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Samen Greijdanus
Greijdanus vindt het belangrijk om van betekenis te zijn voor haar omgeving vanuit het motto
‘Schitteren in Zijn licht’. Greijdanus is een christelijke school en gelooft in de kracht van delen. Delen van
wat er is in en rondom de school - voor de mensen om haar heen.
Als middelbare school ontvangt Greijdanus middelen van de overheid om goed onderwijs te bieden, net
als andere scholen binnen het Voortgezet Onderwijs, dat is de hoofdtaak. Naast deze hoofdtaak
investeert de school vanuit haar christelijke identiteit ook in andere activiteiten die bijdragen aan het
onderwijs en de leerlingen. Activiteiten die van betekenis zijn voor de mensen om de school heen. Er
wordt samenwerking gezocht met iedereen die zich betrokken voelt bij Greijdanus. Van (groot)ouders,
alumni en medewerkers tot goede doelen, stichtingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Mede vanuit en via de Stichting kan Greijdanus van betekenis zijn voor haar omgeving en invulling geven
aan buitenschools leren.
Vriendenstichting
De Vriendenstichting heeft als doel bij te dragen aan het schitteren van jongeren op Greijdanus. Het
bereikbaar en betaalbaar houden van gereformeerd onderwijs is hierin een belangrijk speerpunt. Dat
doet de Vriendenstichting door financiële ondersteuning te bieden middels een Regeling
Tegemoetkoming Vervoer (RTV) en door ‘eigen’ bussen te laten rijden. Er worden vanuit de Stichting
betekenisvolle activiteiten op het gebied van identiteit en maatschappij georganiseerd en ondersteund.
Daarbij wordt samengewerkt met (groot)ouders, oud-studenten, bedrijven en maatschappelijke
organisaties die Greijdanus een warm hart toedragen en het belangrijk vinden om van betekenis te zijn
voor de mensen om hen heen.
Activiteiten van de Vriendenstichting
Vanuit de Vriendenstichting worden verschillende activiteiten georganiseerd. Van een vervoersregeling
tot maatschappelijke projecten, gastcolleges, avondcursussen, vriendendagen,
kennismakingsgesprekken, een oudercafé en thema-avonden.
De invloed van corona
2019-2020 was een apart jaar voor iedereen. Een jaar waarin corona de planning van de activiteiten van
de stichting veel heeft beïnvloed. Sommige activiteiten konden niet doorgaan of liepen anders dan
gepland.
Vervoer - Regeling Tegemoetkoming Vervoerskosten
Vanuit de Stichting willen we gereformeerd onderwijs bereikbaar en betaalbaar houden voor alle
jongeren, ook als de jongeren verder moeten reizen. Dat doen we met elkaar door gezinnen die
financieel een minder sterke positie hebben, heel praktisch tegemoet te komen in de reiskosten van hun
kinderen die via het OV naar Greijdanus reizen. Ook adviseren we ouders over de voordeligste
abonnementen en organiseren we verschillende fondsenwervende activiteiten rondom vervoer. We
hebben nauw contact met de vervoerscommissie van het poldervervoer en met Márion Reizen over de
inzet van de bussen. De lock-down perioden en een aangepast rooster gaven administratief extra werk
en aanpassingsvermogen.
Maatschappelijke projecten - Maaltijdenactie
Leerlingen van Dienstverlening & Producten en Praktijkroute in Zwolle hebben het vierde kwartaal, in
samenwerking met stichting Hart voor Zwolle en drie Zwolse bedrijven, een maaltijdenactie opgezet
voor eenzame en kwetsbare inwoners van de stad.
Ongeveer 70 leerlingen hebben meegedaan aan de maaltijdenactie. Op allerlei manieren hebben zij zich
ingezet: het voorbereiden en koken van de maaltijden, het organiseren van de logistiek en het schrijven
van kaartjes voor de ontvangers van de maaltijden. De leerlingen kregen van Hart voor Zwolle ook
voorlichting over wie de maaltijden krijgen en waarom.
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Met dit project maken we leerlingen bewust van het feit dat er ook dichtbij huis mensen zijn die hulp
nodig hebben vanwege verminderde leefomstandigheden. Het project is mede mogelijk gemaakt door
