Verslag bestuur over boekjaar 2020-2021
Algemeen.
Ook dit jaar heeft sterk in het teken gestaan van de Covid19 pandemie. Helaas kwam
er enkel weken na de start van het schooljaar een nieuwe lockdown, waardoor de
scholen enkele maanden over moesten stappen op online-onderwijs, gevolgd door
een periode dat niet hele klassen naar school konden. Dat heeft een grote impact
gehad. Juist bij vrijeschoolonderwijs is de ontmoeting, de verbinding tussen leerlingen
en docenten heel erg belangrijk. Contact via beeldbellen is helaas geen goede
vervanging, zeker voor de typische vrijeschoolvakken. Houtbewerken, smeden, drama,
textiele vormen en tekenen konden niet meer gegeven worden. Aan het einde van het
schooljaar waren de grootste beperkingen gelukkig voorbij en konden in het nieuwe
schooljaar weer normaal lesgegeven worden. Op het moment van opstellen van dit
verslag is helaas duidelijk dat de pandemie nog lang niet voorbij is en er serieus
rekening gehouden moet worden met nieuwe beperkingen.
Administratie.
Na het overzetten van de administratie naar een online-systeem vanwege
vermindering van de kwetsbaarheid van de inningen is in overleg met beide
schoolleidingen besloten nog een stap verder te gaan. In plaats van het uitbesteden
van de administratie aan een commerciële organisatie heeft het BLC aangeboden de
administratie om-niet te verzorgen, het bestuur van de VVL heeft besloten om het
aanbod aan te nemen. Daar waren enkele redenen voor: privacy (alle gegevens van
schenkers zijn immers al bekend bij de school, waardoor er zo min mogelijk derden
kennis hoeven te hebben van de identiteit van schenkers), verbetering
bedrijfszekerheid (enerzijds doordat alle kennis over het innen van de schenkingen bij
de scholen zelf komt, anderzijds omdat het risico op faillissement of het stopzetten van
de scholen veel geringer is dan van een extern commercieel bedrijf) en tot slot een
aanzienlijke kostenbesparing. Weliswaar levert het verzorgen van de administratie de
scholen zelf wat extra werk op, maar de daaraan verbonden kosten zijn aanmerkelijk
minder dan de kosten van het uitbesteden. Aan het einde van het schooljaar was dit
gerealiseerd. Dat betekent verder dat de kosten die de VVL nog moet maken voor
inning en instandhouding van de VVL zelf vanaf boekjaar 2021-2022 aanzienlijk
verminderd zijn, de grootste kosten zijn het opstellen van de jaarrekening, daarnaast de
aansprakelijkheidsverzekering van bestuurders en VVL zelf en tenslotte wat kleinere
kosten voor instandhouding van de website. Het komende jaar zal nog onderzocht
worden of de jaarrekening ook door de accountant van de school gedaan kan
worden, zodat de kosten nog verder zullen dalen. Al met al zijn door deze acties de
instandhoudingskosten tussen de 0,5 en 1% van het totaal aan schenkingen. Mocht de
jaarrekening ook om niet door de school gedaan worden, dan daalt het tot onder de
0,5%.
Borgingsactiviteiten.
De VVL controleert op grond van het contract uit 2005 met het LVO of het onderwijs op
het Bernard Lievegoed College (verder BLC) voldoet aan de eisen van
vrijeschoolonderwijs. In 2014 is met het LVO overeengekomen het contract zoveel als
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mogelijk ook van toepassing te laten zijn voor de Vrije School Parkstad (verder VSP).
Voortschrijdend inzicht heeft gemaakt dat het bestuur de afgelopen jaren heeft
ingezet om deze borging in plaats van bij de VVL bij de scholen zelf te leggen (zie
hiervoor ook de jaarverslagen van voorgaande jaren). Met de komst van de huidige
bestuursvoorzitter is het LVO een nieuwe koers ingeslagen, die er kortweg op neerkomt
dat veel meer autonomie bij de scholen en rectoren gelegd wordt. Dit heeft ertoe
geresulteerd dat het BLC na vele jaren eindelijk in rustiger vaarwater terecht is
gekomen, in die zin dat de school de eigen koers die het vaart en wil varen ook
