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1. Jaarverslag

Jaarverslag 2019 

Algemeen

Het jaar 2019 stond in het teken van groei van de stichting. Een groei in aantal 
vrienden, een groter bestuur en een groei van de gelden vanuit giften. De stichting 
is opgericht in 2017 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam 
onder nummer 68586469. 2019 was alweer het derde jaar waarin de stichting actief 
was. De stichting heeft een steeds grotere impact en helpt steeds meer leerlingen, 
ouders en leerkrachten ter verbetering van het onderwijs op de GSR. Tegelijkertijd 
ligt er een grote uitdaging: Ondanks de groei van het aantal giften is het lang niet 
voldoende om de hulp die De vrienden bieden in de toekomst voort te kunnen 
zetten. 

Ontwikkelingen

In 2018 zijn de eerste tegemoetkomingen voor het openbaar vervoer uitgekeerd. In 
2019 hebben de Vrienden deze tegemoetkoming uitgebreid met 
tegemoetkomingen voor laptops, tablets en fietsen. Dit ligt in lijn met het nieuwe 
leren op de GSR waarbij iedere leerling een laptop of tablet nodig heeft. Omdat de 
leerlingen van de GSR steeds dichterbij de locaties wonen hebben De vrienden 
naast een vergoeding voor het OV ook een vergoeding voor een fiets 
geïntroduceerd. Voor alle vergoedingen, met uitzondering van de vergoeding voor 
het ov, geldt dat hier eenmalig aanspraak (met uitzondering van het laatste leerjaar 
voor laptop / ipad en fiets) op gemaakt kan worden gedurende de schoolcarrière 
van een leerling. In 2019 is er voor bijna €14.000 uitgekeerd aan vergoedingen 
waarmee De vrienden ruim 19 leerlingen/ouders hebben kunnen helpen. Door de 
groei van de vergoedingen, werd de vraag naar een netwerk die structureel 
verbonden is aan de Vrienden van de GSR alsmaar groter. 

Financiële positie

In 2019 zagen we een verhoging van de uitgaven naar bijna €14.000 aan giften en 
ruim € 2.500 aan andere onderwijs ondersteunende activiteiten en/of middelen. 
2019 was ook het jaar waarin de inkomsten vanuit giften zijn gestegen naar ruim € 
3.600. Echter inkomsten van nieuwe donateurs zij  niet toereikend om de bestaande 
regelingen te kunnen continueren in de nabije toekomst. 
De huidige uitgaven worden gedekt uit de inkomsten van CFA | Schoolgeld (van 
waaruit Stichting vrienden van de GSR is ontstaan). De inkomsten vanuit het CFA 
fonds zijn in lijn met de verwachtingen sterk gedaald. In 2019 is deze daling 
eenmalig gedekt door een legaat die verdeeld is over de vier vrienden stichtingen in 
het land.
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het land.

Uitdaging voor de toekomst

Ook dit jaar zijn de inkomsten vanuit donaties nog hoger dan de uitgaven door 
inkomsten vanuit het CFA. Omdat deze teruglopen ligt er voor komende jaren een 
uitdaging om nieuwe vrienden te werven die ons kunnen ondersteunen. 

Activiteiten

De vrienden hebben dit jaar, in navolging op 2018, weer een startavond 
georganiseerd op de GSR in Rotterdam. Corjan Matsinger sprak over hoe je 
jongeren kan prikkelen om na te denken over het geloof. Meer dan 100 vrienden 
kwamen samen om te luisteren en te delen. Het was een bemoedigende avond. 
Verder zijn De vrienden betrokken geweest bij verschillende events van de GSR. De 
openingsavond, de diploma uitreiking, diverse open dagen/avonden en de grote 
avond..Daarnaast zijn er een aantal aanvragen vanuit docenten en leerlingen 
gehonoreerd. Zo zijn er basketballen, voetballen en schaakborden gefinancierd door 
De vrienden. De vrienden hebben bij verschillende initiatieven ondersteuning 
geboden en zijn aanwezig geweest bij events van de GSR om meer draagvlak en 
bekendheid te creëren bij (potentiële) nieuwe vrienden van de GSR. 

