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1. lnleiding

De Stichting Vrienden van de Nieuwe Park Rozenburgschool is opgericht op 3L december 2007 en

heeft een ANBI (Algemeen Nut beogende lnstelling) status. De stichting heeft als doel de Nieuwe

Park Rozenburg (NPRS) financieel te ondersteunen om leuke en nuttige dingen te doen, naast de

reeds bestaande lessen en activiteiten. De Stichting VvdNPRS beheert de financi6le schenkingen van

ouders en donateurs aan de NPRS en geeft advies hoe deze schenkingen besteed kunnen worden.

Alle bestedingen komen direct toe aan de leerlingen van de NPRS.

De Nieuwe Park Rozenburgschool (NPRS) is een gemengde buurtschool midden in Rotterdam

Kralingen. Een christelijke basisschool met open deuren voor alle religies. Op de NPRS wordt
lesgegeven aan bijna 600 leerlingen. De school heeft een laagdrempelig schoolgeld ad € 75. Dit is in

vergelijking met omringende scholen een gering bedrag. Het streven is om dit bedrag laag te houden,

zodat de school toegankelijk blijft voor iedereen.

2. Organisatie

De Stichting kent twee organen het Bestuur en de Raad van Advies.

Bestuur.

Alle bestuursleden zijn ouders met kinderen op de Nieuwe Park Rozenburg school. Per 31- August

2021 bestond het bestuur uit de volgende leden:

o Juulte Veldhuis, voorzitter
. Roy Hoevenaars, secretaris
o Frank van der Vis, penningmeester
o Martine Alma, lid
r Martine Snoek, lid
o Alexander Renner, lid

Per 1" september 2O2t is Frank van der Vis teruggetreden als bestuurslid. Namens het bestuur willen

we Frank bedanken voor hun zijn bijdrage aan de Stichting. Als vervanger voor Frank is Jelle Romeijn

benoemd tot penningmeester. Jelle was reeds actief in de Raad van Advies.

Raad van Advies.

De Raad van Advies (RvA) heeft de rol van toezichthouder. Beslissingen over voorstellen worden
gedaan in overleg met de RvA. De RvA bestond per 31 augustus 202L uit de volgende leden:

o Dorien van der Maarel, adjunct-directeur NPRS

o Roos Stijger, ouder - lid vanuit de Medezeggenschapsraad
o Jelle Romeijn, ouder - lid

De leden van het bestuur en de Raad van advies ontvangen geen vergoeding voor hun

werkzaamheden. Het bestuur is 4 keer bijeengekomen waarvan 2 keer samen met de Raad van

Advies. Nu Jelle Romeijn is toegetreden tot het bestuur, is er een vacature ontstaan in de RvA. Deze

zal zo spoedig mogelijk worden ingevuld.
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2. Bestedingen en schenkingen

Gedurende het schooljaar 2020-2021zijn 3 grote uitgaven gedaan: Een vakleerkracht voor muziek,

Techniek lessen via de MaakOtheek en een bijdrage aan de aanschaf van de zitbankjes. Daarnaast

zijn er ook toneel leesboeken aangeschaft.

Het totaal aan uitgaven in2O2O-2021 bedroeg €43.582. De structurele uitgaven vielen dit jaar lager

uit door het wegvallen van de handvaardigheid lessen. De totale uitgaven waren daardoor 4%lager
dan vorig jaar.

ln totaal is dit jaar € 49.901 opgehaald. Dal is 4% minder dan vorig jaar. Naast het wegvallen van een
grote sponsor, hebben we ook het stamppot diner helaas moeten overslaan dit jaar agv Corona.
Gelukkig hebben wij deze daling gedeeltelijk kunnen compenseren door de succesvolle actie met de

NPRS hoodies en T-Shirts.

ln totaal hebben zo'n 1.!3 donateurs een financidle bijdrage geleverd. Dat zijn er 8 meer dan het jaar
daarvoor. Het gemiddelde donatie per donateur bedraagt € 335. Deze daling wordt met name
veroorzaakt door het wegvallen van de grote sponsor.

ln het onderstaande overzicht zien we de ontwikkeling van de 3 categorie6n donaties. Het aantal

losse donateurs is toegenomen, zowel in bedrag als in aantal. Het aantal overeenkomsten bleef
redelijk gelijk, maar het gemiddelde bedrag daalde wel. De daling bij de sponsoren is reeds ter sprake
gekomen.