daadwerkelijk kan volgen, zonder telkens in conflict te komen met de toenmalige
centrale directie (die inmiddels overigens is afgeschaft, alle scholen vallen nu
rechtstreeks onder het CvB). Dit maakte dat de bemoeienis van de VVL voor wat
betreft het onderwijs nog maar marginaal is.
Bij de VSP is het nog wel intensiever, wat te maken heeft met de speciale positie van de
school (eerst was het onderdeel van het Grotius College en vanaf het verslagjaar valt
het samen met Compass in Brunssum onder de oude Brin van Rombouts) en het feit dat
vanuit het CvB is opgelegd dat de bovenbouwen van havo en vwo (vanaf klassen 10
c.q. 4) van Grotius, Compass en VSP samen moeten gaan werken. Dit in verband dat
alle drie de scholen te weinig leerlingen hebben om een volwaardige bovenbouw te
kunnen handhaven. Daartoe is eind schooljaar 209-2020 een interim-rector
aangetrokken die de taak had om dit te bewerkstelligen. De bedoeling was dat vanaf
schooljaar 2021-2022 een nieuwe bovenbouw zou ontstaan met alle havo en vwoleerlingen van de drie scholen. De VVL had hier grote bedenkingen tegen (overigens
de meeste ouders van de VSP ook) en heeft ervoor geijverd om voor het
samenvoegen (veel) meer tijd uit te trekken. Dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat
in het lopende schooljaar de leerlingen van de VSP grotendeels op hun “eigen”
leerplein konden blijven en slechts voor thematijd (dat in plaats van het
periodeonderwijs is gekomen) naar het gebouw aan de Akerstraat moesten. Alle
overige vakken worden nu op de VSP zelf gegeven, behalve wiskunde b en
natuurkunde. Volgens het plan van de interim-rector zou na schooljaar 2021-2022 een
volledige integratie plaats moeten vinden. Inmiddels is er weer een vaste rector en die
heeft al snel geconstateerd dat het samengaan nog steeds te snel gaat, met name
vanwege de grote cultuurverschillen op de scholen. Zij heeft al besloten dat de gehele
periode dat VSP en Grotius tijdelijk samen in het gebouw aan de Akerstraat gehuisvest
zullen zijn (waarover hieronder meer) gebruikt zal worden om tot de uiteindelijke vorm
van samenwerking te komen bij het betrekken van de geplande nieuwbouw. Daarbij is
het nog maar de vraag of er sprake zal zijn van volledig samengaan, de rector is van
mening dat beter ingezet kan worden op behoud van de eigenheid en sterke punten
van de scholen en enkel samen te werken waar het noodzakelijk is of waar het
meerwaarde heeft, in plaats van een hele nieuwe school te ontwikkelen.
De VVL heeft in dit proces de taak om te bewaken dat de VSP in de nieuwe
constellatie zoveel mogelijk een vrijeschool blijft en is wat dat betreft een volwaardig
aanspreekpartner voor het LVO. Van het bestuur houden Aernout Henny en Richard
Besemer zich hiermee bezig.
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Huisvesting scholen.
Het BLC is nog steeds gehuisvest in het gebouw aan de Nijverheidsstraat in Maastricht,
daar worden de komende jaren geen wijzigingen in verwacht. De VSP is sinds augustus
2018 gehuisvest in een oude Arcus-locatie aan de Drieschstraat. Wat uitermate
verheugend is voor de VSP is dat de gemeenteraad van Heerlen op voordracht van
het College van B en W heeft besloten om voor Grotius en VSP een nieuwbouw in het
centrum te realiseren, het benodigde geld daarvoor is al gereserveerd. De bedoeling is
dat beide scholen hier gebruik van gaan maken, waarbij er in feite sprake zal zijn van
“twee-onder-één kap” met een eigen ingang en eigen verblijfsgedeelten. Wel zullen
daarbij delen door beide scholen gebruikt gaan worden (denk aan gymzalen,
scheikunde, natuurkunde etc). Dit is uiteraard voor de VSP een zeer heugelijke
ontwikkeling: het geeft ook aan dat de school inmiddels volledig geworteld is in en
onderdeel is geworden van Heerlen. Echter, het zal zeker nog enkele jaren duren
