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Amstelveen,	  24	  augustus	  2015.	  
	  
	  
	  
	  
Beste	  ouders,	  docenten	  en	  betrokkenen	  van	  de	  Vrije	  School	  Parcival,	  
	  
Het	  nieuwe	  schooljaar	  is	  weer	  begonnen	  en	  daarmee	  begint	  ook	  voor	  de	  Stichting	  
Vrienden	  van	  de	  Vrije	  School	  Amstelveen	  weer	  een	  nieuwe	  periode.	  Graag	  willen	  wij	  u	  
met	  deze	  brief	  informeren	  over	  de	  stichting	  en	  de	  activiteiten	  in	  het	  afgelopen	  
schooljaar.	  
	  
Stichting	  Vrienden	  van	  de	  Vrije	  School	  Amstelveen	  
Deze	  stichting	  Vrienden	  van	  de	  Vrije	  School	  Amstelveen	  (ook	  wel	  de	  ‘2e	  stichting’	  
genoemd)	  is	  een	  kleine,	  volledig	  onafhankelijke	  stichting,	  die	  tot	  doel	  om	  het	  
vrijeschoolonderwijs	  op	  de	  Vrije	  School	  Parcival	  te	  ondersteunen.	  Daarbij	  moet	  u	  
denken	  aan	  het	  financieel	  ondersteunen	  van	  extra	  activiteiten	  en	  middelen	  voor	  
leerlingen,	  die	  niet	  uit	  overheidsgelden	  of	  aanvullende	  ouderbijdragen	  aan	  school	  
kunnen	  worden	  betaald	  en	  die	  vaak	  door	  ouders	  vrijwillig	  worden	  georganiseerd.	  	  De	  
stichting	  haalt	  haar	  inkomsten	  voornamelijk	  uit	  opbrengsten	  van	  de	  lentemarkten,	  
donaties	  die	  de	  spelengroep	  ophaalt,	  het	  schoolwinkeltje	  en	  andere	  vrijwillige	  
bijdragen.	  Afgelopen	  jaar	  zijn	  daar	  een	  grote	  donatie	  van	  een	  maatschappelijke	  stichting	  
en	  de	  opbrengsten	  van	  de	  sponsorloop	  bijgekomen.	  
	  
Resultaat	  schooljaar	  2014-‐2015	  
Afgelopen	  jaar	  heeft	  de	  stichting	  een	  positief	  resultaat	  gehaald.	  Er	  is	  een	  flinke	  groei	  in	  
inkomsten	  gerealiseerd,.	  De	  wederom	  zeer	  geslaagde	  lentemarkt,	  dit	  jaar	  iets	  kleiner	  
van	  opzet,	  heeft	  een	  heel	  mooi	  bedrag	  opgeleverd,	  net	  zoals	  de	  maaltijd	  voor	  het	  
driekoningenspel	  en	  de	  toneelspelen	  zelf.	  De	  stichting	  heeft	  tevens	  een	  groot	  bedrag	  
ontvangen	  van	  de	  stichting	  Theo	  Janssen	  M.O.C.	  ter	  financiering	  van	  vervoerskosten	  
voor	  de	  instapklas.	  En	  daarnaast	  is	  er	  de	  opbrengst	  van	  de	  sponsorloop,	  die	  ten	  goede	  
komt	  aan	  het	  interieur	  van	  de	  nieuwbouw.	  Een	  groot	  deel	  van	  deze	  extra	  inkomsten	  is	  
nog	  niet	  uitgegeven,	  maar	  gereserveerd	  voor	  de	  komende	  periode.	  De	  stichting	  heeft	  
wel	  zoals	  elk	  jaar	  een	  bijdrage	  geleverd	  aan	  de	  klassenpotten	  en	  de	  toneelkosten	  en	  er	  
zijn	  enkele	  kleinere	  aanvragen	  voor	  financiële	  ondersteuning	  van	  activiteiten	  
gehonoreerd.	  Wat	  opvalt	  is	  dat	  het	  aantal	  aanvragen	  wel	  is	  afgenomen.	  Op	  de	  volgende	  
pagina	  vindt	  u	  een	  gedetailleerd	  overzicht	  van	  de	  inkomsten	  en	  uitgaven	  en	  de	  huidige	  
reserve.	  	  
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We	  willen	  alle	  vrijwilligers	  en	  sponsoren	  die	  bij	  de	  organisatie	  van	  deze	  activiteiten	  zijn	  
betrokken	  van	  harte	  bedanken	  en	  natuurlijk	  ook	  alle	  ouders	  en	  andere	  betrokkenen	  die	  
een	  financiële	  bijdrage	  hebben	  geleverd.	  In	  het	  bijzonder	  willen	  we	  nogmaals	  de	  
Stichting	  Theo	  Janssen	  M.O.C.	  en	  autobedrijf	  Stern	  bedanken	  voor	  hun	  ondersteuning	  bij	  
het	  financieren	  van	  het	  busje	  voor	  de	  instapklas	  en	  we	  willen	  ook	  alle	  kinderen	  
bedanken	  die	  met	  de	  sponsorloop	  het	  geweldige	  bedrag	  van	  bijna	  9000	  euro	  hebben	  
opgehaald	  voor	  de	  nieuwbouw.	  
	  
