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1.	Introductie	

Het	ontstaan	van	Stichting	Vrienden	van	OBS	“De	Overhael”		(“SVO”)	

Op	10	maart	2012	is	de	Stichting	Vrienden	van	OBS	“de	Overhael”	(“SVO”)	opgericht	via	
notariële	akte	.		

De	Openbare	school	“De	Overhael”	in	Driehuizen	is	met	circa	80	leerlingen	een	relatief-
kleine	school	en	één	van	de	22	openbare	scholen	binnen	het	ISOB.	Zoals	vele	kleinere	
basisscholen	in	het	onderwijs,	heeft	ook	OBS	de	Overhael	last	van	de	door	de	overheid	in	
stilte	doorgevoerde	bezuinigingen,	terwijl	de	eisen	en	verwachtingen	van	de	overheid	en	
ouders	alleen	maar	toenemen.		

De	druk	op	kleine	scholen	is	groot:	ze	kosten	de	overheid	relatief	veel	geld	en	beleidsma-
kers	maken	zich	druk	of	een	kleine	school	(met	vaak	2	of	meer	groepen	in	een	klas)	wel	
de	juiste	kwaliteit	kunnen	leveren	en	voldoende	voorzieningen	hebben.	

De	Overhael	bewijst	al	tientallen	jaren	hiertoe	uitstekend	in	staat	te	zijn.	De	naam	van	de	
school	is	zelfs	zo	goed,	dat	het	verzorgingsgebied	van	de	Overhael	vele	malen	groter	is	
dan	alleen	Driehuizen	en	omstreken.	Dat	is	ook	noodzakelijk,	want	anders	zou	de	school	
waarschijnlijk	al	gesloten	zijn	of	zou	sluiting	dreigen.	

De	school	is	in	de	jaren		negentig	opgegaan	in	het	ISOB	en	als	gevolg	daarvan	is	de	school	
zelf	geen	zelfstandig	rechtspersoon.	Tot	de	oprichting	van	de	SVO	was	er	dus	geen	or-
gaan	dat	-	met	eigen	middelen	–	zelfstandig	het	belang	van	de	Overhael	op	de	locatie	
Driehuizen	kan	bewaken.	Gelukkig	is	hier	nu	met	de	SVO	in	voorzien!	

Dankzij	donaties	en	steun	van	vrienden	en	donateurs	kan	de	stichting	zich	inzetten	voor	
alles	wat	voor	de	continuïteit	van	de	school	bevorderlijk	is.	Het	team	van	De	Overhael	
geeft	zelf	de	hoogste	prioriteit	aan	het	beste	onderwijs	en	onderwijsondersteuning	
d.m.v.	het	besteden	van	hun	tijd	en	energie	aan	onderwijsuren	en	IB-uren.	Hierdoor	
komt	de	hulp	van	de	SVO	in	de	praktijk	neer	op	het	helpen	van	de	school	met	aanvul-
lende	materiele	zaken	waar	binnen	het	vaste	schoolbudget	geen	ruimte	voor	is:	ICT,	het	
Schoolplein,	extra	onderwijsondersteunende	middelen	(techniekkasten),	etc.	

Kortom,	de	SVO	helpt	het	schoolteam	met	vernieuwing	of	uitbreiding	van	materialen,	die	
de	school	een	goede	impuls	kan	geven	en	meer	onderwijsplezier	en	-kwaliteit	voor	de	
kinderen.	

Doordat	de	SVO	een	zelfstandige	rechtspersoon	is,	dat	bovendien	de	ANBI-status	(Alge-
meen	Nut	Beogende	Instelling)	heeft	kan	zij:-	

- Samen	met	het	onderwijsteam	en	de	MR	in	het	belang	van	de	school	in	overleg	
treden	met	het	ISOB,	de	gemeente	en	andere	partijen	die	de	continuïteit	van	de	
school	bepalen	of	beïnvloeden.	

