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Woord vooraf
De Stichting Materiële Steun is bedoeld voor steun aan ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die bij het Wartburg
College staan ingeschreven. We zijn dankbaar voor het werk dat we als Stichting kunnen doen. Want hierdoor blijft het
Wartburg College niet alleen bereikbaar voor iedereen, de Stichting vergoedt ook de belangrijke cursus pedagogische
vorming voor beginnende docenten en steunt in de kosten voor een eerste bevoegdheid. Ook de uitreiking van de
Bijbel en attentie aan examenleerlingen wordt door de Stichting mogelijk gemaakt. Stuk voor stuk kosten waarvoor de
school geen vergoeding van de overheid ontvangt.
Aan de andere kant is het in stand houden van reformatorisch onderwijs ook alleen mogelijk als er voldoende
leerlingen zijn. Daarom is de rol van de Stichting zo cruciaal. Door het werk van de Stichting hebben door de jaren heen
al vele honderden kinderen voor wie het anders onbereikbaar zou zijn geweest, waardevol reformatorisch onderwijs
mogen ontvangen.
De inkomsten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit giften van de ouders. De stichting Materiële Steun is door de
Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen giften van de inkomstenof vennootschapsbelasting afgetrokken worden.
Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in 2017. Terugziend op 2017 mogen we met
dankbaarheid zien dat de activiteiten van de Stichting een nuttige bijdrage leveren aan het functioneren van het
Wartburg College.
Barendrecht, mei 2018
W. Th. Notenboom, voorzitter
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De stichting Materiële Steun in grote lijnen
De stichting Materiële Steun heeft overeenkomstig de statuten ten doel het verlenen van materiële steun aan het
reformatorisch voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht, in de meest ruime zin van het woord.
Giften ouders
De giften van de ouders zijn voor de stichting de belangrijkste inkomstenbron. Er worden zaken van bekostigd die te
maken hebben met onze identiteit en met het bevorderen van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in de regio
Rotterdam/Dordrecht. Al vele jaren heeft een groot aantal ouders getoond het belang daarvan in te zien door het
overmaken van een gift. De stichting heeft een ANBI-status, waardoor de giften aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting.
Deze gift mag niet verward worden met de zogenaamde vrijwillige ouderbijdrage. Een vrijwillige ouderbijdrage mag
door scholen worden gevraagd voor extra’s, zoals schoolreisjes, schoolkamp en kerstviering. Dit zijn activiteiten die niet
tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
worden betaald. Voor het vragen van een vrijwillige ouderbijdrage is instemming nodig van het deel van de
medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders is gekozen.
Reiskostenvergoedingen leerlingen
Een bewuste keuze voor het reformatorisch onderwijs betekent soms ook dat er sprake is van een lange reisafstand.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders van leerlingen een beroep doen op het reisfonds, onder aftrek van een
eigen bijdrage. De bijdrage is afhankelijk van het (verzamel)inkomen van de aanvrager(s).
Cursus godsdienstige en pedagogische vorming
Deze cursus is bedoeld om beginnende docenten nog beter in staat te stellen in te spelen op vragen van jongeren
rondom Bijbel en identiteit. Daarbij is het belangrijk dat docenten de uitgangspunten van de Bijbel en de belijdenis van
de reformatie kennen, maar ook dat zij kennis hebben van de achtergrond van de leerlingen die zij dagelijks
ontmoeten. Ook zullen ze vaardigheden moeten ontwikkelen om bijvoorbeeld een dagopening te houden, om de
identiteit in allerlei situaties positief aan de orde te stellen, of om adequaat te reageren in situaties waarin de
confrontatie met de identiteit aan de orde is. Docenten en cursisten worden gefaciliteerd om deze cursus mogelijk te
maken.
Scholingskosten eerste bevoegdheid
Het identiteitsaspect in de benoemingscriteria beperkt de keuze op de arbeidsmarkt. Er worden noodgedwongen
verhoudingsgewijs veel onbevoegde docenten aangenomen. Studies die gevolgd worden voor het behalen van een
éérste bevoegdheid vallen niet onder de noemer 'opgedragen scholing’. Het is in het belang van de werknemer omdat
hij/zij bevoegd moet zijn om in aanmerking te komen voor een aanstelling voor onbepaalde tijd (conform de
bepalingen in de WVO). Anderzijds is het in het belang van de werkgever omdat het in deze tijd niet eenvoudig is voor
het Wartburg College om bevoegde docenten aan te trekken.
Derhalve is er voor gekozen om bij studies voor de éérste bevoegdheid een vergoeding toe te kennen van 50%,
aangevuld met een eenmalige vergoeding ter hoogte van de resterende 50% bij het behalen van studie in de daarvoor
geldende termijn. Aan het Wartburg College wordt jaarlijks een bijdrage verleend van 50% van de totale werkelijke
studiekosten voor een eerste bevoegdheid.
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Attenties examenkandidaten
Na het met goed gevolg afleggen van het examen wordt aan leerlingen die het Wartburg College verlaten bij hun
afscheid een geschenk uitgereikt in de vorm van een Bijbel of dagboek.
Bijbelrooster
Voor degenen die de week- en dagopeningen moeten verzorgen is bij het Bijbelrooster een handreiking ontworpen. De
kosten van het samenstellen van het Bijbelrooster en de drukkosten komen ten laste van de Stichting Materiële Steun.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2017 is als volgt:
W. Th. Notenboom (voorzitter)
K.C. van Hengel (secretaris)
W.G. Koolmees (penningmeester)
J. de Lijster
C.A. de Waard
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Balans
ACTIVA

