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1. Jaarverslag 
 

Algemeen 
Het jaar 2021 stond net als 2020 ook bij de stichting Vrienden van de GSR grotendeels in het 
teken van de Coronacrisis. Ondanks de beperkingen kijkt het stichtingsbestuur terug op een 
geslaagd jaar. Net als andere jaren zijn ouders/leerlingen ondersteund en is de stichting er in 
geslaagd de inkomsten vanuit giften weer te laten stijgen. Daarnaast is er hard gewerkt aan het 
verbeteren en concreter vormgeven van de samenwerking met de GSR. 
 
De stichting is opgericht in 2017 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam 
onder nummer 68586469. 2021 was alweer het vijfde 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 blijft de uitdaging om de 
stichting toekomstbestendig te maken groot. Door teruglopende giften vanuit het CFA en een 
langzaam groeiende gevende achterban staat de stichting voor een uitdaging. In 2021 hebben 
we verder kunnen bouwen aan deze missie, de groei zet langzaam maar zeker door.  
 
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. In 2021 is er voor ongeveer €5.000,- uitgekeerd aan vergoedingen. Voor het 
tweede jaar op rij is er sprake van een daling ten opzichte van het vorige jaar. Dit omdat de 
leerlingen van de GSR steeds dichterbij de locaties wonen. Voor alle vergoedingen, met 
uitzondering van de vergoeding voor het ov, geldt dat hier eenmalig aanspraak op gemaakt kan 
worden gedurende de schoolcarrière van een leerling. Wat opvalt is dat er in 2021 geen 
vergoeding is geweest voor I-pads of fietsen. Per 2022 zullen er geen I-pads meer worden 
vergoed, maar alleen nog laptops. Door de verdere daling van vergoedingen en het uitblijven van 
vergoedingen op I-pads en fietsen heeft de stichting de banden met de zorgteams verder 
aangehaald in 2021 en is voornemens dit door te zetten in het komende jaar. Naast de 
vergoedingen is er wel meer uitgegeven aan buiten curriculaire activiteiten voor de GSR. 
Voorbeeld is een tijdslijn voor Godsdienst of een schilderij in de aula van de GSR, bij elkaar een 
bedrag van €3.700,-.  
 
Financiële positie 
In 2021 zag de stichting een stijging van de uitgaven naar ruim €12.000. De giften vanuit 
vrienden stegen ook, naar ongeveer € 3.500 tegenover € 2.500 in 2020. Ondanks dat de stichting 
dankbaar is voor deze giften is het nog niet toereikend om ook in de toekomst de steun te geven 
die voor ouders en leerlingen zo nodig is. 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 wederom gedaald. In 2021 liepen de 
inkomsten vanuit het CFA verder terug van €16.600 in 2020 naar € 14.700 in 2021. Er waren dit 
jaar geen legaten te verdelen.  
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Uitdaging voor de toekomst 
Ook dit jaar zijn de inkomsten vanuit donaties nog lager dan de inkomsten vanuit het CFA. 
Omdat de inkomsten vanuit het CFA langzaam teruglopen, ligt er voor komende jaren een 
uitdaging om nieuwe vrienden te werven die ons kunnen ondersteunen.  
 
Nieuwe vacatures 
Er is in 2021 een start gemaakt voor het werven van twee nieuwe bestuursleden. De zoektocht is 
ingezet naar een nieuw algemeen bestuurslid vanuit de leerlingen van de GSR, een nieuw 
bestuurslid vanuit de GSR en een nieuwe voorzitter voor de stichting. In 2021 nog zonder 
resultaat.  
 
Activiteiten 
Verder zijn De vrienden betrokken geweest bij verschillende events van de GSR. De online 
openingsavond, de diploma uitreiking en diverse open dagen/avonden. Daarnaast zijn er een 
aantal aanvragen vanuit docenten en leerlingen gehonoreerd. Zo is de timeline van het 
Godsdienst team opgeleverd en is er een schilderij gedoneerd door De vrienden die te vinden is 
in de lerarenkamer. De vrienden hebben bij verschillende initiatieven ondersteuning geboden en 
hebben een volgende stap gezet in het werken aan bekendheid via het opnemen van een aantal 
promotiefilmpjes voor de vrienden en het maken van een verbeterslag op de website. Daarnaast 
is het fysiek vergaderen op de GSR gestart wat bijdraagt aan het creëren van draagvlak en 
bekendheid bij docenten en medewerkers van de GSR. Deze willen we in het komende jaar meer 
gebruik laten maken van de opties voor vergoedingen vanuit de stichting.  
 