- zelfstandig	subsidies	aanvragen	en	regelen	voor	uitsluitend	de	Overhael;	
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- vrij	van	schenkingsrechten	gelden	ontvangen	en	doorgeven	aan	de	school;	
- personen	onder	voorwaarden	belastingvrij	laten	schenken	aan	de	school	via	de	

stichting;	
	

Om	het	draagvlak	voor	de	SVO	zo	groot	mogelijk	te	maken	hoopt	de	stichting	via	de	
website	en	social	media	zoals	Facebook	en	Instagram	een	zo	groot	mogelijke	“commu-
nity”	op	te	bouwen,	die	ten	behoeve	van	de	school	en	de	leerlingen	gemobiliseerd	kan	
worden.	Inmiddels	telt	de	SVO	ruim	300	vrienden!	Wij	hopen	dan	ook	dat	iedereen	die	
zich	betrokken	voelt	bij	de	Overhael,	zich	dan	ook	vrijblijvend	blijft	aanmelden	als	
vriend.		

Via	Facebook	heeft	de	Stichting	inmiddels	al	honderden	vrienden	en	volgers!	Op	het	in-
formatiebord	in	de	hal	op	school	zijn	alle	gegevens	en	plannen	van	de	Stichting	te	vin-
den.	

Volgens	onze	statuten	loopt	ons	verslagjaar	af	op	31	augustus.	Dit	is	het	9e	jaarverslag	
sinds	de	oprichting	van	de	Stichting.	

	

Het	Bestuur	

Het	bestuur	ziet	er	als	volgt	uit:																																																																																																																								

• Rob	Oudman	-	voorzitter	
• Ivon	van	Leyenhorst	–	secretaris		
• Egbert	Krop	–	penningmeester	
• Jan	Hoekstra	–	Aftredend	September	2021	
• Maartje	Doets	

	
Aantredend	per	2021-2022:	

• Marlies	Kregel	
• Bas	de	Wildt	 	
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In de afgelopen jaren is de SVO erin geslaagd gemiddeld bijna €5.300,- per jaar aan 
inkomsten te trekken door voornamelijk donaties. Gemiddeld komt dat neer op circa €66,00 
per leerling per jaar. De meeste gezinnen hebben meerdere kinderen op school en niet elk 
gezin kan of wil meedoen. Hierdoor is de gemiddelde bijdrage van een familie die doneert al 
gauw een veelvoud van het gemiddeld per leerling. 
 

 

	
	

Donaties (incl. Adopt-A-
Laptop); 45.711,37

Subsidies gemeente & 
SIVON; € 24.944,52 

Sponsoring; € 4.539,14 

Sponsoring in Natura; € 
3.500,00 

Kledingcontainer; € 
1937,24

Overig; € 979,66 

Inkomsten SVO sinds oprichting 10/3/2012
Totaal: € 83.587,-

schoolplein; € 27.867,23 

digiborden; € 
9.378,94 

speelmiddelen; € 7.040,61 

laptops; € 26.648,96 

talentontwikkeling & 
judo; € 4.207,26 

Organisatiekosten; 
€ 2.300,51 

Uitgaven SVO sinds oprichting 10/3/2012
Totaal: € 77.444,-
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2.	Bestuursverslag	over	de	jaren	vanaf	oprichting	

2012-2013	

In	de	eerste	verslagperiode	na	oprichting	kon	de	SVO	de	wens	van	het	team	“In	elk	lo-
kaal	een	digibord	plus	courante	laptop”	in	vervulling	brengen	dankzij	spontane	donaties.	
Hiermee	gaf	de	SVO	een	belangrijke	impuls	voor	goed	onderwijs	met	moderne	middelen.	

Eind	Augustus	2012,	aan	het	start	van	het	nieuwe	schooljaar,	werden	de	digiborden	met	
heel	veel	blijdschap	in	gebruik	genomen	door	de	juffen	(zie	foto)	!	