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

23
746.586

488
757.775

TOTAAL ACTIVA

746.609

758.263

PASSIVA

Eigen vermogen
Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

31-12-2017
€

31-12-2016
€

668.232

710.265

78.377

47.997

746.609

758.263
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Staat van Baten en Lasten
BATEN
2017
€
Giften ouders
Overige giften en collecten
Totaal baten

Begroting
2017
€

2016
€

84.080
323
84.404

85.000
0
85.000

91.211
250
91.461

22.842
102.663
125.505

40.000
62.500
102.500

32.634
85.489
118.123

2.096
2.096

7.500
7.500

7.807
7.807

Totaal lasten

127.601

110.000

125.930

Saldo van baten en lasten

-43.198

-25.000

-34.469

Financiële baten en lasten

1.164

1.500

3.698

-42.034

-23.500

-30.771

2,4%

8,7%

8,2%

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
- Vervoer
- Vorming en scholing

Beheer en administratie
- Algemene kosten

RESULTAAT

Beheer en administratiekosten in % van baten
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Toelichting relevante verschillen begroting en realisatie 2017
Giften ouders
Het blijkt steeds lastiger om giften voor onze stichting binnen te krijgen. In 2017 is een poging gedaan om de jaarlijkse
brief met het verzoek om een gift te vervangen door een email, waarbij ouders door middel van het klikken op een link
konden betalen via iDEAL. Vervolgens hebben we nog een keer een herinnering gestuurd en in december via een brief
nogmaals gevraagd om een gift voor onze stichting.

Vervoer
De reiskostenvergoedingen voor leerlingen zijn gedaald met € 9.800. De afname is een gevolg van minder aanvragen
voor vergoedingen voor leerlingen die gebruik maken van de Westlandbus (€ 1.500) en minder reiskostenvergoeding via
het reisfonds (€ 8.300). Er is mogelijk verwarring over de aanlevering van de inkomensgegevens. Sommige ouders
denken dat de vergoeding over 2017 pas kan worden aangevraagd als ze hun inkomstengegevens over 2017 in bezit
hebben.

Vorming en Scholing
GPV-cursus: stijging van € 16.800. Er waren in 2017 meer cursisten (er waren 5 modules beschikbaar t.o.v. 4 in 2016),
hetgeen resulteerde in een stijging van de kosten met ruim € 5.600. Het vervallen van de tijdelijke inhaalslag resulteert in
een negatief verschil van ruim € 11.200.
Scholing 1e bevoegdheid: stijging van € 16.100. Een aantal mensen heeft een stapelstudie (HBO-studie, collegegelden
liggen fors hoger), er zijn meer studenten en sommigen hebben een hogere betrekkingsvorm en mogen nu wel
studiekosten declareren.
Attenties examenkandidaten: stijging van € 2.200 euro. Attenties worden uitgedeeld op basis van voorkeur van
examenkandidaten. De attenties verschillen onderling in prijs.
Bijbelroosters: stijging van € 4.300. Er zijn meer vergoedingen uitgekeerd aan scribenten (stijging € 5.500). De
reprokosten zijn gedaald met € 1.200.
Algemene kosten: in 2017 is er vanuit het Wartburg College geen doorberekening geweest van administratiekosten.
Reden daarvan is dat doorberekening financiële consequenties heeft met betrekking tot af te dragen omzetbelasting.
Met het oog hierop is besloten om af te zien van doorberekening.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Waardering van activa en passiva
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, meestal gelijk aan de nominale waarde.

