Voor dat unieke schooltje in Driehuizen!
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1. Bestuursverslag
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 relatiefkleine 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 beleidsmakers 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 orgaan 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 aanvullende 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 (Algemeen 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 Linkedin een zo groot mogelijke “community” 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.
Volgens onze statuten loopt ons verslagjaar af op 31 augustus. Dit is het derde jaarverslag sinds de oprichting van de Stichting.

Het Bestuur
Het bestuur ziet er als volgt uit:







Rob Oudman - voorzitter
Ivon van Leyenhorst – secretaris
Jan Andries Teeuw - penningmeester
Willem Bentinck
Jan Hoekstra
Noor Ney (sinds mei 2013)

Daarnaast krijgt het bestuur ad hoc hulp van Reinder Halewijn en Wouter Krop, eigenaar en art-director bij Dreamlab , voor onze prachtige website:
www.vriendenvandeoverhael.nl
Ook via Facebook heeft de Stichting inmiddels al honderden vrienden en volgers! Op het
informatiebord in de hal op school zijn alle gegevens en plannen van de Stichting te vinden.

Gerealiseerde doelen
In de eerste verslagperiode na oprichting kon de SVO de wens van het team “In elk lokaal een digibord plus courante laptop” in vervulling brengen dankzij spontane donaties.
Hiermee gaf de SVO een belangrijke impuls voor goed onderwijs met moderne middelen.
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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.
Op 23 Augustus 2013 – de eerste vrijdag na de vakantie – konden alle nieuwe gymspullen worden gepresenteerd aan ouders en belangstellenden tijdens de eerste vriendenborrel van de SVO in de kerk in Driehuizen. De school kon het schooljaar beginnen met
een volwaardig gymprogramma in de kerk.
Het bestuur van de SVO
is 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!
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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 Overhael.
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 afgekeurd.

Een Mega-project voor de SVO: Het Schoolplein
In augustus 2014 werd bij de gemeente Schermer een investeringsaanvraag ingediend
voor een nieuw schoolplein op basis van een begroting van €21.000,- voor de minimaal
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 beperkte 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 begroting werd gedicht.
In het voorjaar werd de oude kastanjeboom al verwijderd met de inzet van het
SVO bestuur en vrijwilligers en dankzij
een groene schoolpleinen-subsidie van de Gemeente Alkmaar. In deze subsidieaanvraag
konden gelijk ook kweekkasten voor de schooltuin achter de kerk meegenomen.
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Ria Konijn van BSO Ti-ta Tovenaar
zegde ook €1.000,- toe aan sponsoring voor de “zandemmer hijsinstallatie”. Door samenwerking met George Nieuwbuurt en vele vrijwilligers (waaronder Jeroen Konijn met
zijn schoffel!) konden we een aanmerkelijke besparing realiseren op
het grond- en straatwerk ten opzichte van in de eerste 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!
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. Na
keuring verwachten wij dat alle werkzaamheden voor 1 oktober gereed
zullen zijn.
Het bestuur van de SVO heeft zich tot
doel gesteld jaarlijks gemiddeld
€4.500,- ter beschikking 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 worden!

Dankzij de succesvolle fondsenwerving voor het schoolplein, heeft de SVO uit eigen
middelen slechts €4.020,- hoeven bij te dragen. Hierdoor verwachten wij voor 20152016 weer allerlei nieuwe doelen te kunnen realiseren.
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Vooruitblik
Voor het komende schooljaar 2015 -2016 willen wij de basis van de SVO verder verbreden door ons weer te presenteren op de Algemene Ouderavond van de School eind september.
Dankzij de succesvolle fondsenwerving voor het schoolplein, verwacht de SVO in het
verslagjaar 2015-2016 de school te kunnen helpen met haar wensen op het gebied van:
-

het upgraden van de computers voor leerlingen in de klassen
investeringen in middelen, systemen en projecten op het gebied van techniek in
het onderwijs
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2. Balans en resultatenrekening 2014-2015
Balans per 31 augustus 2015
Conform onze statuten zijn wij verplicht een jaarrekening op te stellen. In de onderstaande tabel
is de balans per 31 augustus 2015 opgenomen. Per 31 augustus was er €6.431,23 als algemene
reserve beschikbaar om de (beperkte) bank- en organisatiekosten te dekken en voor algemene
schenkingen aan de school naast de ICT vervangingsreserve.

Balans per 31 augustus 2015
Banksaldo 13.94.15.211
Spaarrekening
14.77.57.7955
Nog te ontvangen subsidie & sponsoring

€ 5.008,48 Algemene reserve
Nog te betalen rekeningen
€ 16.931,75 Schoolplein

Balanstotaal

€ 25.922,23 Balanstotaal

€ 6.431,23
€ 17.491,00

€ 4.000,00 Reservering voor vervanging ICT

€ 2.000,00
€ 25.922,23

Inkomsten en Uitgaven 2014-2015
Het verslagjaar 2014-2015 is een bijzonder jaar door de vele geldstromen voor het schoolplein.