	

Verder	kon	in	2013	het	SVO	bestuur	de	volgende	wens	van	de	school	in	vervulling	laten	
gaan:	Nieuwe	gymspullen,	zodat	volwaardig	gymonderwijs	gegeven	kan	worden	in	de	
kerk.	
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Op	23	Augustus	2013	–	
de	eerste	vrijdag	na	de	
vakantie	–	konden	alle	
nieuwe	gymspullen	wor-
den	gepresenteerd	aan	
ouders	en	belangstellen-
den	tijdens	de	eerste	
vriendenborrel	van	de	
SVO	in	de	kerk	in	Drie-
huizen.	De	school	kon	
het	schooljaar	beginnen	
met	een	volwaardig	
gymprogramma	in	de	
kerk.		

Het	bestuur	van	de	SVO	was	erg	blij	met	de	nieuwe	gymspullen	die	door	alle	groepen	
van	de	school	worden	gebruikt.	Net	als	de	digiborden	maakt	nu	de	hele	school	-	dankzij	
uw	donatie	-	in	één	keer	een	belangrijke	stap	voorwaarts!	

	

2013-2014	

Gedurende	het	schooljaar	2013-2014	hebben	de	ISOB,	Schoolteam,	MR	en	de	SVO	zich	
ingezet	om	de	gemeente	te	laten	investeren	in	een	officiële	vierde	lokaal	voor	de	Over-
hael.	

Een	officiële	4e	lokaal	is	een	belangrijke	mijlpaal	in	de	geschiedenis	van	de	school,	omdat	
met	vier	officiële	lokalen	voor	4	klassen	de	continuïteit	van	de	school	voor	langere	tijd	
gewaarborgd	kan	worden.	Dit	omdat	4	klassen	door	de	onderwijsraad	gezien	wordt	als	
een	lange	termijn	minimum	voor	kwalitatief	goed	onderwijs.		

Begin	2014	kwam	de	verlossende	instemming	van	de	gemeenteraad	met	de	verbouwing	
van	de	school,	dat	eind	2014	werd	afgerond.	Het	is	prachtig	geworden!	De	School	kan	
weer	voor	jaren	vooruit!	Alleen	vraagt	zo’n	nieuwe	school	ook	om	vernieuwing	van	het	
schoolplein.	Zeker	nadat	verschillende	speeltoestellen	op	het	schoolplein	waren	afge-
keurd.	
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2014-2015:	Een	Mega-project	voor	de	SVO:	
Het	Schoolplein	

In	augustus	2014	werd	bij	de	gemeente	
Schermer	een	investeringsaanvraag	inge-
diend	voor	een	nieuw	schoolplein	op	basis	
van	een	begroting	van	€21.000,-	voor	de	mi-
nimaal	benodigde	aanpassingen.	In	oktober	
2014	werd	deze	aanvraag	gehonoreerd	met	
een	subsidie	van	€12.671,-.	Hiermee	was	de	
basis	gelegd	voor	het	nieuwe	schoolplein.	

De	plannen,	wensen	en	offertes	werden	gaande	weg	verder	aangescherpt.	De	SVO	wist	
het	onderwijs	team	te	prikkelen	om	alle	wensen	op	tafel	te	leggen.	Samen	bekeken	we	
hoe	we	dit	zouden	kunnen	realiseren	in	de	be-
perkte	ruimte.		Zo	groeide	de	begroting	verder	
tot	ruim	€30.000,-!	

Gelukkig	zegt	bouwbedrijf	Jonker	&	Meijerhof	
snel	toe	voor	nieuwe	banken	en	doeltjes	te	willen	
zorgen	(als	schenking	in	natura	twv	circa		
€3.500,-),	waarmee	een	belangrijk	gat	in	de	be-
groting	werd	gedicht.	

In	het	voorjaar	werd	de	oude	kastanjeboom	al	
verwijderd	met	de	inzet	van	het	SVO	be-
stuur	en	vrijwilligers	en	dankzij	een	
groene	schoolpleinen-subsidie	van	de	Ge-
meente	Alkmaar.	In	deze	subsidieaanvraag	
konden	gelijk	ook	kweekkasten	voor	de	
schooltuin	achter	de	kerk	meegenomen.	