drie Zwolse bedrijven. Zij hebben dit project gefinancierd via de Vriendenstichting.
Er zijn nog veel meer maatschappelijke projecten te bedenken die bijdragen aan de vorming van onze
leerlingen en ons onderwijs - en tegelijkertijd ook positief bijdragen aan de maatschappij. We willen
samenwerkingen met maatschappelijke organisaties en bedrijven ook intensiveren in de toekomst
waarbij buitenschools leren een belangrijk onderdeel vormt.
Buitenschools leren
Naast het project rondom de maaltijden zijn er nog andere samenwerkingen te noemen met
organisaties en bedrijven buiten de school. We hebben vanuit ons netwerk toegang tot verschillende
bedrijven en organisaties die graag willen bijdragen aan de vorming van de jongeren. Zo hebben we
mogen samenwerken met ondernemers vanuit verschillende branches; van de kledingindustrie tot aan
de ouderenzorg.
Communicatie
Communicatie vanuit de Vriendenstichting vindt voornamelijk plaats via de nieuwsbrief en de website
vriendenvangreijdanus.nl. De nieuwsbrieven verschijnen 4x per jaar, per post en digitaal en worden
verstuurd naar ruim 3000 relaties. De website is vernieuwd. De basis staat goed, maar breiden we nog
verder uit. We zijn gestart met de ontwikkeling van een donatiepagina op de website.
We hebben ook ingezet op Free Publicity. Zo hebben we de pers betrokken bij een maatschappelijk
project. Dit is door hen opgepakt wat zorgde voor een groot bereik. Via de Socials en Regionale krant.
Ook zetten we meer in op de Socials van Greijdnaus. We zien dat we vanuit deze kanalen nog meer
mensen kunnen bereiken. Dit doen we in samenwerking met de afdeling communicatie van Greijdanus.
Bestuursverslag 2020
Vrienden van Greijdanus, de naam waarmee de Stichting naar buiten treedt, organiseert sinds 2014
activiteiten met betrekking tot het ondersteunen van gereformeerd onderwijs. De Stichting is gericht op
het realiseren van maatschappelijke meerwaarde, zowel door ondersteuning van leerlingen en de school
als door het bevorderen, uitdelen van rijkdom op velerlei vlak, waarmee school en omgeving voor elkaar
van meerwaarde kunnen zijn.
Het bereikbaar en betaalbaar maken en houden van gereformeerd onderwijs omvat een concreet
onderdeel van de werkzaamheden van de Stichting. Vanuit dat doel werkt de Stichting samen met een
bestuurscommissie aan busvervoer vanuit de Flevopolder. Naast het eigen busvervoer is er de Regeling
Tegemoetkoming Vervoer, 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.
Fondsenwerving
De fondsenwerving van de Vriendenstichting komt goed op gang. In 2020 heeft de Stichting € 103.889,aan donaties ontvangen. Dat is een stijging ten opzichte van de inkomsten uit donaties in 2019. Voor
2020 bedroeg de wervingsdoelstelling van de Vriendenstichting € 92.999,-. We hebben in 2020 een
nieuw kanaal ingezet, namelijk Telemarketing. We zien dat veel mensen hier positief op reageren. Zo
wordt ongeveer 25% van de mensen die we telefonisch kunnen bereiken, donateur van de Stichting.
Regeling Tegemoetkoming Vervoerskosten
In het schooljaar 2020-2021 hebben 133 gezinnen en 200 leerlingen een tegemoetkoming uit ons fonds
ontvangen, met een gemiddelde van € 1.194,- per gezin. Het totaalbedrag aan uitkeringen voor het
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schooljaar 2020-2021 is € 158.801,-. De regeling wordt gefinancierd mede door de jaarlijkse inkomsten
vanuit fondsenwerving. Naast de inkomsten uit fondsenwerving wordt er een groot deel vanuit de
reserve van de Stichting toegelegd. Om de regeling duurzaam te houden, is er naar de inhoud en
voorwaarden van de regeling gekeken. Per december 2020 heeft het bestuur besloten dat de regeling
voor schooljaar 2021-2022 wordt aangepast. De regeling blijft aantrekkelijk voor zoveel mogelijk
mensen, maar zorgt ervoor dat het gedeelte wat toegelegd wordt uit de reserve van de Stichting wordt
gereduceerd.
De Regeling Tegemoetkoming Vervoerskosten is vanaf november 2017 in de werving van nieuwe