voordat de nieuwbouw gerealiseerd is en die periode moet dus nog overbrugd
worden. Nu wil de eigenaar van het huidige schoolgebouw de huur na schooljaar
2021-2022 niet verlengen. Er zijn verschillende opties onderzocht, maar uiteindelijk blijkt
de meest voor de hand liggende optie het gebouw aan de Akerstraat waar Grotius is
gehuisvest. Dit gebouw is geschikt voor bijna 1100 leerlingen, Grotius heeft er op dit
moment bijna 600 en VSP bijna 300, dus qua aantallen is dit in ieder geval mogelijk. Ook
in dit proces is de VVL betrokken. Het standpunt van het bestuur is dat dit voor een
tijdelijke situatie acceptabel is, mits het gebouw maar verdeeld wordt in een Grotiusdeel en een VSP-deel, zodat de VSP haar eigenheid zoveel mogelijk kan blijven
behouden. Het betreft hoe dan ook een tijdelijke situatie totdat de nieuw te bouwen
locatie gereed is. Dat maakt overigens ook dat er een voordeel aan de situatie
verbonden is, daar de ervaringen van het samengaan – zowel positief als negatief –
meegenomen kunnen worden bij de bouw van de nieuwe locatie. Al met al zijn de
vooruitzichten van de VSP voor de komende jaren behoorlijk gunstig.
Schenkingen en vermogen.
Het bedrag dat de ouders in het verslagjaar geschonken is, is absoluut weliswaar hoger
dan het voorgaande jaar, maar bleef wat achter bij de verwachtingen. De oorzaak
hiervan is niet bekend, maar het ligt voor de hand dat de beperkingen als gevolg van
de Covid-19 pandemie een belangrijke rol heeft gespeeld op de bereidheid tot
schenken. Dit maakt ook dat pas geconcludeerd kan worden of de
schenkingsbereidheid structureel afneemt op het moment dat er geen beperkingen
meer zijn ten gevolge van de pandemie. Het bestuur heeft zich ook intensief
beziggehouden met de situatie op de VSP omdat de twee komende ontwikkelingen
(tijdelijke huisvesting ná 2021-2022 en de samenwerking voor wat betreft de havo en
vwo-bovenbouw) hier een negatieve invloed op zouden kunnen hebben. Zolang de
VSP bij het betrekken van de tijdelijke huisvesting haar eigenheid kan behouden (en er
dus in feite sprake is van een VSP-deel) is de verwachting van het bestuur dat dit geen
negatieve invloed zal hebben. Hetzelfde geldt voor de gezamenlijke bovenbouw: in
het geval het streven van de huidige rector gerealiseerd wordt (dus dat VSP en Grotius
hun eigen bovenbouw houden en slechts samenwerken op onderdelen) is de
verwachting dat ook dit geen nadelige invloed zal hebben.
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Zoals in voorgaand jaar in het jaarverslag is aangegeven, is in het vorige boekjaar
besloten om het geoormerkte vermogen ten behoeve van nieuwbouw van BLC een
nieuwe bestemming te geven omdat de verwachting is dat het huidige gebouw nog
vele jaren in gebruik zal zijn. De nieuwe bestemming betreft het sponsoren van
projecten voor, door en met de scholen. Om verschillende redenen is daarbij in overleg
met de schoolleidingen besloten om het vermogen onder te brengen in een nieuwe
stichting. De VVL heeft daartoe de Stichting Projectfonds Vrijescholen Zuid-Limburg
(PVL) opgericht en nadat de PVL de ANBI-status had verkregen, is het vermogen
geschonken aan de PVL. Dit betekent dat vanaf nu alle inkomsten die de VVL in een
jaar ontvangt onder aftrek van de minimale kosten (zie hierboven) doorgeschonken zal
worden aan de scholen. De VVL zal uiteindelijk slechts een heel gering vermogen
aanhouden van circa € 2.500 voor onverwachte uitgaven. Het betekent verder dat de
VVL vanaf het verslagjaar geen andere (incidentele) projecten meer zal ondersteunen,
dat kan alleen de PVL nog doen.
Intern.
Het bestuur is het verslagjaar regelmatig bijeengekomen – deels online – voor overleg
en bestuursvergaderingen. De samenstelling is ongewijzigd ten opzichte van
voorgaande jaren, in mei was de zittingstermijn vanNathalie Nagy, Marc Hermans en
