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Van vereniging naar stichting.
Vlak voor de start van het nieuwe boekjaar is de omvorming van vereniging naar
stichting een feit geworden. De rest van het jaar is gebruikt om de organisatie aan
de nieuwe rechtsvorm aan te passen en zijn hiervoor meerdere gesprekken gevoerd
met de schoolleiding van beide ondersteunde scholen. Met name op het vlak van
fondsenwerving is gediscussieerd hoe dit in de toekomst het beste vormgegeven kan
worden.
Nieuwe huisvesting Vrijeschool Parkstad
De verhuizing aan het einde van vorig boekjaar naar de nieuwe locatie van
Vrijeschool Parkstad aan de Driesstraat is een belangrijke mijlpaal. De aard van het
gebouw maakt het mogelijk om vrijeschoolonderwijs in haar volle omvang aan te
kunnen bieden, inclusief een groot lokaal voor smeden en een voor houtbewerking.
Maar ook de overige kunstvakken hebben de ruimte die nodig is om het vak goed
aan te kunnen bieden.
Nieuwe locatie Maastricht
Hoewel het voorgaande jaar aangekondigd, is hierover dit jaar geen nieuws te
belden. De Stichting is bij dit proces ook niet inhoudelijk betrokken.
Externe omgeving
Terwijl de contacten met de Bernard Lievegoedschool en de Vrijeschool Parkstad
goed zijn en beide scholen zich ook op een positieve manier kunnen ontplooien, is er
helaas wel veel onrust bij het LVO zelf, als gevolg van problemen met het
programma van toetsing en afsluiting (pta) op een school in Maastricht. Ten tijde
van het opstelling van dit verslag lijkt duidelijk te worden dat als gevolg van deze
problemen de huidige bestuursvoorzitter zal vertrekken. Het is nog niet te overzien of
en zo ja welke consequenties dit voor de VVL zal hebben of kunnen hebben.
Bestuurszaken
In de loop van het bestuursjaar is Aernout Henny als bestuurder toegetreden en is Ilse
Bayens gestopt als penningmeester. Aernout is meer dan 30 jaar verbonden
geweest met het vrijeschoolonderwijs in Maastricht, onder ander als docent,
schoolleider en ook een periode als voorzitter van de VVL. Het bestuur is blij met zijn
komst en met zijn expertise en ervaring zal hij een positieve bijdragen kunnen leveren
aan de VVL.
Vooruitblik.
Voor wat betreft de relatie met beide scholen is ten tijde van het opstellen van dit
verslag niet de verwachting dat daar ingrijpende wijzigingen in plaats zullen vinden.
De gevolgen van het nieuwe college van bestuur en raad van toezicht bij het LVO
zijn niet te overzien, voor wat betreft de formele relatie tussen VVL en LVO.
Verder zal het bestuur in overleg treden met beide schoolleiders om te onderzoeken
of en zo ja hoe de schenkingsadministratie kan worden verbeterd, hoe een
kostenbesparing mogelijk is en hoe de afhankelijkheid van het huidige externe
administratiekantoor kan worden verbeterd.
Toelichting bij het financiële verslag

Het bedrag dat aan ouderschenkingen is ontvangen is ten opzichte van het
voorgaande jaar met ongeveer 8 % gestegen. De verklaring ligt vooral in de
toename van het aantal leerlingen op beide scholen. De kosten zijn ten opzichte
van het voorgaande jaar lager geworden als gevolg van de stopzetting van het
gratis aan ouders verstrekken van de Seizoener. Eenmalige schoolkosten betroffen
de bijdrage die de VVL heeft gedaan aan het LVO om de huisvesting aan de
Drieschstraat mogelijk te maken. De bestuursleden kregen (deels) een
vrijwilligersvergoeding, waarvan er geen enkele het maximaal toegestane bedrag
dat de Belastingdienst hanteert werd overschreden.
De komende jaren zal de nadruk van het bestuur liggen om de kosten aanmerkelijk
te verminderen. Het streven is om het uiteindelijk maximaal 1 % van de ontvangen
schenkingen te laten worden.
Maastricht/Heerlen 12 december 2019

Financieel overzicht VVL 2018-2019
Staat van baten en lasten

Schooljaar
2018-2019

Inkomsten
Ouderschenkingen
Giften
Rente
Totaal

Schooljaar
2017-2018

373.447,56
1.694,00
95,39
€

Uitgaven scholen
Bijdrage scholen
Seizoener
Schoolkosten

375.236,95

349.640,16
84,00
264,85
€

349.989,01

348.735,00
0,00
11.618,86
360.353,86

339.150,00
7.475,74
2.789,80
349.415,54

€

9.438,00
0,00
657,19
0,00
941,35
6.371,71
2.655,46
0,00
20.063,71

€

VVL
Inningskosten schenkingen
Drukwerk
Portokosten
Website
Bankkosten
Bestuurskosten
Advieskosten
Representatiekosten
Totaal

€

9.982,50
296,43
373,56
81,68
991,13
6.649,73
0,00
32,00
18.407,03

Resultaat

€

-3.523,94

-19.490,24

Balans

31-07-2019

31-07-2018

Activa
Banken
ASN
Triodos
Triodos iz bestuur
ING
Triodos

Debiteuren

0,00
141.180,94
176.200,69
13.201,71
268.650,91

175.649,86
143.007,59
6.193,84
9.524,51
271.970,81
599.234,25

606.346,61

5.557,40

1.314,20

604.791,65

607.660,81

606.928,09
-3.523,94
1.387,50

626.418,33
-19.490,24
732,72

604.791,65

607.660,81

Passiva
Reserve VVL
Toevoeging reserve
NTB kosten