Vlottende activa
Vorderingen
De vorderingen zijn bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.
Liquide middelen
De post liquide middelen omvat direct opeisbare of kortlopende tegoeden bij banken. Liquide middelen zijn
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Algemene reserve
De algemene reserve bevat exploitatie-overschotten. Deze reserve heeft geen specifieke bestemming.
Bestemmingsreserves
Hieronder zijn de reserves opgenomen die gevormd zijn voor vervoer en vorming/scholing.

Kortlopende schulden
Schulden met een op de balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als
kortlopend.
De kortlopende schulden zijn bij eerste opname opgenomen tegen de reële waarde.

Bepaling van het exploitatiesaldo
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. (Voorzienbare)
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Renteopbrengsten (of interestbaten) worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend
met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst
waarschijnlijk.
Over de rekening-courantverhouding met de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische
Grondslag 'De Wartburg' wordt geen rente berekend.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
31-12-2017
€
Vorderingen
Overige vorderingen
Rente

Liquide middelen
Rabobank - rekening-courant
Rabobank - bedrijfstelerekening
Moneyou - zakelijke spaarrekening

31-12-2016
€

23

488

23

488

18.735
156.950
570.901

6.498
181.516
569.761

746.586

757.775

Eigen vermogen

Stand per 1 januari
Onttrekking bestemmingsreserves
Dotatie bestemmingsreserves
Resultaatbestemming
Balans per 31 december

Algemene
reserve
€
125.505
-125.505
-

Vervoer
€
355.133
-22.842
22.842
-21.017

Vorming en
scholing
€
355.133
-102.663
102.663
-21.017

31-12-2017
€
710.265
-42.034

31-12-2016
€
741.037
-30.771

334.116

334.116

668.232

710.265

31-12-2017
Kortlopende schulden
Rekening-courant Wartburg College
Reiskostenvergoedingen
Crediteuren
Kosten iDEAL
Bankkosten
Totaal kortlopende schulden

50.991
10.350
16.467
453
116
78.377

31-12-2016
29.086
10.750
8.080
81
47.997
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Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van Baten en Lasten
Giften ouders
Uit deze giften worden zaken bekostigd die te maken hebben met
onze identiteit en met het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs.
Overige giften en collecten
Betreft ontvangen giften en collecten van kerkgenootschappen en particulieren.

Besteed aan doelstellingen

Vervoer
Reiskostenvergoedingen leerlingen reisfonds
Reiskostenvergoedingen leerlingen Westlandbus
Bijdrage exploitatie Stichting Busvervoer

2017
€

Begroting
2017
€

2016
€

19.834
3.008
22.842

35.000
5.000
40.000

28.137
4.498
32.634

36.415
38.639
15.860
11.749
102.663

22.500
25.000
10.000
5.000
62.500

19.651
22.519
13.673
2.360
7.411
19.875
85.489

125.505

102.500

118.123

Beheer en administratie
Algemene kosten
Administratiekosten
Overige kosten / porti

2.096

4.500
3.000

4.538
3.270

Totaal Beheer en administratie

2.096

7.500

7.807

Vorming en scholing
Cursus Godsdienstige en pedagogische vorming*
Scholingskosten 1e bevoegdheid
Attenties examenkandidaten**
Bijbels lokalen**
Bijbelroosters
Nieuwe onderwijsvoorziening***

Totaal besteed aan doelstellingen
*

Het bestuur heeft in 2013 besloten een aanvraag voor
tijdelijke uitbreiding van de financiële steun voor de
cursus GPV te honoreren voor de cursusjaren 2013-2014
tot en met 2015-2016.

** Het bestuur heeft in 2015 besloten een aanvraag voor
de aanschaf van Bijbels met uitleg voor de lokalen dan wel
godsdienstlessen en examenkandidaten te honoreren.
*** Het bestuur heeft in 2015 besloten een aanvraag voor
een overbruggingsfinanciering voor een nieuwe onderwijsvoorziening te honoreren.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
In 2020 zal het 50 jaar geleden zijn dat de Guido de Brès in Rotterdam werd geopend. Tevens is het in dat jaar 25 jaar
geleden dat door fusies het Wartburg College werd gevormd. Dit is voor het bestuur van het Wartburg College een
aanleiding om onder andere door middel van een publicatie daaraan aandacht te schenken. Het tijdig tot stand komen
van een herdenkingsboek vraagt echter om het tijdig ondernemen van actie. Het bestuur van de stichting Materiële
Steun heeft een voorlopige bijdrage toegezegd van € 15.000.

Hisorisch overzicht besteding aan doelstelling
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