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Voorwoord van de voorzitter 
 
 

Het jaar van ‘wennen’ en ‘wachten’, zo zou ik 2018 voor de Stichting Vrienden van de KJS 
willen noemen. ‘Wennen’ omdat we in dit eerste jaar geprobeerd hebben om onze 
bestuurstaken zo goed mogelijk op te starten maar ook om de wensen voor 
bestedingsdoelen bij de directie van de KJS te inventariseren. Waar kunnen we steun bieden 
en hoe kunnen we dit zo optimaal mogelijk doen? Welke middelen zijn hier voor nodig? Er is 
dus minder duidelijk voor u wel veel actie genomen op verschillende vlakken. ‘Wachten’ was 
het op de uitslag van de Belastingdienst of we in aanmerking zouden komen voor de ANBI 
status. Om dit te realiseren is er door het bestuur van de stichting maar ook door het 
bestuur van OZHW veel werk verricht en aanpassingen in de statuten doorgevoerd om aan de 
ANBI status te kunnen voldoen. En dit is gelukt! Met terugwerkende kracht hebben we vanaf 
1 januari 2018 de ANBI status toegekend gekregen. Hier zijn we uiteraard heel trots op. Dit 
betekent namelijk dat iedere donateur zijn gift belastingvrij mag schenken. Dit kan voor veel 
partijen enorm aantrekkelijk zijn.  

Voor komend jaar hebben we het beleidsplan klaar staan. We zullen donateurs gaan zoeken 
die de ondersteuningsdoelen van de directie van de KJS invulling kunnen geven. Ook zullen 
we het ledenbestand met ‘Vriendje voor een tientje’ verder gaan uitbreiden om zeer concrete 
en minder grote wensen direct te kunnen regelen. Op deze manier ziet iedere donateur op 
een duidelijke manier wat zijn of haar gift tot stand brengt. We zullen u hierover komend 
jaar via onze website www.vriendenvandekjs.nl op de hoogte houden.  

Onderstaand vindt u het jaarverslag over 2018 en hieraan is tevens de jaarrekening over 
2018 van onze stichting toegevoegd.  

Met vriendelijke groet,  

Jasper Putter Voorzitter stichting Vrienden van de KJS 
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1.  Verslag van het bestuur 
 
Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het verwerven van de ANBI status. Helaas is het 
verkrijgen van de ANBI status een lange en tijdrovende zaak gebleken die we niet in 2018 
hebben kunnen realiseren. Gelukkig is dit begin 2019 toch nog gelukt waardoor we 
interessanter voor donateurs zijn geworden om ons te ondersteunen. 
 
 

1.2  Activiteiten 
 
Dit jaar hebben er geen activiteiten plaats gevonden.  
  



 
 
 

 5 

2.  Toekomst 
 
Dit jaar verwachten we onze groep van donateurs uit te breiden door actief de boer op te 
gaan en onze bedoelingen onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. We hebben 
een aantal geïnteresseerde individuen en bedrijven die we de aankomende tijd verder gaan 
informeren over onze doelen. Dit kan zowel financieel als in goederen of diensten zijn.  
 
Godelieve Odijk (als officiële vertegenwoordiger namens de Koningin Juliana school) heeft 
ons gevraagd om de KJS op een aantal punten financieel te ondersteunen. Dit hebben wij op 
dit moment in beraad.  
 
 

2.2  Activiteiten 
 
Dit jaar hebben wij de volgende activiteiten op de planning staan: 
 

• Pleinfeest KJS (hier zullen we aanwezig zijn om aan onze naamsbekendheid te werken 
en donateurs te werven onder de aanwezigen) 

• KJS Talentonderwijs 
• Focus op duurzame energie voor het RAJUBIBOS 
• Temperatuur huishouding in de KJS verbeteren 
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3.  Organisatie 
 
Zomerlandseweg 1A 
3274LX Heinenoord 
info@vriendenvandekjs.nl 
+31620300976 
 
Kvk nummerr:    68868030 
SBI:     94997 
RSIN Fiscaal (identificatie) nr:  857625251 
Anbi Status:    Ja 
Anbi nummer:    68868030  

 

3.1  Bestuur 
 
Het bestuur is opgebouwd uit onderstaande 3 personen met de daarbij horende functie. Zij 
zijn alle drie onbezoldigd en onafhankelijk. De samenstelling van het bestuur is dit jaar niet 
gewijzigd. Wel wil het bestuur zich dit jaar graag uitbreiden met nog 1 of 2 extra 
bestuursleden om aan alle taken te kunnen voldoen. Alle drie de huidige bestuursleden zijn 
na hun termijn herkiesbaar. 
 