Richard Besemer verstreken en in november van Aernout Henny. Alle bestuursleden
hebben zich bereid verklaard zich nog een termijn in te willen zetten voor de stichting,
waarna telkens unaniem werd besloten tot herbenoeming van alle genoemde leden.
Toelichting op het financiële verslag.
In het boekjaar is een totaalbedrag van € 393.509, = aan schenkingen ontvangen.
Aan schenkingen is een bedrag van € 310.850, = aan het Bernard Lievegoedcollege in
Maastricht geschonken en een bedrag van € 80.000, = aan de Vrijeschool Parkstad in
Heerlen. Daarnaast is eenmalig een bedrag van € 550.000, = aan de door de Stichting
opgerichte Stichting Projectfonds Vrijescholen Zuid-Limburg geschonken, zie hierboven
voor een toelichting. Het eigen vermogen is hierdoor zodanig verminderd, dat de
stichting geen negatieve rente meer aan de bank behoeft te betalen. Inmiddels is de
administratie volledig overgeheveld naar de scholen die de schenkingen ontvangen.
Aangezien de scholen hier geen kosten over berekenen blijven enkel nog de
bankkosten verbonden aan incasso’s ten laste van de stichting komen. Aan de
doelstelling van de stichting is derhalve in totaal een bedrag van € 940.850, = besteed.
De totale beheerskosten bedroegen € 11.127, =, waarvan de grootste post - € 7.824, =)
– de kosten van het verzorgen van de administratie door een extern kantoor, die
overigens gehalveerd zijn ten opzichte van het voorgaande jaar.
De bankkosten bedroegen € 2.196, =, waarvan € 1.075, = aan negatieve rente als
gevolg van het hoge banksaldo bedroeg en € 1.121, = aan kosten betalingsverkeer,
met name die van automatische incasso. De bankkosten bedroegen meer ten
opzichte van het voorgaande jaar als gevolg van de negatieve rente.
De overige kosten € 1.106, = betroffen kleinere kosten (website,
aansprakelijkheidsverzekering, enkele attenties bij overlijden docenten en benoeming
rectoren/teamleiders en tweemaal lunchkosten voor bestuur tijdens
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bestuursvergadering). Bij het opstellen van de jaarrekening kwam aan het licht dat de
jaarcijfers van het jaar ervoor niet compleet waren, het resultaat over het jaar ervoor
was in totaal € 659,= hoger dan aangeven. Het is niet duidelijk hoe deze omissie is
ontstaan – de cijfers zijn opgesteld door een externe administratieconsulent – en
evenmin wat het heeft veroorzaakt. Aangezien het slechts een gering bedrag betreft in
verhouding tot de totale baten en lasten en de stichting er niet door benadeeld is, is
besloten deze fout door middel van een correctieboeking op te lossen. Deze zijn in
onderstaande cijfers verwerkt, met bovenstaande toelichting sluit deze jaarrekening
daardoor aan met de vorige. De bestuursleden ontvangen tot slot geen vergoeding
voor werkzaamheden en evenmin een onkostenvergoeding.

Financieel overzicht VVL 2020-2021
Staat van baten en lasten

Boekjaar

Boekjaar

2020-2021

2019-2020

Inkomsten
Ouderschenkingen

393.509

360.642

Totaal

393.509

360.642

375.857

schenking Stichting PVL

390.850
550.000

Besteed aan doelstelling

940.850

375.857

7.824
2.196
1.106
=====
11.126

14.786
1.072
7.062
=====
22.919

951.976

398.776

-558.467

-38.134

Uitgaven
Schenkingen BLC en VSP

Organisatiekosten
Kosten externe administratie
bankkosten
overige kosten
Totaal orgainisatiekosten
TOTAAL UITGAVEN

Resultaat

========================================================================
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Balans
activa
banksaldo
Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Toevoeging reserve

Totaal passiva

Datum
31-07-2021

Datum
31-07-2020

€ 7.438
======
€ 7.438

€ 566.565
========
€ 565.905

€ 565.905
-€ 558.467

€ 604.039
-€ 38.134

========
€ 7.438

=======
€ 565.905

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 januari 2022.
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