Bestuur

Het bestuur vergaderde zes keer in 2019, een stijging ten opzichte van 2020. Een 
van de aanleidingen van het verhogen van het aantal vergaderingen is voornamelijk 
vanwege mutaties binnen het bestuur. Eind 2018 namen wij dankbaar afscheid van 
onze voorzitter Bertine Blom. Dit gaf het startschot voor het werven van nieuwe 
bestuursleden. Het bestuur is in totaal uitgebreid met drie nieuwe leden. Daniël 
Ros, Marieke Mol en Tea Zwarts. Daniël is de nieuwe voorzitter van de stichting. Het 
totale bestuur bestaat nu uit zeven personen.  
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2.1 Jaarrekening - balans

Balans 31-12-2019 31-12-2018

Activa

Liquide middelen 32.823,12           18.474,26         

Nog te ontvangen bedragen 11.080,00           10.376,00         

43.903,12           28.850,26         

Passiva

Algemene Reserve 41.445,53           22.202,06         

Lening 1.697,78             5.163,37           

Nog te betalen bedragen 759,81                1.484,83           

43.903,12           28.850,26         

Toelichting balans: 

Activa:
Het banksaldo per eind 2019 is positief en vrij besteebaar voor de doeleinden waarvoor de Stichting 
Vrienden van de GSR is opgericht. 
De nog te ontvangen bedragen betreffen de inkomsten van augustus - december die nog van het CFA zijn 
te ontvangen en de toezegging van een legaat per einde van het jaar. Beide eind februari 2020 ontvangen.

Passiva:
De algemene reservere is per eind 2019 is positief. Het positieve saldo van 2019 is toegevoegd aan de 
algemene reserve.

De Stichting heeft in 2017 een een voorschot gekregen van de GSR € 10.000 voor het doen van uitgaven. In 
2018 en 2019 is een gedeelte hiervan kwijtgescholden met als onderbouwing kosten die de stichting heeft 
gedragen.

Per einde jaar is nog een bedrag te betalen voor de toegekende aanschaf van truien voor docenten die o.a.
bij de opendagen worden gebruikt. De bedragen zijn in 2020 voldaan.
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2.2 Jaarrekening - staat van baten en lasten

Staat van baten en Lasten 2019 2018

Lasten

Activiteiten 2.424,47                    1.771,71                    

Leerlingen vervoer 6.104,40                    3.226,50                    

Fietsvergoeding 1.079,00                    

Laptop vergoeding 5.029,00                    

I-Pad vergoeding 1.675,00                    

bijdragen aan inventaris GSR 112,42                       

Drukkosten 143,32                       1.546,08                    

Licentie website 105,89                       115,54                        

Onderhoud website -                             -                              

Active Campaign 263,67                       301,08                        

Adobe -                             359,77                        

Cursuskosten -                             -                              

Bankkosten 161,41                       33,46                          

Kosten betalingsverkeer 75,30                         2,41                            

Bestuurskosten 342,66                       

totaal lasten 17.516,54                  7.356,55                    

Baten

Opbrengst CFA 21.134,00                  26.720,00                  

Opbrengst donaties 3.622,42                    1.181,75                    

Opbrengst Legaten 8.538,00                    

opbrengst project -                             500,00                        

Vrijval lening 3.465,59                    4.836,63                    

Overige giften -                             600,00                        

totaal baten 36.760,01                  33.838,38                  

Saldo 19.243,47                  26.481,83                  

Toelchting staat van baten en lasten:

De activiteiten kosten betreffen de uitgaven voor een bijdrage aan studiereizen naar Namibie, 
aanschaf van schaakstukken, koffiemokken voor afstudeerders, truien voor docenten en een lezing 
voor ouders (geloven in leefwereld van jongeren) aan het begin van het schooljaar. Daarnaast zijn er 
diverse kleine uitgaven gedaan.
In 2019 zijn de financiele tegemoetkomingen aan ouders toegenomen en uitgebreid. Naast de 
bestaande regeling voor tegemoetkoming in de kosten van Openbaar Vervoer zijn ook voor de 
aanschaf van laptops, i-pads en fietsen uitgaven gedaan.
Onder bijdragen inventaris zijn de kosten voor aanschaf van voet- en basketballen opgenomen.
Onder de bestuurskosten zijn de kosten opgenomen voor het afscheid van de voormalige voorzitter.

De doorgestorte giften van de CFA zijn de grootste inkomsten van de stichting. Tevens zijn er in 2019 
legaten ontvangen. Daarnaast zijn inkomsten van nieuwe donateurs van de stichting vrienden GSR 
ontvangen. 
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Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23-03-2020 te Rotterdam.

D. Ros, voorzitter

J. Klamer, secretaris

A.C.A. Vlaardingerbroek, penningmeester

7


