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Bestuursverslag 
 
Algemeen  
Het doel van de Stichting Vrienden van Greijdanus is als ‘Vrienden’ op enig moment, op enige wijze delen van 
eigen ‘kapitaal’ om het mede mogelijk te maken dat leerlingen, nu en later mogen schitteren in Zijn licht. Dit doet 
de stichting door werving en uitwisseling van diverse vormen van ‘kapitaal’. De Stichting Vrienden van Greijdanus 
beoogt geen winst en is verbonden met Greijdanus als stichting voor voortgezet onderwijs.  
 
Bestuursverslag 2015 
Vrienden van Greijdanus, de naam waarmee de stichting naar buiten treedt, organiseert sinds 2014 activiteiten 
met betrekking tot het ondersteunen van gereformeerd onderwijs. Het bereikbaar en betaalbaar maken en 
houden van gereformeerd onderwijs is hier een belangrijk onderdeel van. Vanuit dat doel werkt de Stichting 
samen met twee bestuurscommissies aan busvervoer vanuit de polders. Naast het eigen busvervoer is er de 
compensatieregeling, bekostigd door de Stichting met als doel een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de 
reiskosten aan ouders van leerlingen die op grote(re) afstand van de school wonen.  
 
Dit jaarverslag over boekjaar 2015 is de eerste formele verantwoording over de activiteiten die uitgevoerd zijn 
door Stichting Vrienden van Greijdanus. In 2014 hebben er geen activiteiten plaats gevonden. Voor 2015 is in het 
najaar een begroting opgesteld. Die begroting betrof de laatste vijf maanden waarbij geen seizoenspatroon is 
opgenomen voor inkomsten en uitgaven. Dit zorgt voor een begroting die niet vergeleken kan worden met de 
realisatie. Voor de volledigheid en transparantie is er voor gekozen om een jaarrekening op te stellen. 
 
Fondswerving 
Vanwege het opstarten van Stichting Vrienden van Greijdanus hebben in 2015 nagenoeg geen fondsenwervende 
activiteiten plaats gevonden. In totaal is aan donaties € 22.500 ontvangen. Voor 2015 bedroeg de 
wervingsdoelstelling van de Vriendenstichting € 67.000. Voor 2016 zijn al plannen om de fondsenwerving te 
professionaliseren.  
 
Compensatieregeling 
In het schooljaar 2015-2016 hebben de ouders van 96 leerlingen een tegemoetkoming uit ons fonds ontvangen, 
met een gemiddelde van € 1.221 per gezin. Het totaalbedrag aan uitkeringen voor het schooljaar 2015-2016 was 
dan ook € 76.894. 
 
In 2015 is gebruik gemaakt van twee verschillende regelingen voor een inkomensafhankelijke tegemoetkoming 
in de reiskosten aan ouders van leerlingen die op grote(re) afstand van de school wonen. De regeling onder de 
naam ‘compensatieregeling’ is door de Vriendenstichting gefinancierd. Deze regeling is aanvullend op de regeling 
van Stichting CFA/Schoolgeld.  
 
Financiële positie 
Het totaal aan baten van de Vriendenstichting over 2015 bedroeg € 225.969 (donaties van particulieren, 
inkomsten vervoer Noordoostpolder en Flevopolder, bijdrage vanuit oudervereniging en overige opbrengsten). 
Vanuit de Schoolvereniging Prof. Dr. S. Greijdanus is een bedrag van € 100.000 ontvangen. 
 
Het totaal aan lasten van de Vriendenstichting in 2015 bedroeg € 226.313 (kosten compensatieregeling, 
wervingskosten, administratiekosten en kosten vervoer Noordoostpolder en vervoer Flevopolder). Zoals onder 
het onderdeel ‘compensatieregeling’ al vermeld, bedroegen de uitgaven aan tegemoetkoming reiskosten in 2015 
€ 76.894. De kosten voor fondsenwerving bedroegen € 8.415. Deze kosten vallen uiteen in kosten voor 
vormgeving en drukwerk, verzendkosten en kosten voor incidentele actie. Aan administratiekosten is € 37.816 
uitgegeven. 
 
De inkomsten en uitgaven voor het busvervoer Noordoostpolder en Flevopolder kunnen tegen elkaar 
weggestreept worden.  
 
