Verslag van werkzaamheden en jaarrekening
2016/2017 van de
Stichting Vrienden van de Fontein

Werkzaamheden
Op het 8 april 2016 is de Stichting Vrienden van de Fontein opgericht. Dit is het eerste verslag en
jaarrekening van de Stichting. Hiermee geven wij uitvoering aan artikel 10.4 van de statuten van
de Stichting.
Het eerste jaar was een jaar van opstarten. Het bestuur heeft er bewust voor gekozen spaarzaam
om te gaan met de binnengekomen middelen. De Stichting heeft financiële steun verleend aan
ouders die moeite hadden om het schoolreisje of het schoolkamp te betalen.
De inkomsten van de Stichting bestonden uit het startbedrag dat in 2015 was opgehaald met de
kerstmarkt en donaties van ouders. Daarnaast heeft de Stichting geld opgehaald met een
sponsorloop. De opbrengst van de sponsorloop is bedoeld boeken op school en gereedschap voor
de schooltuin. Een deel van de opbrengst van de sponsorloop is inmiddels besteed. Het restant
blijft gereserveerd voor het oorspronkelijke doel. Inkomsten en uitgaven van de sponsorloop staan
als aparte post genoteerd op de jaarrekening.
Daarnaast heeft het bestuur ermee ingestemd dat de ouders die Fontein Naschool organiseren
mede namens de Stichting fondsen hebben aangeschreven om fondsen te werven voor hun
activiteit, omdat hun verband niet de formele status heeft die vaak nodig is om subsidie te krijgen.
De toegekende subsidies zijn direct naar de Fontein Naschool gegaan. Fontein Naschool is
verantwoordelijk voor het beheer van deze gelden.
De belangrijkste activiteiten op een rij:







4 x (gedeeltelijk) betaling van schoolreisje of kamp
Gekke hoedjes-sponsorloop
Werving fondsen onder ouders
7 keer vergaderd
Flyer gemaakt
Kerstmarkt 2015

Wisselingen in bestuur en raad van advies
Edwin Korving legde de voorzittershamer neer vanwege drukke werkzaamheden, maar blijft
betrokken bij de Stichting als lid van de Raad van Advies. Bestuur en Raad van Advies hebben de
volgende samenstelling en functieverdeling.
Bestuur
voorzitter: Oscar Busman
secretaris: vacant
penningmeester: Annemieke Kolle
leden: Nursel Topal en Reinout van Schouwen
Raad van Bestuur
Leontine van der Wel, Sabine van Dijk, Marc-Jan Haantjes, Edwin Korving
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Jaarrekening
Deze jaarrekening heeft betrekking op het eerste volledige boekjaar van de Stichting en bestrijkt
daarom de periode van 8 april 2016 – de datum van oprichting - tot en met 31 augustus 2017. In
de statuten is bepaald dat het boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Conform de statuten (artikel 5.8) ontvingen de bestuursleden geen bezoldiging of
onkostenvergoeding.

2016/2017
Baten
Donaties

1392,50

Opbrengst Kerstmarkt

656,40

Opbrengt sponsorloop

1823,25

Subsidie t.b.v. Fontein Na School
St. R’damsche Bond v. LO

1000,-

Totaal

3872,15

Lasten
Steun aan ouders activiteit

207,50

Boeken voor de school
(uitgave sponsorloop)

942,50

Inschrijving KvK

50,-

Kosten bankrekening

100,85

Fontein Na School subsidie
St. R’damsche Bond v. LO

1000,-

Reservering boeken/tuingereedschap
i.v.m. sponsorloop

880,75

Totaal

2181,60

Resultaat 2016/2017

1690,55 euro

Instemming
De Raad van Advies heeft de jaarrekening gezien en goedgekeurd. Het verslag en de jaarrekening
is behoudens enkele aanpassingen vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 september 2017.
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