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Bestuursbericht 
Het Volle Leven is een school in het hart van Scheveningen waar meer dan 550 Scheveningse 
kinderen met plezier naar toe gaan. Naast het verplichte curriculum zorgen actieve ouders en 
leerkrachten voor extra activiteiten en voorzieningen waardoor de kinderen als ze de school verlaten 
terug kunnen kijken op een fantastische tijd.  Ook dragen deze inspanningen bij aan een grote 
verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten onderling.  
 
De Stichting heeft zich in het jaar 2016-2017 zeer actief ingezet om de financiering van het nieuwe 
schoolplein van de grond te krijgen. Wij zijn er zeer trots op dat door de inzet en donaties van 
kinderen, (groot)ouders, leerkrachten, bedrijven en subsidiegevers het gelukt is de financiering van 
een prachtig schoolplein te realiseren. In het verslagjaar 2017-2018 heeft de oplevering van de 
nieuwe school en ook het schoolplein plaatsgevonden. Op 30 oktober 2017 konden 550 enthousiaste 
kinderen voor het eerst gebruikmaken van het nieuwe schoolplein. In aanwezigheid van 
subsidiegevers, sponsoren en betrokken ouders werden de school en het schoolplein op 11 januari 
2018 op feestelijke wijze officieel geopend. 
 
Het bestuur van Stichting Vrienden van Het Volle Leven is iedereen die bijgedragen heeft aan de 
financiering van de realisatie van het nieuwe schoolplein zeer erkentelijk.   
 
 
Scheveningen, 6 september 2018 
 
Joris Hoogerwerf 
Rutger-Jan Hebben 
Dirk Jan van der Toorn 
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Doelstelling  
De doelstelling van de stichting is het financiering van activiteiten en voor voorzieningen ten behoeve 
van de openbare basisschool Het Volle Leven. De belangrijkste inkomstenbronnen van de stichting 
zijn donaties, sponsorbijdragen en subsidies. Actieve fondsenwerving en vergroting van de 
betrokkenheid van ouders, oud-leerlingen en oud-leerkrachten zijn belangrijke middelen om geld in 
te zamelen. 

 

Relatie school - stichting 
De relatie tussen de school en de stichting is een belangrijk aandachtspunt. Enerzijds is een duidelijke 
onderlinge betrokkenheid gewenst waar het gaat om de afstemming waar de school en de kinderen 
behoefte aan hebben. Anderzijds moet voorkomen worden dat de stichting gezien wordt alsof het 
integraal onderdeel van de school is. Ook mag de stichting geen reguliere / wettelijke school 
activiteiten financieren anders kan dit gevolgen hebben voor de reguliere budgetten van de school.  
 
Om toch zorg te dragen voor een goede binding tussen de school en de stichting wordt in de statuten 
van de stichting bepaald dat de medezeggenschapsraad (MR) van Het Volle Leven een voordracht 
mag doen voor een bestuurder in de functie van voorzitter.  
 

Bestuurssamenstelling en bezoldiging 
Het bestuur bestaat uit drie leden. Naast de voorzitter op voordacht van de MR van Basisschool Het 
Volle Leven, is er een secretaris en een penningmeester. Deze bestuursleden worden door het 
bestuur benoemd. Aan hen wordt de kwaliteitseis gesteld dat zij ouder of verzorger van een kind zijn 
dat onderwijs volgt of de laatste drie jaar heeft gevolgd aan Het Volle Leven. Het bestuur bestond in 
2017-2018 uit de volgende leden: 

• Joris Hoogerwerf, voorzitter 
• Rutger-Jan Hebben, secretaris 
• Dirk Jan van de Toorn, penningmeester 

 
In het verslagjaar 2017-2018 hebben geen bestuurswisselingen plaatsgevonden.  
 