leerlingen meegenomen en is met ingang van schooljaar 2018/2019 van kracht geworden. Schooljaar
2020-2021 is dan ook het derde jaar waarin deze regeling van kracht is. We zien dat het totaalbedrag
aan uitkeringen ten opzichte van vorig schooljaar met ruim € 54.000,- is afgenomen, en dat het aantal
aanvragen licht is gedaald. De daling van de uitkeringen heeft grotendeels te maken met nieuwe,
flexibelere abonnementsvormen en een striktere toepassing van de regeling voor examenleerlingen.
Samen hebben we mogelijk gemaakt dat:
 200 leerlingen ondersteuning hebben ontvangen uit de RTV van gemiddeld € 794,-.
 133 gezinnen hebben een tegemoetkoming ontvangen vanuit het fonds.
 83 leerlingen hebben 139 schooldagen met de Polderbus gereisd
Mede dankzij de hulp van donateurs hebben we mogelijk gemaakt dat al deze leerlingen onderwijs op
Greijdanus kunnen volgen!
Polderbusvervoer
Samen met de oudercommissie van de Felvopolder is er ingezet op kostendekkend busvervoer. Andere
jaren werd er vanuit de Stichting nog toegelegd op de abonnementsprijs. De kosten van het busvervoer
waren hoger dan de inkomsten via de busabonnementen. Dit is per 2020 naar een kostendekkende
constructie toegebracht.
Leaseplan E-Bikes
In 2018 is gestart met het leaseplan E-Bike. In 2019 is gebleken dat er maar een heel gering aantal
leerlingen heeft gekozen voor het leasplan E-bike. Ook het onderhoud blijkt wat arbeidsintensiever dan
verwacht. Daarom is besloten om via andere constructies de E-bike aan te bieden. We blijven
samenwerken met fietsenwinkels in de omgeving van de school, maar dan op andere manieren.
Financiële positie
Het resultaat over 2020 is € 57.000,- negatief. Het totaal aan baten van de Vriendenstichting over 2020
bedroeg € 230.000,-. Het subtotaal van de baten waar geen tegenprestatie tegenover stond is €
130.000,-.
In onderstaande overzicht zijn de inkomsten per maand uit eigen fondsenwerving te zien.
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In 2017 heeft de Schoolvereniging een proces van opheffing doorlopen. De financiële reserve van de
voormalige Schoolvereniging is ondergebracht bij Greijdanus als stichting voor voortgezet onderwijs. Het
meerjarenperspectief van de Vriendenstichting laat zien dat ze de komende jaren voor haar
liquiditeitspositie afhankelijk zal blijven van deze reserve.
Van verbonden organisaties zonder winststreven is in 2020 een bijdrage van € 26.000,- ontvangen. Dit
betreft de bijdrage van de Stichting CFA|schoolgeld. Van de hiervoor genoemde schoolvereniging was
geen bijdrage nodig, omdat de liquiditeit voldoende was.
Het totaal aan lasten van de Vriendenstichting in 2020 bedroeg € 287.000,- (kosten Regeling
Tegemoetkoming Vervoer, kosten e-bike leaseplan, kosten fondsenwerving, administratiekosten en
kosten vervoer Flevopolder).
De uitgaven in verband met de Regeling Tegemoetkoming Vervoerskosten bedroegen in 2020 €
159.000,-. De regeling wordt gefinancierd uit de inkomsten uit donaties, Stichting CFA|Schoolgeld en de
beschikbare reserve binnen de vriendenstichting.
De inkomsten en uitgaven voor het busvervoer in de Flevopolder kunnen grotendeels tegen elkaar
weggestreept worden. De Vriendenstichting draagt jaarlijks echter een bedrag bij om de prijsstijging van
de abonnementen voor ouders stapsgewijs te kunnen doorvoeren en tekorten op te vangen. Dat
betekent dat de Vriendenstichting in 2020 € 6.000,- aan het busvervoer bijdraagt.
Net als bij het busvervoer kunnen de kosten en inkomsten van het leaseplan E-Bike met elkaar
verrekend worden. In 2020 is er een positief resultaat behaald van € 1.700,-.
De kosten voor fondsenwerving bedroegen € 23.000,-. Deze kosten vallen uiteen in kosten voor
vormgeving en drukwerk, verzendkosten en kosten voor acties. Bij acties valt te denken aan het
realiseren van een Vriendendag, thema-avonden en kosten voor de ontwikkeling van producten voor de
Vriendenkraam.
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 2020 als volgt:
Naam
Woonplaats
Functie
M.J. de Jong
Zwolle
Voorzitter