Beleid	  schooljaar	  2015-‐2016	  
Voor	  het	  komende	  jaar	  is	  het	  beleid	  van	  de	  stichting	  om	  ons	  te	  blijven	  richten	  op	  het	  
ondersteunen	  van	  activiteiten	  die	  direct	  ten	  goede	  komen	  aan	  de	  leerlingen	  van	  de	  
Parcival.	  We	  willen	  ouders,	  vrijwilligers	  en	  andere	  betrokkenen	  stimuleren	  om	  
aanvragen	  in	  te	  dienen,	  zodat	  we	  meer	  doelen	  kunnen	  ondersteunen	  dan	  afgelopen	  jaar.	  
Daarnaast	  hebben	  we	  twee	  specifieke	  doelen	  waar	  we	  geld	  voor	  hebben	  gereserveerd:	  
het	  vervoer	  van	  de	  instapklas	  en	  het	  interieur	  van	  de	  nieuwbouw	  van	  de	  Parcival.	  
	  
Bestuurswisseling	  
Zoals	  vorig	  jaar	  al	  aangekondigd,	  is	  er	  een	  wisseling	  van	  het	  bestuur	  gepland.	  Wouter	  
Steiner	  	  heeft	  afscheid	  genomen	  als	  voorzitter	  van	  de	  Stichting	  Vrienden	  van	  de	  
Vrijeschool	  Amstelveen.	  	  We	  zijn	  op	  dit	  moment	  druk	  bezig	  om	  nieuwe	  
bestuurskandidaten	  te	  werven.	  Daarover	  binnenkort	  meer.	  	  Geïnteresseerden	  kunnen	  
ook	  nog	  contact	  met	  mij	  opnemen.	  
	  
Rest	  mij	  om	  u	  allen	  een	  goed	  schooljaar	  toe	  te	  wensen!	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
Herman	  Kienhuis	  (hermankienhuis@gmail.com),	  	  
vader	  van	  Fee,	  Maas	  en	  Juul,	  (allen	  oud-‐leerlingen	  van	  de	  Parcival)	  
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Financieel	  overzicht	  2014-‐2015	  

	  
	  
	  
Inkomsten	  en	  uitgaven,	  schooljaar	  2014-‐2015:	  
	  
	  	   inkomsten	   uitgaven	   saldo	  
BRONNEN	  

	   	   	  Donaties	  (Theo	  Janssen	  M.O.C.)	   €18,000	   	   €18,000	  
Sponsorloop	  (nieuwbouw)	   €8,984	  

	  
€8,984	  

Lentemarkt	   €2,880	   -‐€463	   €2,417	  
Driekoningenmaaltijd	  /	  toneelspelen	   €864	   	   €864	  
Financiële	  baten/Stichtingskosten	   €679	   -‐€148	   €531	  
Winkeltje	   €2,225	   -‐€2,270	   -‐€45	  

	  
	   	   	  

DOELEN	   	   	   	  
Vervoer	  instapklas	   	   -‐€2,384	   -‐€2,384	  
Bijdrage	  aan	  klassepot	   	   -‐€2,000	   -‐€2,000	  
Toneel	  	   	   -‐€437	   -‐€437	  
Diverse	  (interieur,	  4daagse)	   	   -‐€323	   -‐€323	  

	  
	   	   	  

Totaal	   €33,631	   -‐€8,025	   €25,606	  
	  
	  
	  
	  
Ontwikkeling	  van	  de	  balans,	  schooljaar	  2014-‐2015:	  

	  
ACTIVA	   	   1	  Juli	  2014	   1	  Augustus	  2015*	  
	   	   	   	  
Liquide	  middelen	  (kas	  &	  bank)	   	   €21,186	   €46,792	  
Beleggingen	   	   -‐	   -‐	  
Vorderingen	   	   -‐	   -‐	  

Totaal	  activa	   	  
	  

€21,186	  
	  

€46,792	  

	  
	   	  

	  Waarvan	  gereserveerd	  voor:	  
-‐ toneelverlichting	  en	  muziekinstrumenten	  	  
-‐ vervoer	  instapklas	  
-‐ interieur	  nieuwbouw	   	  

	  
€1,000	  

-‐	  
-‐	  

	  
€1,000	  
€15,616	  
€8,984	  

	  
*	  afsluiting	  heeft	  in	  2015	  een	  maand	  later	  plaatsgevonden	  vanwege	  vakantieplanning	  