De bestuurders hebben geen bezoldiging of vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. 
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Project Schoolplein 

 
Bron: Haagse Scholen Jaarkrant 2017 

DE HAAGSE SCHOLEN

Joris Hoogerwerf: “Het is fantastisch dat 

dit is gelukt! Heel veel ouders hebben hier 

aan bijgedragen, samen hebben we het voor 

elkaar gekregen. Met name omdat we goed 

gebruik hebben gemaakt van elkaars kracht 

en expertise.” Esther Vlasveld: “Ik ben architect 

en zag mogelijkheden voor het schoolplein. 

Ik heb toen aangeboden om een voorstel te 

maken. Gezien het krappe budget ging ik er 

vanuit dat mijn plan in fasen (verspreid over 

10 jaar) zou moeten worden uitgevoerd. 

Dankzij ieders creativiteit is dat helemaal niet 

nodig. Alles wat ik had bedacht is gerealiseerd.”

Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?  

Joris Hoogerwerf: “Ouders van Het Volle Leven 

zijn al erg betrokken bij de school. Toen de 

nieuwbouw begon te lopen en Esther haar plan 

had laten zien tijdens een ouderavond had ik 

het gevoel van ‘er moet iets gebeuren’. Gelukkig 

dacht ik daar niet alleen zo over en tijdens het 

traject sloten steeds meer ouders zich aan. Zo 

zijn er diverse clubjes ouders geweest die diverse 

activiteiten hebben bedacht om geld binnen te 

halen. Denk bijvoorbeeld aan een bazar op het 

schoolplein of een groot feest op de pier van 

Scheveningen.” Esther Vlasveld: “Daarnaast 

hadden we ook ouders die vanuit hun werk 

of ervaring veel zaken zelf hebben kunnen 

regelen. Ik kon bijvoorbeeld een ontwerp 

maken voor het plein, maar een andere 

ouder wist weer veel van subsidies, was 

notaris of aannemer. We hebben het echt met 

elkaar gedaan. Wat ook positief is voor de 

verbondenheid onderling.“ 

Joris Hoogerwerf: “Het heeft heel veel tijd gekost. 

Ik denk wel meer dan een werkdag per week, 

maar het was vooral heel erg leuk om te doen.” 

Esther Vlasveld: “Het is gewoon heel motiverend 

als je ziet dat het lukt dankzij ieders inzet.”

Wil je meer weten? Bekijk dan de  

website www.vriendenvanhvl.nl. 

“ Als je gebruik maakt van ieders 
kracht kun je heel veel bereiken”

OUDERS VAN HET VOLLE LEVEN AAN HET WOORD 

Esther Vlasveld en Joris Hoogerwerf.

Het nieuwe schoolgebouw van Het Volle 
Leven is indrukwekkend. Het is gelegen 
in het groen en bij binnenkomst valt 
direct de ruimte en het licht op. Maar 
er is meer. Het schoolplein ziet er 
prachtig uit. Een natuurlijk schoolplein 
met veel (speel)uitdagingen en een 
dierenweide voor de leerlingen van deze 
school. Dit schoolplein was (financieel) 
niet mogelijk geweest zonder de 
inzet van ouders. Esther Vlasveld en  
Joris Hoogerwerf, twee betrokken ouders, 
vertellen graag over dit traject. 

OUDERBETROKKENHEID: 

Bij De Haagse Scholen is ouderbetrokkenheid 

een belangrijk onderwerp. In december 2017 

is er een speciale managementochtend 

georganiseerd voor dit thema waarbij 

gesproken is over de succesfactoren. 

Ook in 2018 krijgt ouderbetrokkenheid 

alle aandacht. Er wordt gewerkt aan een 

oudernotitie voor de scholen. 
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Vaststelling SIOS bijdrage project Groen Generatieplein 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van het Volle Leven 
T.a.v. de heer J. de Roo 
Maaswijkstraat 13 
2586 CA  DEN HAAG 

 VASTSTELLINGSBRIEF 
   Projectnummer: 171014 

 
 
Datum:    20 juni 2018 
Onderwerp:    Vaststelling SIOS bijdrage project Groen Generatieplein (171014) 
 
 
Geachte heer De Roo, 
 
Wij hebben uw evaluatieverslag en financieel overzicht met betrekking tot uw project ‘Groen 
Generatieplein’ met projectnummer 171014 van Stichting Vrienden van het Volle Leven in goede orde 
ontvangen.  
 