Ria	Konijn	van	BSO	Ti-ta	Tovenaar	zegde	
ook	€1.000,-	toe	aan	sponsoring	voor	de	
“zandemmer	hijsinstallatie”.	Door	samen-
werking	met	George	Nieuwbuurt	en	vele	
vrijwilligers	(waaronder	Jeroen	Konijn	
met	zijn	schoffel!)	konden	we	een	aanmer-
kelijke	besparing	realiseren	op	het	grond-	
en	straatwerk	ten	opzichte	van	in	de	eer-
ste	offerte.	

Tot	slot	honoreerden	zowel	de	Rabobank	
(de	klimwand)	als	het	Schipholfonds	(de	speeltoestellen)	onze	subsidieaanvragen	en	
waren	in	juni	2015	in	staat	om	alle	wensen	voor	het	schoolplein	te	realiseren!	
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Het	weekend	na	de	laatste	schooldag	voor	de	zomervakantie	begonnen	we	–	op	een	
snikhete	zomerdag	-	met	vele	vrijwilligers	met	het	leeghalen	van	het	schoolplein.	Jack	
Zoon	tuincreaties	begon	gelijk	na	de	zomervakantie	met	zijn	werkzaamheden	die	begin	
september	werden	afgerond.		

Op	4	september	was	in	de	school	de	feestelijke	opening	van	het	schoolplein	met	heel	
veel	belangstelling.	Alle	werkzaamheden	waren	oktober	2015	afgerond.	

Het	bestuur	van	de	SVO	heeft	zich	tot	doel	gesteld	jaarlijks	gemiddeld	€4.500,-	ter	be-
schikking	van	de	school	te	stellen	uit	eigen	middelen	en	subsidies.	Met	een	waarde	van	
circa	€30.000,-	kan	het	schoolplein	met	recht	
een	megaproject	van	de	SVO	genoemd	wor-
den!		

Dankzij	de	succesvolle	fondsenwerving	
voor	het	schoolplein,	heeft	de	SVO	uit	ei-
gen	middelen	slechts	€4.020,-	hoeven	bij	
te	dragen.	Hierdoor	konden	wij	in	2015-
2016	weer	allerlei	nieuwe	doelen	realise-
ren.	

	

2015-2016	Maar	liefst	4	schenkingen	

In	het	verslagjaar	2015-2016	zijn	er	maar	liefst	4	schenking	gedaan	aan	de	school.	De	
eerste	betrof	nog	diverse	zaken	ten	behoeve	van	het	schoolplein,	zoals	een	zandbaknet.	
De	tweede	was	voor	een	nieuwe	digibord	voor	groep	3/4.	Dit	digibord	was	het	eerste	
die	de	school	kocht	ruim	10	jaar	geleden,	en	dringend	aan	vervanging	toe.		

Tijdens	de	eindpresentatie	van	het	jaarproject,	met	als	thema	“de	ruimte”	konden	wij	
dankzij	de	donaties	nieuwe	leermiddelen	voor	Talentontwikkeling	aanbieden.	De	kin-
deren	hebben	deze	in	een	“ruimteraket”	op	spectaculaire	wijze	aangeboden.	

Tijdens	deze	middag	was	de	SVO	op	school	aanwezig	
met	een	stand	om	“Adopt-A-Laptop”	onder	de	aan-
dacht	te	brengen.	

Het	streven	is	om	elk	jaar	tenminste	10	laptop-adop-
ties	te	realiseren.		Met	17	adopties	was	de	eerste	edi-
tie	gelijk	al	een	groot	succes!		

	

2016-2017	Nieuw	speelmiddelen	en	voorzetting	
Adopt-A-Laptop	
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In	het	verslagjaar	2016-2017	hebben	wij	een	aanvraag	gekregen	voor	nieuwe	speelmid-
delen	in	de	kerk.	Op	zich	is	de	gemeente	verantwoordelijk	voor	een	goede	gymgelegen-
heid,	maar	de	gemeente	wijst	hiervoor	naar	de	gymzaal	in	Grootschermer.	Voor	vaak	
gymmen	in	de	week	is	dit	voor	de	school	en	leerlingen	ondoenlijk.	Vandaar	dat	de	school	
al	tientallen	jaren	in	de	Kerk	gymt.	De	speelmiddelen	in	de	kerk	moet	de	school	echter	
zelf	bekostigen	en	deze	financiële	ruimte	is	er	niet.		