Aftredend
n.v.t.
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G.J. Niewold
L. Kater

Staphorst
Urk

Secretaris
Penningmeester

n.v.t.
n.v.t.

Twee van de bestuurders bekleden relevante nevenfuncties. Dhr. M.J. de Jong was 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 erop 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. 19 maart 2021.
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.
Materiele vaste activa
De materiele vaste activa betreft alleen E-bikes. De E-Bike worden gewaardeerd op basis van
aanschafwaarde inclusief verzekering en onderhoud conform de regeling Leaseplan E-Bike. In de
regeling leaseplan E-bike is een looptijd vastgelegd van drie schooljaren wat neerkomt op zes en dertig
maanden. Afschrijving vindt lineair plaats op basis van de looptijd.
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.
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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 van het verslagjaar 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.
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 2020 (na resultaatbestemming)
In hele euro’s
Activa
Vaste activa
Materiele vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

31-12-2020

31-12-2019

8.027

12.104

53.224
174.924

78.454
168.077
228.148

246.531

236.175

258.635

85.242

141.880

Kortlopende schulden

150.933

116.755

TOTAAL PASSIVA

236.175

258.635

TOTAAL ACTIVA

Passiva
Eigen Vermogen
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B. Staat van baten en lasten 2020
In hele euro’s
2020
Werkelijk

2020
Begroot

2019
Werkelijk

70.059
28.140
3.700

67.332
10.800
9.867

59.994
25.785
4.845

26.294

94.706

219.528

1.990
130.183

5.000
187.705

4.991
315.143

92.170
7.574

119.800
6.283

127.429
5.792

TOTAAL BATEN

229.927

313.788

448.364

Lasten
Compensatieregeling vervoerskosten
Lasten inzake vervoerskosten
Lasten inzake leaseplan
Besteed aan doelstelling

159.289
98.440
5.896
263.625

220.000
127.000
6.283
353.283

217.485
140.708
6.894
365.087

22.888
55

21.000
0

21.935
578

TOTAAL LASTEN

286.568

374.283

387.600

Saldo voor financiële baten en lasten

-56.641

-60.495

60.764

3

0

0

SALDO BATEN EN LASTEN

-56.638

-60.495

60.764

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

-56.638

-60.495

60.764

Totaal

-56.638

-60.495

60.764

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder
winststreven
Baten van verbonden organisaties zonder
winststreven
Overige baten
Subtotaal baten
Baten als tegenprestatie voor
- Vervoer Flevopolder
- Leaseplan E-Bike

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

Saldo financiële baten en lasten
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C. Kasstroomoverzicht 2020
In hele euro’s

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo
Aanpassingen voor afschrijvingen
Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

2020

2019

-56.640

60.764

6.112

5.218

25.230
34.178

7.013
22.785
59.408

29.798

3

6

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

8.883

95.780

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(des) investeringen materiele vaste activa

-2.036

-3.893

Mutatie liquide middelen

6.847

91.887

Buitengewoon resultaat

Beginsaldo liquide middelen
Mutatie liquide middelen

168.077
6.847

Eindstand liquide middelen

D. Verbonden partijen
Naam
Juridisc
he vorm

St. Geref. VO OostNL

Stichtin
g

76.190
91.887
174.924

168.077

Statutai
re zetel

Code
activitei
ten

Eigen
vermog
en 3112-2020
(x €
1.000)

Resulta
at 2020
(x €
1.000)

Art.
Deelna
2:40 me
3 BW

Consolida
tie

Zwolle

4

4.471

-733

Nee

Ja

Nee
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E. Toelichting op de balans
In hele euro’s
Activa
Materiele vaste activa
Aanschaf
waarde
31-122019

Afschrijvin
g tot en
met 3112-2019

Boekwaarde
31-122019

Investerin
g 2020

Desinvesterin
g 2020

Afschrijvin
g 2020

Boekwaarde
31-122020

Inventaris

18.111

-6.008

12.103

2.036

0

-6.112

8.027

Totaal

18.111

-6.008

12.103

2.036

0

- 6.112

8.027

De investering in 2020 betreft een afgesloten leaseplan van een E-Bike. De looptijd van een leaseplan is
drie jaar, oftewel 36 maanden.
Vorderingen
31-12-2020

31-12-2019

Debiteuren
Nog te ontvangen

43.470
9.754

54.493
23.961

Totaal

53.224

78.454

De vordering op debiteuren betreft de vervoersfacturen voor schooljaar 2020/2021 die maandelijks
geïncasseerd worden.
Liquide middelen
31-12-2020

31-12-2019

Bank

174.924

168.077

Totaal

174.924

168.077

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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Passiva
Eigen vermogen
Balans
31-12-2019

Mutatie

Resultaat

Balans
31-12-2020

Vrij besteedbaar vermogen algemeen

141.880

0

-56.638

85.242

Totaal

141.880

0

-56.638

85.242

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

Crediteuren
Nog te betalen inzake tegemoetkoming vervoer
Vooruit ontvangen bedragen
Totaal

