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JAARVERSLAG STICHTING 2021 – 2022 

 

Algemeen. 

Dit was het tweede volle jaar in het teken van Covid-19. Geen lange lock-downs meer, maar wel een 

verlengde kerstvakantie i.v.m. een nieuwe golf. De naweeën voor de school – en vooral de leerlingen – 

waren aanzienlijk. Vooral de 8e en 9e klassen, die aan de middelbare school begonnen zijn in Covid-

tijd. Gelukkig konden de scholen verder wel normaal lesgeven. Ondanks de pandemie bleven de 

ontvangen schenkingen op vrijwel hetzelfde niveau als het jaar ervoor. 

Ten tijde van het opstellen van dit verslag verkeert ons land midden in een energiecrisis – een en ander 

met name het gevolg van de oorlog in de Oekraïne. De gevolgen hiervan zijn groot, met name de groep 

met een lager inkomen wordt hard getroffen door de exorbitant gestegen energieprijzen. Door deze 

stijging worden veel producten ook aanzienlijk duurder, ook de producten voor het eerste 

levensonderhoud. De overheid heeft weliswaar enige maatregelen genomen en nog nieuwe 

aangekondigd om met name de kwetsbare groep gedeeltelijk te ontzien, maar het neemt niet weg dat 

vrijwel ieder gezin fors achteruit zal gaan in besteedbaar inkomen. De gevolgen voor de schenkingen 

zijn op dit moment niet te overzien, maar het bestuur houdt er ernstig rekening mee dat deze wel zullen 

dalen. Het zal dan ook een extra inspanning van de scholen vergen om deze zoveel als mogelijk op 

niveau te houden. Mocht dat onverhoopt niet lukken, kan dit gevolgen hebben voor het 

onderwijsconcept op beide scholen. 

 

 

Administratie en interne organisatie. 

De overheveling van de administratie naar het secretariaat van het Bernard Lievegoedcollege (verder 

BLC) in Maastricht is in het schooljaar geheel afgerond. De administratie draait nu op een 

onlinesysteem, waardoor de continuïteit gegarandeerd is en de toegankelijkheid – voor bestuur en 

secretariaat – ook aanzienlijk is verbeterd. Bijkomend voordeel is de verbetering van de beveiliging 

van persoonsgegevens. De volledige administratie is nu gedigitaliseerd, eventuele 

schenkingsverklaringen op papier worden ingescand, waarna de papieren versie veilig vernietigd 

wordt. Door de overheveling wordt een jaarlijkse besparing gerealiseerd van circa € 15.000,= die 

geheel de scholen ten goede komt. Daarnaast is de werklast inzake het administratieve beheer voor het 

bestuur door de overheveling tot een minimum afgenomen. Door de stabiele fase waarin BLC verkeert 

zijn de noodzakelijke inspanningen inzake de borging voor deze school ook geminimaliseerd. Aan de 

situatie op de VSP besteedt een deel van het bestuur nog wel veel tijd. Er zijn afgelopen jaar enkele 

online bestuursoverleggen geweest, waarvan tweemaal in natura, de overige via beeldbellen. 

 

 

Borgingsactiviteiten. 

De VVL controleert op grond van het contract uit 2005 met LVO of het onderwijs op het BLC voldoet 

aan de eisen die aan vrijeschoolonderwijs gesteld worden. In 2014 is met het LVO overeengekomen 

dat dit contract ook zoveel mogelijk van toepassing is op de Vrijschool Parkstad (verder VSP) in 

Heerlen. Door het proces om meer autonomie bij de scholen te leggen - door de huidige 

bestuursvoorzitter van het LVO ingezet – heeft voor BLC als resultaat dat deze al in het vorige 

boekjaar in veel rustiger vaarwater is gekomen. De bemoeienis van de VVL bij het BLC is voor wat 

betreft de borging dan ook marginaal. De verwachting is dat dit de komende jaar niet zal veranderen. 

 

Voor de VSP ligt dat anders: in het verslagjaar werd duidelijk dat de school niet meer in het gebouw 

aan de Drieschstraat kon blijven daar de eigenaar het huurcontract niet meer wilde verlengen. Het LVO 
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heeft vervolgens besloten om de VSP te verhuizen naar de LVO-locatie aan de Akerstraat, waar ook het 

Grotius college is gevestigd. Aangezien dat gebouw voor 1100 leerlingen geschikt zou moeten zijn en 

Grotius nog maar minder dan 600 leerlingen had, zou de VSP daar – in ieder geval getalsmatig – in 

moeten passen. De VVL was daar heel terughoudend in, maar toen duidelijk werd dat verhuizing 

onvermijdelijk was, heeft de VVL zich hard gemaakt om de verhuizing dan in ieder geval zo te 

realiseren, dat er een apart deel voor de VVL zou ontstaan. Dit om zoveel mogelijk het behoud van de 

cultuur op VSP mogelijk te bewaren.  