Uw evaluatieverslag en financiële verantwoording inclusief de onderliggende documenten zijn positief 
beoordeeld. Dit betekent dat: 
 

• uw project is uitgevoerd in overeenstemming met het projectplan en is in overeenstemming 
met de begroting waarvoor de bijdrage is verleend; 

• uw project op basis van de doelstelling waarvoor u een bijdrage heeft ontvangen volledig is 
uitgevoerd; 

• alle facturen en betaalbewijzen inclusief overige relevante documenten bij SIOS zijn 
ingediend waarbij het bedrag van de toegekende bijdrage voor ten minste 100% met facturen 
(inclusief Btw) wordt onderbouwd. 

 
Daarnaast zijn uw projectkosten door de managementautoriteit Kansen voor West 2 beoordeeld en 
akkoord bevonden. Dit betekent dat Kansen voor West 2 voorlopig akkoord is met de door u 
ingediende declaraties. 
 
Onderstaand treft u een financieel overzicht aan m.b.t. de definitieve afrekening: 
 
 Bedrag van de voorlopige bijdrage (incl. bonus) : € 34.500,00 
 Definitieve hoogte van de bijdrage  : € 34.500,00 
 Reeds aan u betaald via voorschot (80%)  : € 27.600,00 
 Te betalen aan u (restant 20%)   : €   6.900,00 
 
U ontvangt binnen twee weken na dagtekening € 6.900,00 op uw rekeningnummer  
NL49 INGB 0007347470 ten name van Stichting Vrienden van het Volle Leven onder vermelding van 
“Eindafrekening SIOS project Groen Generatieplein, nummer 171014”.  
 
  

www.initiatiefopscheveningen.nl 
info@initiatiefopscheveningen.nl 
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Graag wijzen wij u erop dat u de volledige projectadministratie en de documenten die daar deel van 
uitmaken uiterlijk tot en met 31 december 2028 dient te bewaren.  
 
Hebt u nog vragen over deze definitieve toekenning, dan kunt u contact opnemen met Hermine van 
der Hoek (telefoonnummer 06 53959774 of info@initiatiefopscheveningen.nl) of Jeroen Prins 
(telefoonnummer 06 52765412 of j.prins@bakertillyberk.nl).  
 
Wij danken u voor de wederzijdse samenwerking en wensen u veel geluk met de eventuele 
vervolgstappen van uw project.  
 
Met vriendelijke groet,  
SIOS  
 
 
 
 
 
De heer T. van Dijk  
Voorzitter  
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Jaarrekening 2017-2018 
 
Financieel jaarverslag over de periode van 01-08-2017 t/m 31-07-2018 

       
       
Balans per 31 juli 2018     
Staat van baten en lasten over de periode van 01-08-2017 t/m 31-07-2018 
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling   
Toelichting op de balans     
Toelichting op de staat van baten en lasten    
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Balans per 31 juli 2018    
    
 31-07-18  31-07-17 

 €  € 
ACTIVA    
    
    
Vlottende activa    
    

Overige vorderingen 
                                
-     

                   
18.153  

    

Liquide middelen 
                   
11.204   

                   
36.578  

    
    

Totaal activa 
                   
11.204   

                   
54.731  

    
    
PASSIVA    
    
Eigen vermogen    
    

Bestemmingsreserve 
                   
11.204   

                   
54.731  

      

 
                   
11.204   

                   
54.731  

    

    
    

Totaal passiva 
                   
11.204   

                   
54.731  
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Staat van baten en lasten over de periode van 01-08-2017 t/m 31-07-2018  
   
   

 € € 
BATEN   
   
Subsidies                            340   
Giften en donaties                            273   
Sponsoren                                 -     
Opbrengst acties                            930   
    