Financiële situatie per balansdatum 
Het boekjaar 2015 wordt afgesloten met een negatief exploitatiesaldo van € 275. Het begrote resultaat was 
€ 49.000 positief. 
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Bestuur  
De Stichting Vrienden van Greijdanus is een ondersteunende organisatie voor het gereformeerd onderwijs.  
Het bestuur vergaderde drie keer. 
 
De samenstelling van het bestuur is ultimo 2015 als volgt: 

Naam Woonplaats Functie Aftredend 
M.J. de Jong Zwolle Voorzitter n.v.t. 
G.J. Niewold Punthorst Secretaris n.v.t. 
L. Kater Urk Penningmeester n.v.t. 

 
Twee van de bestuurders bekleden relevante nevenfuncties. Dhr. M.J. de Jong is naast voorzitter van de Stichting 
Vrienden van Greijdanus ook voorzitter van het College van Bestuur van Greijdanus als stichting voor voortgezet 
onderwijs. Dhr. G.J. Niewold is naast secretaris van de Stichting Vrienden van Greijdanus ook directeur van de 
Zwolse vestiging van Greijdanus.  
 
Het bestuur is alle Vrienden van de stichting dankbaar voor hun bijdragen aan de realisering van de doelstelling 
die er op is gericht dat jongeren mogen schitteren in Zijn licht.  
 
Beloningsbeleid 
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. 
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Jaarrekening 
 
Grondslagen voor de jaarrekening 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld conform de jaarverslagregels RJ650 voor fondsenwervende instellingen. 
 
De jaarrekening is opgemaakt in euro’s d.d. 6 november 2018. 
 
A. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
Voor zover niet anders is vermeld in deze toelichting worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale 
waarde. 
 
Vorderingen  
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens 
oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Eigen vermogen algemeen 
Dit deel van het vermogen betreft het vrij besteedbare deel van het eigen vermogen.  
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
B. Financiële instrumenten 
Algemeen 
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de 
omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen 
financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten anders dan derivaten, dienen ter financiering van 
de operationele activiteiten van de groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Er is geen sprake van 
afgeleide financiële instrumenten (derivaten). De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten 
zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het rente- en 
marktrisico. Het beleid van de groep om deze risico’s te beperken, luidt als volgt: 
 
Renterisico 
De stichting heeft geen langlopende vorderingen dan wel leningen. Derhalve is in beperkte mate sprake van 
renterisico’s. 
 
Marktrisico 
Het marktrisico voor de stichting is minimaal. Wel ziet zij zich geconfronteerd met van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving. Dit risico wordt beheerst door specifieke aandacht voor deze regelgeving op te nemen in de 
reguliere bedrijfsuitoefening en periodiek constructief overleg met toezichthoudende instanties. 
 
Kredietrisico 
De overige vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren betreffen vorderingen op subsidieverstrekkers en 
vorderingen op overige debiteuren. Het kredietrisico in deze vorderingen is beperkt. 
 
Liquiditeitsrisico 
Het risico van toekomstige kasstromen verbonden aan monetair financiële instrumenten is minimaal aangezien 
er per ultimo 2017 geen sprake is van langlopende vorderingen dan wel leningen. Het saldo van de liquide 
middelen is voldoende om aan de langlopende verplichtingen te kunnen voldoen. 
 
Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden. 
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de waarde in het economische verkeer. 
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C. Grondslag voor bepaling van het resultaat 
De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
 
Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden verwerkt in het 
verslagjaar. 
 
Financiële en buitengewone baten en lasten worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord. 
 
D. Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij het gebruik van de indirecte methode 
wordt de kasstroom uit operationele activiteiten afgeleid uit het resultaat. Het resultaat waar het 
kasstroomoverzicht van uitgaat, wordt aangepast aan de mutaties in operationele vorderingen en overlopende 
posten. 
 
E. Oordelen en schattingen 
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de 
groep zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen zijn toegelicht bij de posten waar deze van toepassing zijn. 
 