Goed	gymnastiekonderwijs	is	van	groot	belang	voor	onze	kinderen	in	deze	tijd	van	
overal	beeldschermen.	Een	bijdrage	hiervoor	van	de	SVO	komt	ten	goede	aan	alle	groe-
pen	van	de	school.	Dankzij	de	steun	van	de	donateurs	kon	de	SVO	in	het	voorjaar	van	
2017	voor	circa	€	3500,-	gecertificeerde	speelmiddelen	aanbieden	om	het	gymonder-
wijs	zo	completer	en	leuker	te	maken	voor	de	kinderen.		

Tijdens	de	eindpresentatie	van	het	project	“hier	
woon	ik	en	bouw	ik”	was	de	SVO	weer	op	school	
aanwezig	met	een	stand	om	“Adopt-A-Laptop”	on-
der	de	aandacht	te	brengen.	Hoewel	er	dit	jaar	
slechts	4	laptops	zijn	geadopteerd,	zijn	er	in	totaal	
nu	wel	23	laptops	geadopteerd,	waardoor	wij	in	
September	2017	weer	10	laptops	konden	aanbie-
den	aan	de	school	en	alvast	4	laptops	geadopteerd	
zijn	voor	2017-2018.	

	

2017	-	2018	Een	3D	printer	voor	de	school	

In	dit	schooljaar	hebben	wij	de	school	geholpen	
om	een	3D	printer	aan	te	schaffen.	Groep	7	en	8	
zullen	de	printer	in	elkaar	gaan	zetten	en	de	ove-
rige	groepen	zullen	ook	de	gelegenheid	krijgen	om	ermee	te	werken	om	te	leren	wat	de	
mogelijkheden	zijn	als	je	3D	kunt	printen.	Voor	deze	schenking	hebben	wij	een	actie	on-
der	nieuwe	donateurs	gehouden,	wat	mooie	bijdragen	heeft	opgeleverd	van	nieuwe	do-
nateurs.	

Met	de	adopt	a	laptop	hebben	we	5	laptops	weten	de	“adopteren”	door	verschillende	
nieuwe	donateurs.	Dit	is	minder	dan	de	10	gewenste	adopties,	maar	toch	voor	de	school	
zeker	de	moeite	waard.	Deze	laptops	zullen	in	oktober	2018	op	school	worden	gepre-
senteerd	aan	de	kinderen.	Ook	hier	zullen	we	weer	de	regionale	krant	“de	Uitkomst”	vra-
gen	om	hiervan	verslag	te	doen.	
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2018-2019	

In	dit	schooljaar	hebben	wij	een	belangrijke	bijdrage	geleverd	aan	het	programma	
“growth	mindset”	op	school.	Door	docenten,	ouders	en	kinderen	te	leren	omgaan	met	
een	fixed	mindset	versus	growth	mindset.	Kun	je	kinderen	helpen	om	hun	talenten	te	
ontwikkelen.	Met	deze	bijdragen	heeft	de	SVO	weer	een	nieuwe	impuls	kunnen	geven	
aan	de	kwaliteit	van	de	school.		

Dit	jaar	was	gelukkig	de	“Adopt-A-Laptop”	actie	weer	een	groot	succes.	Met	10	nieuwe	
donateurs	@	€60,-	per	jaar	voor	een	periode	van	5	jaar,	konden	we	begin	September	
2019	weer	8	nieuwe	laptops	aanbieden	aan	de	school.	De	schenking	van	de	SVO	maakt	
het	passend	onderwijs	weer	een	stuk	beter.	

2019-2020	

Het	schooljaar	2019-2020	werd	helaas	sterk	beïnvloed	door	de	COVID-19	pandemie.	Dit	
stelde	de	school	en	daarmee	de	SVO	voor	grote	uitdagingen.	Ineens	waren	alle	laptops	
keihard	nodig	voor	thuisonderwijs	en	was	er	behoefte	aan	nog	meer	laptops.	En	dat	ter-
wijl	onze	jaarlijkse	Adopt-A-Laptop	actie	op	school	-	tijdens	de	presentatie	van	het	eind-
project	–	natuurlijk	niet	door	kon	gaan. 	