31-12-2020

31-12-2019

2.153
63.236
85.544

3.454
0
113.301

150.933

116.755

De post vooruit ontvangen bedragen heeft betrekking op het vervoer vanuit de Flevopolder (€ 76.177)
het Leaseplan E-bike (€ 7.130,-). Daarnaast is een reservering inzake onderhoudskosten Leaseplan E-Bike
opgenomen (€ 613,-). Ook wordt hier een saldo verantwoord betreffende door te storten giften India ad
€ 1.623
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

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder
winststreven
Baten van verbonden organisaties zonder
winststreven
Overige baten
Totaal

2020
Werkelijk

2020
Begroot

2019
Werkelijk

70.059
28.140
3.700

67.332
10.800
9.867

59.994
25.785
4.845

26.294

94.706

219.528

1.990

5.000

4.991

130.183

187.705

315.143

Onder baten van particulieren zijn losse giften (€ 30.808,-),automatische incasso’s (€ 16.252,-) en giften
van ouders via de Ouderbijdrage (€23.000,-) verantwoord.
Onder baten van verbonden organisaties zonder winststreven is de verdeling van de financiële middelen
van CFA|Schoolgeld verantwoord (€ 26.294,-).
Baten naar aanleiding van tegenprestatie
2020
Werkelijk

2020
Begroot

2019
Werkelijk

Baten inzake vervoer Flevopolder
Baten inzake leaseplan E-Bike

92.170
7.574

119.800
6.283

127.429
5.792

Totaal

99.744

126.083

133.221
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Lasten
Verdeling lasten naar bestemming

Lasten inzake tegemoetkoming vervoer
Lasten inzake vervoer Flevopolder
Lasten inzake leaseplan E-Bike
Communicatiekosten
Algemene kosten
Bestuurskosten
Totaal

Besteed aan
doelstelling

Wervingskosten

Kosten beheer en
administratie

Werkelijk 2020

Begroot 2020

Werkelijk 2019

159.289
98.440
5.896

-

-

159.289
98.440
5.896

220.000
127.000
6.283

217.485
140.708
6.894

-

18.114
4.774
-

55

18.114
4.774
55

17.917
3.083
0

19.590
2.669
254

263.625

22.888

55

286.568

374.283

387.600

Het uitbetaalde bedrag aan tegemoetkoming in 2020 is fors lager dan in 2019, vanwege goedkopere
vervoersabonnementen en striktere toepassing van de regels voor examenleerlingen.
De lasten inzake vervoerskosten Flevopolder zijn in 2020 anders dan in 2019 als gevolg van de coronapandemie en de lock-down. De vervoerskosten hebben in het resultaat en de begroting een kosten
neutraal effect, doordat de baten en lasten tegen elkaar wegvallen.
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Kosten fondsenwerving
Wervingskosten
2020
Werkelijk

2020
Begroot

2019
Werkelijk

Drukwerk
Verzendkosten
Acties en evenementen
Administratieve software
Kosten betalingsverkeer
Contributies

4.012
14.303
-201
4.181
485
108

5.000
10.000
2.917
2.583
500

5.644
13.812
510
1.633
336

Totaal

22.888

21.000

21.935

De kosten van drukwerk en verzendkosten in 2020 zijn ontstaan naar aanleiding van verzonden
mailingen naar donateurs. In 2020 zijn in totaal vier fondsenwervende mailingen verstuurd. Door het
versturen van mailingen wordt gewerkt aan structurele stabiele inkomsten vanuit donaties.
De kosten die onder betalingsverkeer worden gepresenteerd, zijn de bankkosten van de
Raborekeningen.
Kosten beheer en administratie
2020
Werkelijk

2020
Begroot

2019
Werkelijk

Administratie
Bestuur

55
0

0
0

254
324

Totaal

55

0

578

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

Besteed aan doelstelling: totale baten
Kosten eigen fondsenwerving: baten eigen fondsenwerving

2020

2019

115%
18%

81%
7%

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

2020
Werkelijk

2020
Begroot

2019
Werkelijk

Rentebaten

3

0

0
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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 2020 een goedkeurende verklaring
ontvangen.

J. Gegevens rechtspersoon
Naam
RSIN

Stichting Vrienden van Greijdanus
854614497

Postbus
Postcode en plaats
Telefoon

393
8000 AJ Zwolle
038-4698548

Secretaris
Email

G.J. Niewold
g.j.niewold@greijdanus.nl
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