Resultatenrekening vanaf 1 september 2014 t/m 31 augustus 2015
Ontvangen donaties
Opbrengst Kledingcontainer 2014 - 2015
Ontvangen subsidies & sponsoring
Toegezegde subsidies & sponsoring
Verkoopopbrengst oude & overtollige materialen schoolplein

Totaal inkomsten

€ 5.641,20 100%
€ 308,70
€ 16.901,00
€ 4,000,00
€ 389,78

€ 27.240,68

Bankkosten -/- rente inkomsten
Werving & promotiekosten
Total organisatiekosten

€ 105,31
€ 318,23
€ 423,55

2%

Beschikbaar voor schenkingen

€ 26.817,13 98%

Betaalde rekeningen schoolplein
Nog te betalen rekeningen schoolplein
Toevoeging van reservering voor vervanging ICT
gecommitteerd in 2014/2015

€ 7.408,44
€ 17.491,00
€ 1.000,00
€ 25.899,44 95%

Toevoeging aan algemene reserve

€ 917,69
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3%

Algemene reserve op 31 augustus 2014
Vrijvallen reservering voor schoolplein 2013/2014

€ 2.013,54
€ 3.500,00

Algemene reserve per 31 augustus 2015

€ 6.431,23

3. Verantwoording van de Inkomsten en Uitgaven
In totaal ontving de SVO in het afgelopen boekjaar €5641,30 aan donaties ten opzicht van
€3.830,- in het vorige verslagjaar. Dit komt deels door de actie “draag een steentje bij” dat voor
€516,- donaties zorgde en deels doordat (de inning van) eenmalige en jaardonaties zijn verschoven van het vorige verslagjaar naar dit verslagjaar.
De inzamelcontainer voor oude kleding bij Ariejan de Boer (tegenover de school) heeft de SVO
over het verslagjaar €308,70 opgeleverd, een prachtig opbrengst vergeleken met vorige jaar
toen er een hoge bijdrage was aan kledingrestanten van de rommelmarkt. Het bestuur van de
SVO dankt Ariejan de Boer hartelijk door op deze wijze een bijdrage te leveren aan het dorp en
de SVO!
In het verslagjaar 2014-2015 hebben we naast bankkosten, 2 promotievlaggen voor de SVO aangeschaft om duidelijk herkenbaar te zijn bij gelegenheden waarbij schenkingen aan de school
worden gedaan. Hiermee kwamen de organisatiekosten uit op circa 2% van de inkomsten.
In de balans is over het verslag jaar weer €1.000,- gereserveerd voor toekomstige ICT wensen
van de school ter vervanging van de huidige systemen, waarmee de totale reservering voor ICT
op 31 augustus 2014 €2.000,- is geworden.
Dankzij de succesvolle fondsenwerving voor het schoolplein, kan over het verslagjaar €917,69
worden toegevoegd aan de reserves. Hierdoor vervalt ook de voorziening die vorige jaar is getroffen voor verplichtingen ten aanzien van het schoolplein van €3.500,-. Beiden bedragen zijn
toegevoegd aan de algemene reserve.
De algemene reserve stijgt hierdoor van €2.013,54 naar €6.431,23. Dit bedrag is volledig beschikbaar voor instandhouding van de SVO (2-4% organisatiekosten) en toekomstige schenkingen aan de school in de komende jaren. (96-98% beschikbaarheid)

Donateurs
In totaal zijn er bij de SVO circa 18 jaardonateurs geregistreerd, hiervan zijn er 5 notariële
“schenkingen bij leven”. Via de bankrekening zijn er in totaal 22 donaties ontvangen, waarvan
diverse eenmalige schenkingen mede dankzij de “draag je steentje bij..”-actie. Tientallen ouders
en kinderen hebben tijdens de presentatie van het project contant steentjes gekocht, hetgeen in
totaal €346,20 aan contante “verkoop” heeft opgeleverd.
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De meeste donaties variëren
rond de € 50,-. Door enkele
grote donateurs is het gemiddelde bedrag per donateur
echter ruim €200,-.

Ontvangen donaties naar
omvang
12
10

10
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De donateurs zijn veelal be6
trokken ouders, maar ook
niet-ouders van binnen en
4
buiten Driehuizen. Van het
2
leerlingenaantal komt inmid0
dels een meerderheid van
< €50
buiten het dorp en haar directe omgeving. Onze donateurs weerspiegelen dit ook.
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5

€50 - €150

€150 of meer

Door voor tenminste 5 kalenderjaren een donatie vast te leggen in een notariële akte, wordt
voor jaardonateurs de schenking volledig fiscaal aftrekbaar. De kosten voor de notaris worden
geregeld door de SVO en grotendeels gratis verzorgd door advocatenkantoor Linklaters.
Wij hopen in de komende periode weer een beroep op u te kunnen doen!
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Handtekeningen Bestuursleden voor goedkeuring jaarverslag 2014-2015
Akkoord d.d. 20 September 2015
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