Gelukkig	was	er	door	de	Corona	pandemie	in-
eens	de	overheidsactie	via	SIVON.	Hierdoor	
konden	wij	ineens	goede	laptops	aanschaffen	
voor	slechts	25%	van	de	nieuwwaarde.	Dank-
zij	de	eigen	bijdrage	van	de	SVO	konden	er	nu	
ineens	20	laptops	worden	aangeschaft.	Wij	
zijn	Misys	dienstverlener	van	de	school	ook	
erg	erkentelijk	dat	zij	alle	20	laptops	voor	de	
Overhael	ook	kostenloos	hebben	geïnstal-
leerd!	

	

2020-2021	

Ook	het	afgelopen	schooljaar	werd	overschaduwt	door	de	COVID-19	pandemie	waar-
door	veel	activiteiten	werden	afgelast	en	er	weer	online	les	gegeven	moest	worden	in	
plaats	van	in	de	klas.	Gelukkig	kan	de	SVO	met	een	snelle	actie	weer	8	goede	laptops	re-
gelen	voor	de	school	in	een	nieuw	SIVON	ronde.	De	school	is	nu	weer	helemaal	op	orde	
qua	laptop	wensen.	Ook	zijn	wij	superblij	dat	in	2020-2021	judolessen	gegeven	konden	
worden	mede	dankzij	de	SVO.	Judo	is	super	belangrijk	voor	kinderen,	zeker	als	zij	door	
de	pandemie	minder	fysiek	zijn	uitgedaagd!	
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Vooruitblik	2021-2022	

Voor	het	komende	schooljaar	2021	-2022	zullen	wij	de	SVO	weer	onder	de	aandacht	
brengen	door:	

• Folder	over	de	SVO	voor	nieuwe	ouders	op	school		
• Aanwezig	te	zijn	met	een	Adopt-A-Laptop	stand	tijdens	de	eindpresentatie	van	

het	project	in	2022	
• Met	gerichte	acties	geld	in	te	zamelen	voor	nieuwe	doelen	van	de	school	ter	ver-

betering	van	de	onderwijskwaliteit	
• Aandacht	te	vragen	via	een	borrel,	feest	of	de	pers	wanneer	de	SVO	weer	een	

aanvraag	van	de	school	kan	aanbieden.	

Samen	met	de	reguliere	donaties	hopen	we	nieuwe	aanvragen	van	de	school	–	met	uw	
hulp	-	weer	te	kunnen	honoreren!	
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2.		Balans	en	resultatenrekening	2020-2021	

Balans	per	31	augustus	2021	

Conform	onze	statuten	zijn	wij	verplicht	een	jaarrekening	op	te	stellen.	In	de	onderstaande	tabel	
is	de	balans	per	jaareinde	opgenomen.	Per	31	augustus	was	er	in	totaal	voor	€7.478,62	als	alge-
mene	reserve	beschikbaar	investeringsvoorstellen	vanuit	de	school.	

	

	

Inkomsten	en	Uitgaven	2020-2021	

In	het	verslagjaar	hebben	wij	door	meer	donaties	dan	uitgaven	(per	saldo	€ 1.836,59)	dat	wij	
hierdoor	hebben	toevoegen	onze	algemene	reserves.		