  
                           

1.543  

   
LASTEN   
   
Kosten voorbereiding                                 -     
Kosten t.b.v. schoolplein                      44.125   
Kosten acties schoolplein                            819   
Overige kosten                            126   
    

  
                   

45.070  

    

  -43.527  

Dotatie/onttrekking bestemmingsreserve  
                   

43.527  

   

Saldo  
                                

-    

   
   

 
 
 
  



  
 

Jaarverslag en Jaarrekening 2017-2018 Stichting Vrienden van Het Volle Leven Scheveningen 11 

 
Grondslagen van waardering en resultaat bepaling    
        
Algemene grondslagen voor het opstellen van het jaarverslag   
        
De jaarrekening is zoveel mogelijk opgesteld volgens de vereisten van Titel 9 Boek 2 BW, 
alsmede in overeenstemming met RJ 640 organisaties zonder winststreven.  
Tenzij anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 
De waardering van activa en passiva en de berekening van het resultaat vinden plaats 
op basis van historische kosten.      
        
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.  
Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.  
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het  
verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn 
geworden.       
        
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva    
        
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking  
van de stichting.       
        
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat    
        
Zowel de baten als de lasten zijn in de staat van baten en lasten verantwoord in 
de  
periode waarop deze betrekking hebben.     

        
Subsidiebaten worden verwerkt zodra er een redelijke zekerheid is dat de 
stichting  
aan de gestelde voorwaarden voldoet en de subsidie daadwerkelijk zal 
verkrijgen.  
        
Donatieverplichtingen worden geheel ten laste van het boekjaar gebracht waarin de 
daadwerkelijke donatie heeft 
plaatsgevonden.     
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Toelichting op de balans    
    
 31-07-18  31-07-17 

 €  € 

    
Overige vorderingen    
    

Nog te ontvangen subsidie SIOS (20%) 
                                

-     
                      

6.900  

Nog te ontvangen subsidie HH Delfland 
                                

-     
                   

11.253  

    

 
                                

-     
                   

18.153  

    
Liquide middelen    
    

ING-rekening NL 49 INGB 0007 3474 70 
                   

11.204   
                   

36.578  

    
    
Eigen vermogen    
    

Bestemmingsreserve 
                   

11.204   
                   

54.731  

    

Stand per 17 juni 2016 
                   

54.731   
                                

-    

Dotatie/onttrekking 
                  -

43.527   
                   

54.731  

    

Stand per 31 juli 2017 
                   

11.204   
                   

54.731  

    
Artikel 3 van de statuten inzake het vermogen luidt als volgt:   
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, 
legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.    
Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 
De kosten van verwerving van gelden en de beheerkosten van de stichting dienen in 
redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van de stichting.  
Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting 
beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De stichting houdt geen groter vermogen aan 
dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten 
behoeve van het bereiken van de doelstelling van de stichting, zoals beschreven in 
artikel 2 van de statuten.    
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Toelichting op de staat van baten en lasten    
    
 2017/2018  2016/2017 

 €  € 
Subsidies    
    
SIOS                          -10   34.500  

Gemeente Den Haag                                   
                            

5.000  
HH Delfland   11.253  

Overig 
                           

350   
                                
-    

    

 
                           

340                      50.753  

    
Opbrengst acties    
    

Jantje Beton (3 jaar) 
                                

-     
                      

4.106  

Bazaar 
                                

-     
                      

3.694  

Crowdfunding voorjebuurt.nl 
                                

-                        10.577  

Pleinfeestje 
                                

-     
                      

9.794  

Kerstmarkt 
                                

-     
                           

487  

Kledingmarkt 
                                

-     
                           

434  

Overige acties 
                           

930   
                      

3.897  

    

 
                           

930                      32.989  

    
 
 
Den Haag, 6 september 2018 
 
Stichting Vrienden van het Volle Leven, namens deze, 
 
J.J. Hoogerwerf 
R.J.Hebben 
D.J. van der Toorn 
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