F. Geldmiddelen 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 
 
H. Interest 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten.  
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A. Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) 
In hele euro’s 
 

Activa 31-12-2015 31-12-2014 
     
Vlottende activa     
Vorderingen 224.810  0  
Liquide middelen 150.935  0  

     
     

TOTAAL ACTIVA  375.745  0 

     
     
Passiva   
     
Eigen Vermogen  -275  0 
     
Kortlopende schulden  376.020   
     

TOTAAL PASSIVA  375.745  0 
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B. Staat van baten en lasten 2015 
In hele euro’s 
 

 2015 2015 2014 
 Werkelijk Begroot Werkelijk 
Baten    
Baten van particulieren 22.500 67.000 0 
Baten van kerken 0 0 0 
Baten inzake vervoerskosten 103.188 200.000 0 
Overige baten 100.281 98.000 0 
    

TOTAAL BATEN 225.969 365.000 0 

    
Lasten    
Compensatieregeling vervoerskosten 76.894 55.000 0 
Lasten inzake vervoerskosten 103.188 200.000 0 

Besteed aan doelstelling 180.082 255.000 0 
    
Wervingskosten 8.415 30.000 0 
Kosten beheer en administratie 37.816 31.000 0 
    

TOTAAL LASTEN 226.313 316.000 0 

    
Saldo voor financiële baten en lasten -344 49.000 0 
    
Saldo financiële baten en lasten 69 0 0 
    

SALDO BATEN EN LASTEN -275 49.000 0 

    
Bestemming saldo baten en lasten    
Toevoeging/onttrekking aan:     
Vrij besteedbaar vermogen algemeen -275  0 
    

Totaal -275  0 
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C. Kasstroomoverzicht 2015 
In hele euro’s 
 

 2015 2014 
Kasstroom uit operationele activiteiten     
Exploitatiesaldo  -344  0 
     
Mutaties werkkapitaal     
- Vorderingen -224.810  0  
- Kortlopende schulden 376.020  0  

  151.210   
Buitengewoon resultaat     
- Ontvangen interest 69  0  
- Betaalde interest  0  0  

  69  0 

     
Mutatie liquide middelen  150.935  0 
     
     
Beginsaldo liquide middelen 0  0  
Mutatie liquide middelen  150.935  0  
     

Eindstand liquide middelen  150.935  0 

 

D. Verbonden partijen 
Naam Juridische 

vorm 
Statutaire 
zetel 

Code 
activiteiten 

Eigen 
vermogen 
31-12-2015 
(x € 1.000) 

Resultaat 
2015 
(x € 1.000) 

Art. 
2:403 
BW 

Deelname Consolidatie 

St. Geref. VO Oost-NL Stichting Zwolle 4 5.224 173 Nee Nee Ja 
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E. Toelichting op de balans 
In hele euro’s 
 
Activa 
 
Vorderingen 

 31-12-2015 31-12-2014 
   
Debiteuren 224.741 0 
Nog te ontvangen rente 69 0 
Vooruitbetaald 0 0 
   
Totaal 224.810 0 

 
De vordering op debiteuren betreft de vervoersfacturen voor schooljaar 2015/2016 die maandelijks geïncasseerd 
worden en de verenigingsbijdrage waarvoor een niet verplichte factuur is gestuurd.  
 
Liquide middelen 

 31-12-2015 31-12-2014 
   
Bank 150.935 0 
   
Totaal 150.935 0 

 
De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 
 
Passiva 
 
Eigen vermogen 

 Balans Mutatie Resultaat Balans 
 31-12-2014   31-12-2015 
     
Vrij besteedbaar vermogen algemeen 0 0 -275 -275 
     
Totaal 0 0 -275 -275 

 
De giften en renteopbrengsten zijn door het bestuur als vrij besteedbaar vermogen algemeen aangemerkt.  
 
Kortlopende schulden 

 31-12-2015 31-12-2014 
   
Crediteuren 15.109 0 
Nog te betalen inzake compensatie 76.894 0 
Nog te betalen inzake CFA/Schoolgeld 41.089 0 
Vooruit ontvangen Vriendenbijdrage 66.010 0 
Vooruit ontvangen bedragen 116.044 0 
Rekening Courant verhouding Greijdanus 60.874 0 
   
Totaal 376.020 0 

 
F. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen. 
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G. Toelichting op de staat van baten en lasten 
In hele euro’s 
 
Baten 
 
Baten uit eigen fondsenwerving 

 2015 2015 2014 
 Werkelijk Begroot Werkelijk 
    
Donaties particulieren 22.500 67.000 0 
Donaties kerken 0 0 0 
Baten inzake vervoerskosten 103.188 200.000 0 
Overige baten 100.281 98.000 0 
    
Totaal 225.969 365.000 0 

 
Onder de overige baten is een bijdrage van € 100.000 vanuit de Schoolvereniging Prof. Dr. S. Greijdanus 
verantwoord.