  

Balans per 31 augustus 2021

Banksaldo 13.94.15.211 6.637,53€     Algemene reserve 7.478,62€    
Spaarrekening 14.77.577.955 1.988,94€     nog te betalen laptops SIVON 1.147,85€    

Balanstotaal 8.626,47€    Balanstotaal 8.626,47€    

Resultatenrekening vanaf 1 september 2020 t/m 31 augustus 2021

Ontvangen algemene donaties & acties 1.975,55€                 
Ontvangen donaties Adopt-A-Laptop 5 jaar 1.530,00€                 
Opbrengst Kledingcontainer -€                          
Rabo sponsor Clubsupport 89,14€                      
Totaal inkomsten 3.594,69€                 100%

Bankkosten 119,40€                    
Promotie/organisatiekosten 25,00€                      

Total organisatiekosten 144,40€                    4,0%

Beschikbaar voor subsidieaanvragen de Overhael 3.450,29€                 96%

Judolessen 465,85€                    
Reservering voor 8 laptops SIVON 1.147,85€                 

gecommitteerd in verslagjaar 1.613,70€                 45%

Toevoeging aan algemene reserve 1.836,59€                 51%

Algemene reseve einde verslagjaar 5.642,03€                 

Algemene reserve per 31 augustus 7.478,62€                 
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3.	Verantwoording	van	de	Inkomsten	en	Uitgaven	

In	totaal	ontving	de	SVO	in	het	afgelopen	boekjaar	€3.594,69	aan	inkomsten	ten	opzichte	van	
€4.424,-	in	het	vorige	verslagjaar.	De	Adopt-A-Laptop	actie	zorgt	nog	altijd	voor	een	belangrijk	
pijler	onder	de	donaties.	Bij	de	algemene	donaties	ten	behoeve	van	de	school	is	er	sprake	van	
een	gestage	daling,	mede	door	minder	werving	sinds	2020	als	gevolg	van	Corona.	

In	het	verslagjaar	hebben	we	naast	bankkosten	slechts	bescheiden	organisatiekosten	gemaakt.	
De	organisatiekosten	kwamen	wederom	uit	op	circa	4%	van	de	totaal	inkomsten.		

Aan	de	uitgavenkant	kende	uit	verslagjaar	slechts	een	grote	aanbiedingen	aan	de	school:	de	ei-
gen	bijdrage	(€1147,85)	voor	de	aanschaf	van	8	nieuwe	laptops	voor	de	school	via	SIVON.	Deze	
eigen	bijdragen	hebben	wij	via	de	jaarlijkse	inkomsten	uit	Adopt-A-Laptop	en	enkele	gulle	dona-
teurs	kunnen	financieren.	

In	de	resultatenrekeningen	is	over	het	verslag	jaar	geen	extra	reservering	gemaakt	voor	toekom-
stige	ICT	wensen	van	de	school,	mede	door	het	succes	van	Adopt-A-Laptop.	Door	de	inmiddels	
goede	staat	van	de	ICT	op	school	hebben	wij	besloten	vanaf	dit	verslagjaar	geen	aparte	reseve-
ring	meer	aan	te	houden	voor	ICT,	maar	elke	jaar	te	kijken	naar	de	specifieke	vraag.	

De	Algemene	reserve	is	volledig	beschikbaar	voor	instandhouding	van	de	SVO	(2-4%	organisa-
tiekosten)	en	toekomstige	schenkingen	aan	de	school	in	de	komende	jaren.	(96-98%	beschik-
baarheid)		

	

Donateurs	

Inclusief	de	actie	Adopt-A-Laptop,	totaal	zijn	er	bij	de	SVO	circa	30	(jaar)donateurs	geregi-
streerd,	waarvan	nu	circa	20	op	basis	van	“Adopt-A-Laptop”.	Inmiddels	zijn	de	meeste	donaties	
op	basis	van	gefiscaliseerde	“schenkingen	bij	leven”.			

Wij	hopen	in	de	komende	periode	weer	een	beroep	op	u	te	kunnen	doen!		
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Voor	Akkoord	namens	het	bestuur	van	de	Stichting	Vrienden	van	de	Overhael	
	
Rob	Oudman,	Voorzitter	
	
Egbert	Krop,	Penningmeester	
	
Ivon	van	Leyenhorst,	Secretaris	
	
Maartje	Doets,	lid	
	
Marlies	Kregel,	lid	
	
Bas	de	Wildt,	lid	
	
	
	
Driehuizen,			18	Maart	2022	
	
	
	
	
	
Rob	Oudman,	Voorzitter	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
 


