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BESTUURSVERSLAG OVER 2016/2017

Algemeen

Het bestuur heeft zich na de start van het boekjaar gericht op het zoeken naar extra inkomsten. Zo is
meegedaan aan de Grote clubactie en zijn koffie en koeken verkocht bij de Boekenweek op de OBB. De
opbrengst van de Grote Clubactie was ruim EUR 2.200, terwijl de opbrengst van de verkoop van koeken en
koffie tegen viel (EUR 92). Gedurende het jaar ontving de stichting inkomsten via Sponsorklicks indien er via
de website van de stichting werd betaald. Dit bracht EUR 162 op, een aanzienlijke stijging ten opzichte van
eerdere jaren. Donaties leverden inkomsten op van iets meer dan EUR 80.000. Een donatie verzoek aan de
Max Cohen Stichting werd helaas niet gehonoreerd. Er zijn verschillende initiatieven ontplooid om inkomsten
te verkrijgen van leveranciers aan de OBB (o.a. leverancier van koffie en schoolmaterialen). Dit heeft nog niet
tot inkomsten geleid.

De VOHG heeft dit boekjaar de volgende uitgaven gedaan voor het voltijds onderwijs aan hoogbegaafde
kinderen op de OBB te Blaricum:

Kleinere klassen:                    EUR 41.786
Extra Interne begeleiding:       EUR   8.200
Bijdrage HVO etc.:                  EUR   7.153
Bijdrage Ouderraad:               EUR   6.400
Chinese les:                           EUR   5.657
Schaken:                               EUR   2.830
Science for kids:                    EUR   3.200
Extra leermiddelen HB:           EUR   3.487
Overige bijdragen:                 EUR   1.045

De inkomsten uit donaties komen dus vrijwel overeen met het saldo van de uitgaven. Het positieve saldo van
de inkomsten en uitgaven bedraagt EUR 2.876, voornamelijk door de opbrengst uit de Grote Clubactie en
overige sponsoractiviteiten. Dit bedrag is aan het eigen vermogen toegevoegd.

Sarah Kolk is op 30 maart 2017 Laurens Lohr opgevolgd als bestuurslid. Na deze wijziging bestond het bestuur
uit Maarten Steyerberg (voorzitter en penningmeester), Paul Kessels (Secretaris), Edgar Stam (Sponsoring),
Sarah Kolk en Maurice Boonstra (Talent Primair). 

De jaarrekening is opgesteld met hulp van MTH Accountants & Adviseurs B.V. De voorzitter van de
Medezeggenschapsraad van de OBB Blaricum heeft als onafhankelijke derde de jaarrekening en de
onderliggende transacties bekeken en heeft daar geen opmerkingen op gemaakt. De jaarrekening is door het
bestuur van de VOHG goedgekeurd op 12 oktober 2017.
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1                BALANS PER 31 JULI 2017
na resultaatbestemming

31 juli 2017

€ €

31 juli 2016

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa  (1) 1.050 -
Liquide middelen  (2) 24.828 21.041

 25.878 21.041

 25.878 21.041

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Overige reserves 23.916 21.041

Kortlopende schulden  (4)

Overige schulden en overlopende passiva 1.962 -

 25.878 21.041
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1 AUGUSTUS 2016 T/M 31 JULI 2017

Realisatie 1
augustus 2016

  t/m 31 juli
2017

€

Realisatie 1
januari 2016  

t/m 31 juli
2016

€

Baten 80.402 8.719

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (7) 77.526 3.754

Saldo van baten en lasten 2.876 4.965

Resultaatbestemming

Overige reserves 2.876 4.965
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van bestaan voornamelijk uit het bevorderen en het in stand houden van onderwijs aan
hoogbegaafde kinderen in het Gooi.

Jaarrekeningregime

Deze jaarrekening is overeenkomstig RJ 650 Fondswervende instellingen opgesteld.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN  DE   JAARREKENING .

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale
waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de
kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.
Latente belastingvorderingen worden slechts gewaardeerd voor zover er naar verwachting voldoende
toekomstige belastbare winst zal zijn om ze te realiseren.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije
beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.
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 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in
het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten uit eigen fondsenwerving

Baten uit contributies, donaties en giften en collecten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn
ontvangen. Overige opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord voor zover de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen
verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn
verantwoord. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. Zij worden pas
in de staat van baten en lasten verantwoord bij het einde van het vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van de
blote eigendom.

Rentebaten en baten uit beleggingen

Rentebaten en beleggingsopbrengsten worden bruto verantwoord onder de post ‘rentebaten en baten uit
beleggingen’. De kosten van beleggingen, zoals bankkosten en kosten van beheer door derden en de eigen
organisatie worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord onder 'kosten beleggingen'.
Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 JULI 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen en overlopende activa

31-7-2017 

€

31-7-2016

€

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen 1.050 -

2. Liquide middelen

Rabobank # 15.22.56.334 371 76
Rabobank # 31.78.739.637 24.457 20.965

24.828 21.041

PASSIVA

3. Reserves en fondsen

1-8-2016 /
31-7-2017

€

1-1-2016 /
31-7-2016

€Overige reserves

Stand per 1 augustus 2016 21.040 16.076
Resultaatbestemming boekjaar 2.876 4.965

Stand per 31 juli 23.916 21.041
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4. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

31-7-2017 

€

31-7-2016

€

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen 1.962 -
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016/2017 / 2015/2016

Realisatie 1
augustus 2016

  t/m 31 juli
2017

€

Realisatie 1
januari 2016  

t/m 31 juli
2016

€
5. Baten uit eigen fondsenwerving

Jaarlijkse schenkingen 80.209 8.660
Internet kliks 162 11

80.371 8.671

6. Rentebaten en baten uit beleggingen

Rentebaten 31 48

7. Besteed aan de doelstellingen

Uitbetalingen school 77.369 3.619
Eigen kosten 157 135

77.526 3.754
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