 

Ten tijde van het opstellen van dit verslag is de verhuizing inmiddels gerealiseerd en zijn de scholen al 

bijna 1 maand samen in het gebouw. Hoewel er rekening mee werd gehouden dat er aanloopproblemen 

zouden zijn, blijken deze in praktijk veel groter en verontrustender te zijn dan verwacht en gehoopt. 

Het bestuur vindt de nu ontstane situatie ernstig. Een en ander mede vanwege het feit dat de beoogde 

nieuwbouw – die de gemeente Heerlen voor VSP en Grotius realiseer – nog minstens 5 jaar op zich 

laat wachten. Het komende jaar verwacht het bestuur dan ook veel tijd mee kwijt te zijn, met dien 

verstande dat de  VVL weliswaar enige invloed heeft, maar dat die toch beperkt is. Een en ander kan 

eveneens gevolg hebben voor de schenkingsbereidheid van ouders wiens kind op de VSP zit: als het 

niet of niet voldoende lukt om de voor VSP zo kenmerkende sfeer en cultuur te behouden, moet het 

schoolbestuur er rekening mee houden dat de bereidheid zal afnemen. 

 

 

Schenkingen, vermogen en toelichting op de jaarcijfers. 

Het totaalbedrag aan ontvangen schenkingen ligt op vrijwel hetzelfde niveau als vorig verslagjaar. 

Aangezien er meer leerlingen zijn dan het jaar ervoor impliceert dit wel dat het gemiddeld ontvangen 

bedrag per leerling enigszins gedaald is. Daar staat de grote besparing op het voeren van de 

administratie tegenover. Per saldo kon er dan ook meer aan de scholen worden geschonken. 

Het bestuur heeft zoals gepland het vermogen van de stichting teruggebracht tot onder de € 2.000,=. 

Daardoor kon er afgelopen jaar nog meer aan de scholen worden geschonken dan dat er aan 

schenkingen is ontvangen. Vanaf komend boekjaar zal dat niet meer mogelijk zijn. 

De kosten van afgelopen jaar bestonden voor het grootste deel uit bankkosten (met name kosten 

verbonden aan automatische incasso, deze zullen komende jaar op vrijwel zelfde niveau blijven). 

Daarnaast enige kosten voor de website en kosten verbonden aan de bestuurdersaansprakelijkheid 

verzekering. Ook deze zullen komende jaren op zelfde niveau blijven. Afgelopen jaar waren er nog 

uitloopkosten die door het voormalig extern administratiekantoor in rekening zijn gebracht, deze 

vervallen vanaf het nieuwe boekjaar. Omdat de schoolleiding inzage heeft in de bankrekening van de 

stichting is besloten – mede vanwege de eenvoudige en overzichtelijke jaarcijfers – een externe 

controle van de cijfers achterwege te laten, aangezien dit een aanzienlijke kostenbesparing oplevert. 

Zodra een van de scholen deze controle echter wenselijk acht, zal het bestuur deze direct uit laten 

voeren. Voor wat betreft de beschikking over de gelden – dus de mogelijkheid om gelden over te 

maken en te besteden – heeft het bestuur al enige jaren geleden het principe ingevoerd dat iedere 

betaling door twee bestuursleden met een bankpas geaccordeerd dient te worden. De bestuursleden 

beschikken enkel over een zogenaamde “online-key”. Hiermee zijn enkel betalingen via 

internetbankieren mogelijk, pinbetalingen of geldopnames via een geldautomaat zijn niet mogelijk. Op 

deze wijze denkt het bestuur een optimale veiligheid te hebben ingebouwd. De bestuursleden 

ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en evenmin een onkostenvergoeding. 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN en BALANS 2021-2022 VVL 

 

 

Gegevens voor publicatie: 

 

Staat van baten en lasten Boekjaar 2021-2022 Boekjaar 2020-2021 

BATEN   

Ontvangen schenkingen € 393.294 € 393.509 

 ------------- ------------- 

TOTAAL BATEN € 393.294 € 393.509 

   

LASTEN   

Geschonken aan PVL  € 550.000 

Geschonken aan scholen € 396.305 € 390.850 

Kosten externe administratie/accountant € 703 € 14.786 

Bank- en rentekosten € 1.123 € 1.072 

Overigen kosten € 767 € 1.106 

 ------------ ------------ 

TOTAAL LASTEN € 398.899 € 951.976 

 ========= ========= 

RESULTAAT -€ 5.604 -€ 558.467 
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BALANS 31-07-2022 31-07-2021 
 
activa   

banksaldo € 1.833 € 7.438 

 -------------- ------------ 

TOTAAL ACTIVA € 1.833 € 7.438 

   

Passiva   

Eigen vermogen € 7.438 € 565.270 

toevoeging reserve -€ 5.604 -€ 557.832 

 -------------- ---------------- 

TOTAAL PASSIVA € 1.834 € 7.438 
 

 
 
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2022. 