Donaties Overeenkomsten
Aantal Bedras Gemiddeld Aa nta I Bed rae Gemiddeld

2Ot8/19 65 € 12.729 € 196 39 € 20.770 € s33

201.9/20 53 € 8.607 € 1.62 38 € 22.320 € 587

2O2O/21. 65 € 1,L.862 € 1.82 37 € 20.070 € 542

Sponsors Totaal
Aantal Bedrag Gemiddeld Aantal Bed rag Gemiddeld

201.8/19 1,1. €17.200 € 1.564 115 € 50.699 € 441

201.9/20 1.4 € 17 .758 € 1.268 105 € 48.68s € 464

2020/21 1.1. € 8.150 € 741. 1.13 € 40.082 € 355

Per 1- januari 20L4 zijn er nieuwe fiscale richtlijnen en is een notariEle akte niet meer vereist, om de
periodieke schenking aftrekbaar te maken. Een getekende schenkingsovereenkomst volstaat. Dit kan
het makkelijker maken voor ouders om een overeenkomst aan te gaan. Ouders gaan hiermee voor
minimaal 5 jaar een overeenkomst aan, waarbij jaarlijks eenzelfde bedrag wordt gedoneerd. Deze

overeenkomst is voor de ouders fiscaal aftrekbaar (zonder drempel), en voor de Stichting interessant
omdat de Vrienden weten op welke bedrag ze de komende jaren kan rekenen ter besteding van
terugkerende uitgaven.
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4. taarcekening

De Balans van de Stichting ziet er solide uit. Het eigen vermogen en de liquide middelen zijn ruim
voldoende om lopende uitgaven 2 jaar vol te houden indien er geen inkomsten meer zouden worden
gegenereerd. Het overschot in boekjaar 2020-2021 is toegevoegd aan het eigen vermogen en staat
ter beschikking voor uitgaven in het komende jaar.

Stichting Vrienden van de Nieuwe Park Rozenburgschool I Hoflaan 11313062 JE Rotterdam
N135A8NA.049.2L6.00.82 | Fiscaal nr.: 8188 93 618 | KvK Rotterd am 24427730 | www.nprs.nl

BALANS 2OL8/Ls z0rsl2O 2O2O121.

31./Aue/19 31.lAue/20 31./Auel21.

- Bankrekening: Betaal € 32.244 € 40.39s € 39.921
- Bankrekening: Spaar € 38.687 € 38.687 € 38.687

Liquide middelen € 70.93L € 79.082 € 78.608

Vooruitbetaald € € €

Totaal Bezittingen € 70.931 € 79.082 € 78.508

- Beginstand € 53.897 € 65.607 € 71,.644

- Overschot / tekort 2017 /1,8 € 1.1..71.0 € 6.037 € 6.1.1.4

Eigen vermogen: Eind € 6s.607 € 71,.644 € 77.758

Vooruitontva ngen € 50

Nog te betalen € 5.274 € 7.438 € 850

Totaal Verplichtingen € 70.931 € 79.082 € 78.608

BATEN & LASTEN 2OL8lL9 2OL9/20 2O2O/2L

31./Auel19 31,/Aue/20 31.lAug,/21.

- Donaties € 12.729 € 8.607 € 11,.862

- Akten € 20.770 € 22.320 € 20.070
- Sponsoring € 17.200 € 17.758 € 8.1s0
- overige inkomsten € 3.412 € 3.059 € 9.819

Totale Baten € 54.111 € 5L.744 € 49.901

- Vakondersteuning: M uziek € -19.089 € -18.037 € -19.184

- Vakondersteuning: Handvaardigheid € -20.041. € -12.9s3 €

- Techniek les € -1.4.520 € -1.4.520

- Eenmalige uitgaven: € -3.000 € € -9.879

Totale Uitgaven € -42.130 € -45.510 € -43.s82

- Overige kosten € -1.46 € -64 € -12

- Rente baten € 0 € 0

- Rente lasten & Bankkosten € -126 € -133 € -193

Totale Kosten € -27L € -L97 € -205

Saldo (Overschot / Tekort) € LL.7LO € 6.037 € 6.L14
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5. Verwachting komend schooljaar

Het komende jaar zullen de reeds structurele activiteiten weer terugkeren, te weten: muzieklessen,

Handvaardigheid en Technieklessen. Verder zal komend jaar samen met nieuwe leerlingenraad

gekeken worden zaken die vanuit de kinderen zelf naar voren worden gebracht. We zijn heel

benieuwd wat hieruit zal komen.

Tot slot willen we-, namens het bestuur, alle donateurs hartelijk bedanken voor uw steun het

afgelopen schooljaar en kijken uit naar weer een mooi schooljaar waarin de Stichting weer een

zinvolle (financi6le) bijdrage kan leveren aan het welzijn van onze kinderen op de NPRS.

Rotterdam, oktober 2021

Juul te Veldhuis

Voorzitter

Frank van der Vi:

Penningmeester

der Vis
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