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Algemeen
1

Aanbieding jaarrekening

Jaarrekening vereniging Newschool.nu 2015-2016, goedgekeurd in de schoolmeeting van 06-10-2016 En aangeboden aan de ALV van 01-11-2016
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 juli 2016 en een winst en verlies rekening over de periode 1 augustus 2015 tot en met
31 juli 2016 welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen.
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Concept

De vereniging heeft als grondslag het concept van de Sudbury Valley School in Framingham, Massachussetts, Verenigde Staten van
Amerika, met de visie zoals onderstaand.
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Visie

De visie van de school is om studenten (leerlingen) van vier (4) tot en met achttien (18) jaar individuele vrijheid te geven waardoor
elke student de ruimte heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Door de heldere structuur, het onderwijsaanbod en de diversiteit
van de leerbronnen, zowel in mensen als in materiaal, kunnen de studenten zich voorbereiden op een vervolgopleiding en/of
functioneren in de maatschappij. Newschool.nu is een democratisch bestuurde school waarin volwassenen en studenten gelijke
stem hebben in het besturen van de schoolgemeenschap en waarbij de beslissingen bij meerderheid genomen worden.
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Doelstelling

De vereniging heeft ten doel: het vormgeven en faciliteren van een particuliere school voor primair- en voortgezet onderwijs. Als
bedoeld in de Leerplichtwet 1969 artikel 1 sub 3, en andere onderwijswetten. De vereniging streeft naar volledige
overheidsbekostiging van haar onderwijs, mits dit geen inbreuk maakt op de grondslag van de school.
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Inschrijving Kamer van Koophandel

De vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder nummer 61351563.
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Boekjaar

De vereniging heeft een boekjaar dat loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
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Samenvatting organisatorisch jaarverslag 2015-2016
Dit is het tweede jaarverslag van Newschool.nu. Op 24 augustus zijn we het jaar 2015-2016 gestart met 9 studenten en gegroeid naar 13 studenten
aan het einde van het schooljaar. Na de meivakantie kwam onze eerste student op de leeftijd van primair onderwijs binnen en hebben we het bezoek
van de inspectie ten behoeve van een bindend advies gehad op woensdag 22 juni.
Het aantal stafleden is gedurende het jaar relatief stabiel gebleven. Door de instroom van studenten vanaf de herfstvakantie is het boekjaar 20152016 cash-flow matig ook goed verlopen. Ieder kwartaal heeft staf een vergoeding voor werkzaamheden kunnen ontvangen. Op vrijdag 16 oktober,
vlak voor de herfstvakantie, zijn we verhuisd naar een nieuw pand aan de laan 1940-1945 nr.1, te Harderwijk.
Ouders zijn op meerdere wijzen betrokken bij de school, met de verhuizing en klusdag, met de kerstviering en de eindejaarsviering en tijdens thema
avonden en ledenvergaderingen. Tevens vinden veel persoonlijke gesprekken plaats in de school.
Voornemen voor 2016-2017
• Continuering aandacht voor het J.C. (goed en rechtvaardig juridisch systeem)
• Inzetten op kwaliteit van staf en het aantrekken van mensen die de school willen helpen opbouwen.
• Continueren van inloop middagen, aanpassen open dagen
• Thema avonden voor ouders organiseren
• PR acties verzinnen, meer gericht op jongere kinderen. Bekender maken van de school in Harderwijk en omstreken.
• Onderzoek plannen VO-bevoegdheid
• Sudbury workshop organiseren
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Verklaring kascommissie
Harderwijk, Datum 01-11-2016
Hierbij verklaren
R.T. Bosch en H.K. Blokhuis
De door de Algemene Leden Vergadering aangestelde kascommissie, verklaart na onderzoek van de jaarrekening en de boekhouding van 1 augustus
2015 tot en met 31 juli 2016 dat:
De boekhouding en jaarrekening degelijk en deugdelijk is gemaakt en wij dit door steekproefsgewijze toetsing hebben gecontroleerd en akkoord
bevonden. Wij verzoeken de vergadering het bestuur decharge te verlenen.
De kascommissie adviseert om in de toekomst de de boekhouding tijdiger met de kascommissie te delen, voorafgaand aan het doen van de officiele
controle. Verder adviseren wij in de toekomst het doen van de betalingen en het doen van de boekhouding te verdelen onder twee of meer
personen. Het lijkt ons tevens verstandig om bankafschriften te printen of digitaal op te slaan voor als hier later nog vragen over zijn en ze niet meer
online beschikbaar zijn.

R.T. Bosch

H.K. Blokhuis

14/12/16

Financieel jaarverslag Newschool.nu
2015-2016

4

Winst en Verlies rekening
Inkomsten
Schoolgelden
Donaties

Actuals
2015-2016
€ 45.413,51
€ 100,00
€ 45.513,51

Uitgaven
Huisvestingskosten
Belastingen
Verzekeringen
Bankkosten
Schoolmeeting uitgaven
Staf vergoeding
Reiskosten staf

€ 19.378,88
€ 535,01
€ 664,41
€ 93,62
€ 1.404,26
€ 16.968,52
€ 2.350,64
€ 41.395,34
Winst

€ 4.118,17

Uitleg bij de Winst en verliesrekening
Uitleg bij inkomsten:
Zowel PR als interieurcomite hadden eigen inkomsten of een door de schoolmeeting toegekend bedrag uit de winst van de
koningsdag. Dit dekt de uitgaven van deze twee comite's. Budgetten vallen allemaal onder de schoolmeeting.

Uitleg bij uitgaven:
Op de post verzekeringen is een onverwachte Casco verzekering komen te staan. Dit bedrag was €487,06.

Winst/verlies
Het boekjaar is met een winst van € 4118,17 geeindigd, wat vast zit in de borg voor het gebouw aan de laan 1940-1945.
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Balans

2015-2016

Activa

Passiva

Waar zit het geld in?

Waar komt het geld vandaan?
Vreemd vermogen (VV)

Vaste activa
Inventaris
Borg (ivm huur gebouw)

€
€

1.043,40
7.500,00
€

8.543,40

Leningen
Crediteuren
Reeds ontvangen schoolgeld 2016/2017

€
€
€

4.187,00
2.754,80
2.791,66
€

Vlottende activa
Bank saldo op 31-07-2016
Kas op 31-07-2016
Debiteuren op 31-07-2016
Spaarrekening per 31-07-2016
Betalingen voor boekjaar 2016-2017

€
€
€
€
€

Eigen vermogen (EV)
5.376,87
206,60
300,61
131,15

Eigen vermogen start boekjaar
Winst
Donatie

€

€
€
€

543,004.118,17
1.250,00

6.015,23

€

4.825,17

€ 14.558,63

€

14.558,63

€

0,00

Balans:
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Bestuursverklaring
Hierbij verklaart het bestuur van Vereniging Newschool.nu akkoord te gaan met de jaarrekening 2015-2016
sluitend met een positief eigen vermogen van € 4825,17 (in de borg)
Het bestuur verklaart te hebben gehandeld conform de statuten van de vereniging.

Voorzitter:
Peter Hartkamp
Secretaris:
Christel Hartkamp-Bakker
Penningmeester:
Cor van der Leeuw
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