Bestuur 
Het bestuur vergaderde zes keer in 2021. In 2019 is het bestuur van de vrienden geslonken van 7 
naar 6 mensen. In 2021 heeft Erik Harinck afscheid genomen van de stichting, hiermee is het 
aantal bestuursleden verder gedaald van 6 naar 5 bestuursleden. Er is een start gemaakt met het 
werven van nieuwe bestuursleden via oproepen in nieuwsbrieven en via persoonlijke vragen via 
de bestuursleden. 
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2. Jaarrekening 
 

2.1 Balans 
 

 

 

Toelichting balans:  

 

Activa: 

Medio 2020 is de nieuwe website gelanceerd. De kosten worden in vijf jaar afgeschreven. 

Het banksaldo per einde jaar is positief en vrij besteedbaar voor de doeleinden waarvoor de Stichting 

Vrienden van de GSR is opgericht. De nog te ontvangen bedragen betreffen de inkomsten van 

augustus - december die door het CFA worden doorgestort. In februari 2021 is het bedrag 

ontvangen. In februari 2022 is een legaat ontvangen via CFA van € 30.400. Deze wordt als inkomst 

2022 verantwoord. 

 

Passiva: 

De algemene reserve is positief. Het saldo van de jaarrekening is toegevoegd aan de algemene 

reserve. De nog te betalen bedragen betreffen vergoedingen voor aanschaf van laptops (via GSR). In 

februari 2021 zijn deze bedragen betaald. 

 

Balans 2021 2020

Activa

Immateriele activa (website)

Aanschafwaarde 11.434,50           11.434,50           

cumulatieve afschrijving 3.384,50             1.084,50             

Boekwaarde 8.050,00             10.350,00           

Liquide middelen 47.048,38           34.175,15           

Nog te ontvangen bedragen 5.420,00             6.180,00             

totaal activa 60.518,38           50.705,15           

Passiva

Algemene Reserve begin van het jaar 50.705,15           41.445,53           

resultaat 6.565,23             9.259,62             

Algemene Reserve eind van het jaar 57.270,38           50.705,15           

Nog te betalen bedragen 3.248,00             -                       

totaal passiva 60.518,38           50.705,15          
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2.2 Staat van baten en lasten 
 

 

Toelichting staat van baten en lasten: 

 

Baten: 

De doorgestorte giften van de CFA zijn de grootste inkomsten van de stichting. Jaarlijks dalen deze 

inkomsten. Daarnaast zijn inkomsten van nieuwe donateurs van de stichting vrienden GSR 

ontvangen. De vrijval (laatste termijn) van de lening zorgen voor een incidentele bate. In 2020. 

 

Lasten: 

Medio 2020 is de nieuwe website gelanceerd. Deze wordt in 5 jaar afgeschreven. 

De Stichting heeft structurele doelen ter ondersteuning voor ouders die financieel minder 

daadkrachtig zijn. Dit zijn financiële tegemoetkomingen voor OV reiskosten, aanschaf van fiets, 

laptops en iPad (tot en met 2020).  

 

Staat van baten en lasten 2021 2020

Baten

Opbrengst CFA 14.721,00            16.653,00          

Opbrengst donaties 3.845,25              2.494,00             

Opbrengst Legaten -                      

Vrijval lening 1.697,78             

totaal baten 18.566,25            20.844,78          

Lasten

Afschrijving computers & ICT 2.300,00              1.084,50             

Activiteiten 3.036,80              3.601,12             

Leerlingen vervoer 1.786,00              2.918,00             

Fietsvergoeding -                        319,00                

Laptop vergoeding 3.248,00              1.525,00             

I-Pad vergoeding -                        1.096,00             

Bijdrage aan inventaris GSR 700,00                  23,80                  

Drukkosten -                        41,08                  

Licentie website 154,75                  141,75                

Active campaign 337,27                  301,29                

Bankkosten 164,84                  202,15                

Kosten betalingsverkeer (Mollie) 2,46                      6,68                     

Bestuurskosten 270,90                  324,79                

totaal lasten 12.001,02            11.585,16          

Resultaat 6.565,23              9.259,62             
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De activiteiten kosten betreffen de uitgaven voor tijdlijn godsdienst, promotiefilmpje van de stichting 

en cadeau voor afstudeerders (bol.com bon) inclusief flyer. Bijdrage aan inventaris GSR betreft een 

schilderij in de lerarenkamer. 

Overige kosten betreffen kosten voor de licentie van de website en active campaign. In dit pakket 

wordt het ledenbestand van de vrienden van de GSR bijgehouden en kunnen o.a. nieuwsbrieven 

worden verzonden. 

 

3. Ondertekening 
 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 05 2022 te Rotterdam. 
 

 

D. Ros, voorzitter 
 
  
J. Klamer, secretaris 

 

 

 
A.C.A. Vlaardingerbroek, 
penningmeester 

 

 
M. Mol,  
bestuurslid 

 

 
T. Zwart,  
bestuurslid 

 

 

 


