
Financieel jaarverslag over boekjaar 2017/2018 
               van de Stichting Steunfonds O.S.G. Hugo de Groot  
 
 
 

 Verlies en Winstrekening 
       

  Stichting-jaar  2017-2018 2016-2017    
 
         euro      euro    
Inkomsten:    donaties   10.593,64 70.530,00        
   sponsor bijdragen            -,--                  -,--       
   rente           58,37      101,12                        
        10.652,01  70.631,12        
 
Uitgaven:  steunbijdragen   95.478,25 11.312,47   

bankkosten        127,05      115,84            
   alg. kosten        333,29      242,00           
       95.938,59  11.670,31   
 
 
Resultaat:               -85.286,58 58.960,81       
 
 

 
 
Balans  per                 01-08-2018  01-08-2017        

 
Activa  
Vaste aktiva:                        -,--             -,--   
Vorderingen:                          -,--             -,--       
Liquide middelen:  betaalrekening  11.518,15      23.035,37     
           zkl. Spaarrekening   8.500,00    82.292,02     
           zkl. Bonusrekening    5.053,65      5.030,99  
      25.071,80  110.358,38                
  
 
Passiva 
Eigen vermogen:       12.071,80      3.566,38    
Voorzieningen:      4.500,00      4.500,00       
        8.500,00   102.292,00 
Schulden:                -,--   -,--     
      25.071,80  110.358,38   
 
 
 
 



 
Verslagjaar 2017 - 2018 
 
Het financiële jaar is afgesloten met een negatief resultaat van 85.287 euro. Op zich een 
positief bericht omdat de steungelden zijn ingezet ten behoeve van O.S.G. Hugo de Groot. 
De inkomsten in het boekjaar besloegen 10.652 euro, de uitgaven 95.939 euro.  
 
Inkomsten 
De inkomsten zijn vrijwel uitsluitend afkomstig uit donaties. De grootste donatie dit boekjaar 
is afkomstig van de Groenendaal-Clemens- Stichting (8.500 euro). Daarnaast zijn resterende 
gelden van de Lustrumcommissie als donatie overgedragen aan de Steunstichting (1094,64 
euro).  De overige inkomsten zijn donaties van oud-leerlingen en leraren ( 999,00 euro). Het 
aantal donateurs bedroeg vijftien, met een gemiddelde donatie van 67 euro. 
 
De gelden van de Groenendaal-Clemens Stichting zijn ter beschikking van de school en, in 
overleg tussen donateur en de school, geoormerkt voor culturele activiteiten voor de 
leerlingen. En om die reden als voorziening opgenomen in de balans. 
 
Uitgaven 
Wat betreft de uitgaven is er sprake van 3 projecten 
Project 1: studieruimte 
In het verslagjaar is de bouw van de studieruimte, inclusief inrichting voltooid. Totale kosten 
46.601 euro , waarvan  36.646 euro ten laste van het huidige verslagjaar  (9.955 euro ten last 
van de vorige verslagperiode). 
Project 2: Drama-lokaal (ombouw zwembad) 
Het tweede project dat gerealiseerd in verslagperiode is de ombouw van het rudimentaire 
zwembad tot een Drama-lokaal. Totale kosten daarvan bedragen 32.613 euro 
Project 3: Open Leer Centrum 
Het derde project is de vervanging van 31 verouderde computers in het Open Leer Centrum. 
De totale kosten daarvan bedragen 26.219 euro 
 
De bankkosten ad. 127 euro zijn inclusief de inhoudingen van Mollie op iDeal-betalingen. 
 
De Algemene kosten betreffen de verzekeringspremie voor de aansprakelijkheidsverzekering 
voor de bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht en de aanschaf van een CD, ten 
behoeve van de zoektocht naar nieuwe donatiefondsen. 
 
Balans 
Op de balans is een post voorzieningen opgenomen ten bedrage van 13.000 euro.  Het betreft 
de 8.500 euro die door de Groenendaal-Clemens Stichting ter beschikking gesteld is aan de 
school.  
De 4.500 euro t.b.v. een thans studerende ex-leerling, met asiel status zal het komende verslag 
jaar uitgekeerd worden. 
Dit resulteert erin dat het Eigen (vrij beschikbare) vermogen van de Stichting is toegenomen 
van 3.566,38 euro per 01-08-2017 tot 12.072,80 per 01-08-2018. 
De toename is gerealiseerd doordat de uitgaven aan de gerealiseerde projecten lager zijn 
uitgevallen dan voorzien.  
 