  
 

 

Lasten 
 
Verdeling lasten naar bestemming 

 Besteed aan 
doelstelling 

Wervingskosten 
Kosten beheer en 

administratie 
Werkelijk 2015 Begroot 2015 Werkelijk 2014 

       
Compensatieregeling vervoerskosten 76.894 0 0 76.894 55.000 0 
Lasten inzake vervoerskosten 103.188 0 0 103.188 200.000 0 
      0 
Communicatiekosten 0 227 0 227 0 0 
Algemene kosten 0 8.188 0 8.188 30.000 0 
Administratiekosten 0 0 37.070 37.070 31.000 0 
Bestuurskosten 0 0 746 746 0 0 
       

Totaal 180.082 8.415 37.816 226.313 316.000 0 

 
In 2015 zijn een aantal geldstromen en regelingen ondergebracht bij de Vriendenstichting. Dit zijn onder andere de compensatieregeling vervoerskosten en de het busvervoer vanuit 
de polder naar Greijdanus Zwolle.  
 
In 2015 is de Vriendenstichting begonnen met het ondersteunen van het vervoer in de Noordoostpolder en de Flevopolder naar Greijdanus Zwolle. In 2015 zijn alleen de kosten over 
de maanden augustus tot en met december opgenomen. Ten opzichte van begroot blijven de kosten achter. Dat is verklaren doordat er nog geen seizoen patroon opgenomen is in de 
begroting. De vervoerskosten hebben in het resultaat en de begroting een kosten neutraal effect, doordat de baten en lasten tegen elkaar wegvallen. 
 



  
 

 

Kosten fondsenwerving 
 
Wervingskosten 

 2015 2015 2014 
 Werkelijk Begroot Werkelijk 
    
Grafische vormgeving 0 0 0 
Drukwerk 227 0 0 
Acties en evenementen 1.899 0 0 
Administratieve software 6.269 30.000 0 
Kosten betalingsverkeer 20 0 0 
    
Totaal 8.415 30.000 0 

 
De kosten van acties en evenementen in 2015 zijn ontstaan naar aanleiding van verschillende kleine acties. 
Waaronder een vooruitbetaling voor een promotiefilm voor de Vriendenstichting.  
 
Onder administratieve software zijn de licentiekosten van de donateursadministratie verantwoord.  
De kosten die onder betalingsverkeer worden gepresenteerd, zijn de bankkosten van de Raborekeningen. 
 
Kosten beheer en administratie 

 2015 2015 2014 
 Werkelijk Begroot Werkelijk 
    
Administratie 37.070 31.000 0 
Bestuur 746 0 0 
    
Totaal 37.816 31.000 0 

 
Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 
Het bevoegd gezag wordt gevormd door het bestuur dat geheel uit vrijwilligers bestaat. Zij krijgen hiervoor geen 
vergoeding.  
 
Doelbesteding 

 2015 2014 
   
Besteed aan doelstelling : totale baten 80%   Nb 
Kosten eigen fondsenwerving : baten eigen fondsenwerving 21% Nb 

 
In de doelbestedingspercentages is de bijdrage vanuit de reserve van de oudervereniging buiten beschouwing 
gelaten.  
 
Financiële baten en lasten 
 
Financiële baten 

 2015 2015 2014 
 Werkelijk Begroot Werkelijk 
    
Rentebaten 69 0 0 

 



  
 

 

H. Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die de cijfers beïnvloeden. 
 
 

I. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
De jaarrekening van Stichting Vrienden van Greijdanus is geconsolideerd opgenomen in de jaarrekening van 
Stichting Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Oost Nederland. Voor Stichting Gereformeerd Voortgezet 
Onderwijs Oost Nederland, oftewel Greijdanus is over 2015 een goedkeurende verklaring ontvangen. 
 
 

J. Gegevens rechtspersoon 
Naam Stichting Vrienden van Greijdanus 
RSIN 854614497 
  
Postbus 393 
Postcode en plaats 8000 AJ Zwolle 
Telefoon 038-4231040 
  

Penningmeester G.J. Niewold 
Email: g.j.niewold@greijdanus.nl 

 
 
 


