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Bestuursbericht 
Het Volle Leven is een school in het hart van Scheveningen waar meer dan 600 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. In het verslagjaar 2017-2018 heeft de oplevering van de nieuwe 
school en ook het schoolplein plaatsgevonden. In het verslagjaar 2018-2019 is het schoolplein 
gebruikt waarvoor het bedoeld is, een plek waar kinderen, ouders en buurtbewoners samen kunnen 
komen.  
 
De stichting heeft zorgen over de korte en lange termijn onderhoud van het schoolplein. Het 
onderhoud en de financiering daarvan zijn de verantwoordelijkheid van de Haagse Scholen en de 
gebruikers van het schoolplein: OBS het Volle Leven en de 2Ontdekkers (2Samen). De Stichting 
faciliterend geweest in de aanleg van het schoolplein, maar ziet het niet als haar taak en 
verantwoordelijkheid om een structurele financiële bijdrage aan het onderhoud te leveren. Wel kan 
de Stichting onderhoudsdagen coördineren waarbij ouders en anderen op vrijwillige basis het plein 
onderhouden. 
 
Het afgelopen jaar zijn er gesprekken gevoerd met de directie van OBS het volle Leven en bso de 
2Ontdekkers over de toegankelijkheid van het schoolplein buiten schooltijden. Voor de Stichting is 
toegankelijkheid buiten schooltijd steeds een voorwaarde geweest voor de financiering van het 
schoolplein. Een voorwaarde die ook expliciet is opgenomen richting subsidieverstrekkers van de 
Stichting. Inmiddels is besloten dat het schoolplein gewoon toegankelijk blijft voor iedereen mits aan 
een aantal voorwaarden wordt voldaan. Gestreefd wordt naar maximale toegankelijkheid van het 
schoolplein na schooltijd. Uitgangspunten daarbij zijn: 

1. De veiligheid van zowel bso-kinderen als niet-bso-kinderen ten alle tijden moet worden 
geborgd. 

2. Schade – en onderhoudskosten – aan schoolplein voorkomen wordt. 
3. De bso-medewerkers hun werk ongestoord kunnen doen. 

 
Om dit te bewerkstelligen zijn de volgende spelregels van kracht en van toepassing op alle bezoekers. 
Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een ouder/verzorger op het schoolplein aanwezig zijn. 

• Kinderen worden door hun begeleidende ouder/verzorger aan de regels gehouden; dit is 
geen taak voor de medewerkers van bso 2Ontdekkers. 

• Kinderen mogen alleen deelnemen aan activiteiten, die voor hen georganiseerd zijn. 
• Vanaf 16:00 uur is het schoolplein alleen via de Rijslag betreedbaar (Seinpost-zijde is dan op 

slot vanwege overzichtelijkheid). 
• De schoolgebouwen zijn alleen bestemd voor gebruik door de bso; dus toiletbezoek is voor 

niet-bso-kinderen niet mogelijk (wildplassen is natuurlijk ook niet toegestaan). 
• Alle bezoekers volgen aanwijzingen van medewerkers van bso 2Ontdekkers op. 
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• De schoolpleinregels, die onder schooltijd gelden, gelden ook ná schooltijd, waaronder 
schade-beperkende regels: 

• Beplanting mag niet betreden worden (niet doorheen rennen, niet in spelen, niet plukken, 
etc). 

• Op het achterplein mag alleen met een zachte bal in lengterichting worden gevoetbald. 
• Tegen het mozaïek kunstwerk mag niet gebald worden. 
• Schade maken is – vanzelfsprekend – niet toegestaan. 
• De dieren in de dierenwei mogen niet worden gevoerd. 

 
 
Scheveningen, 17 september 2019. 
 
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 
2018-2019 uit de volgende leden: 

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

 
In het verslagjaar 2018-2019 hebben geen bestuurswisselingen plaatsgevonden. Wel zijn conform de 
statuten alle drie de bestuurders per 16 juni 2019 herbenoemd. 
 
De bestuurders hebben geen bezoldiging of vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. 
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Jaarrekening 2018-2019 
 
Financieel jaarverslag over de periode van 01-08-2018 t/m 31-07-2019 

       
       
Balans per 31 juli 2019     
Staat van baten en lasten over de periode van 01-08-2018 t/m 31-07-2019 
Grondslagen van waardering en resultaat bepaling   
Toelichting op de balans     
Toelichting op de staat van baten en lasten    
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Balans per 31 juli 2019    
    
 31-07-19  31-07-18 

 €  € 
ACTIVA    
    
    
Vlottende activa    
    

Overige vorderingen 
                                
-     

                                
-    

    

Liquide middelen                    12.321   
                   
11.204  

    
    

Totaal activa                    12.321   
                   
11.204  

    
    
PASSIVA    
    
Eigen vermogen    
    

Bestemmingsreserve                    11.571   
                   
11.204  

      

                    11.571   
                   
11.204  

    
Kortlopende schulden    
    

Nog te besteden subsidies 
                           
750   

                                
-    

    
    

Totaal passiva                    12.321   
                   
11.204  
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Staat van baten en lasten over de periode van 01-08-2018 t/m 31-07-2019  
   
     

 € € 
BATEN   
   
Subsidies                            541   
Giften en donaties                                 -     
Sponsoren                                 -     
Opbrengst acties                       1.824   
    

  
                      
2.365  

   
LASTEN   
   
Kosten voorbereiding                                 -     
Kosten t.b.v. schoolplein                       1.536   
Kosten acties schoolplein                            341   
Overige kosten                            121   
    

  
                      
1.998  

    

  
                           
367  

Dotatie/onttrekking bestemmingsreserve  
                         -
367  

   

Saldo  
                                
-    

 
  



  
 

Jaarverslag en Jaarrekening 2018-2019 Stichting Vrienden van Het Volle Leven Scheveningen 9 

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.De 
kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.    
    
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    
    
 31-07-19  31-07-18 

 €  € 

    
Liquide middelen    
    

ING-rekening NL 49 INGB 0007 3474 70                    12.321   
                   
11.204  

    
Eigen vermogen    
    

Bestemmingsreserve                    11.571   
                   
11.204  

    

Stand per 1 augustus 2018/2017                    11.204   
                   
54.731  

Dotatie/onttrekking 
                           
367   

                  -
43.527  

    

Stand per 31 juli 2019/2018                    11.571   
                   
11.204  

    
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    
    
 2018/2019  2017/2018 

 €  € 
Subsidies    
    

SIOS 
                                
-     

                            -
10  

Fonds 1818 Dag van de duurzaamheid 
                           
315   

                                
-    

Jantje Beton 
                           
226   

                                
-    

Overig 
                                
-     

                           
350  

    

 
                           
541   

                           
340  

    
Opbrengst acties    
    

Pleinfeestje 
                      
1.824   

                                
-    

Overige acties 
                                
-     

                           
930  

    

 
                      
1.824   

                           
930  

    
    
Den Haag, d.d. 17 september 2019    
    
Stichting Vrienden van Het Volle Leven, namens 
deze    
    
    
J.J. Hoogerwerf    
    
    
R.J. Hebben    
    
    
D.J. van der Toorn    

       