Voorzitter:   dhr. Jasper Putter 
Penningmeester: mevr. Paula van Ballegooijen 
Secretaris:   dhr. Sander Rodenburg 
 

3.2  Werknemers 
 
 
Wij hebben als stichting geen werknemers in dienst. Bij geplande activiteiten zal het bestuur 
+ eventuele vrijwilligers de werkzaamheden uitvoeren.  
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4.  Jaarrekening 
 

Jaarrekening 2018      
(alle bedragen in euro)      

        
BATEN EN LASTEN   31-12-2018  31-12-2017  
        
Baten        
Baten uit fondswerving   €              -      €     605,00   
Subsidies van overheden   €              -      €              -     
Rentebaten    €              -      €              -     
          
Totale baten    €              -      €     605,00   
        
Lasten        
Uitgaven aan projecten   €              -      €              -     
Kosten uit fondswerving   €              -      €              -     
Bankkosten    €     103,20    €       25,65   
          
Totale lasten    €     103,20    €       25,65   
          
Saldo baten en lasten   €   -103,20    €     579,35   

        

        
BALANS    31-12-2018  31-12-2017  
        
Vorderingen    €              -      €              -     
Liquide Middelen    €     476,15    €     579,35   
          
Totale activa    €     476,15    €     579,35   

        

        
Eigen vermogen    €     476,75    €     579,35   
Crediteuren    €              -      €              -     
          
Totaal passiva    €     476,75    €     579,35   
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Algemene toelichting op de jaarrekening 

Activiteiten 

De stichting Vrienden van de KJS ondersteunt de Koningin Juliana school door middel van het 
werven en leveren van financiële middelen, waarmee zij naar eigen inzicht de 
onderwijskwaliteit en het welzijn van de kinderen kan helpen verbeteren. 

 

Baten en schenkingen 

Baten uit eigen fondswerving betreffen giften en donaties van particulieren en ouderraad van 
de Koningin Juliana school. Deze worden verantwoord in het jaar dat ze zijn ontvangen. 

 

Bankkosten 

De kosten voor het hebben van een bankrekening. 

 

Saldo baten en lasten 

Saldo baten en lasten komt iedere keer ten gunste (laste) van het eigen vermogen van de 
Stichting. 

 

Vorderingen 

Toegezegde donaties en giften worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Periodieke 
schenkingen worden telkens in het betreffende boekjaar opgenomen. Oninbaar geachte 
vorderingen worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit de bank- en spaartegoeden bij de Triodosbank. 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is geheel gereserveerd voor benoemde of nog te benoemen projecten 
ten gunste van de Vrienden van de KJS. 

 

Crediteuren 

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprij 
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5.  Begroting 
 

De KJS werkt nu voor het tweede schooljaar aan het plan Passend organiseren. 
Ze hebben dit kunnen doen door inzet van eigen formatie, door hulp van het SWV 
Drechtsteden en door financiële hulp van hun bestuur. Helaas hebben ze moeten 
concluderen dat al de gezochte en geboden financiële mogelijkheden niet tot een passende 
financiële situatie heeft geleid.  

Wij weten dat veel mensen het Plan een warm hart toedragen. Ook weten we inmiddels uit 
ervaring dat de door hun ontworpen manier van werken helpt aan het welbevinden van 
leerlingen en leerkrachten. Hoewel ze momenteel tav het plan tegen een negatief saldo 
aanlopen, is het er veel aan gelegen het plan door te kunnen laten gaan.  

Om deze reden hebben we het verzoek gekregen (en ingewilligd) om €20.000 aan de school 
toe te kennen ten behoeve van het plan Passend organiseren.  

Tevens heeft de KJS zich gemeld met een aanvraag tot het ondersteunen van de 
“Talentmiddagen” dmv een financiële bijdrage als wel goederen en of diensten. Ook dit plan 
willen we graag ondersteunen. 

We verwachten dat er dit jaar aan zo’n €25.000 - €35.000 aan donaties zullen binnen komen 
die wij (bijna) in het geheel zullen aanwenden aan bovenstaande projecten.  
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Bijlage 
 

 


