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Woord vooraf
De Stichting Materiële Steun is bedoeld voor het verlenen van materiële steun aan het reformatorisch voortgezet
onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht. 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. Dit
omdat het identiteitsaspect in de benoemingscriteria de keuze op de arbeidsmarkt beperkt. Ook de uitreiking van de
Bijbel als 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.
Als gevolg van de fusie van het Wartburg College met het Driestar College per 1 april 2021, waarbij het Wartburg
College van rechtswege ophoudt te bestaan, heeft het bestuur van de Stichting Materiële Steun in 2021 besloten om
de activiteiten van de Stichting te staken en de Stichting Materiële Steun op te heffen. Het vermogen van de Stichting
wordt geoormerkt overgedragen aan de Fusiestichting.
Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020. Terugziend op 2020 mogen we met
dankbaarheid zien dat de activiteiten van de Stichting een nuttige bijdrage leveren aan het functioneren van het
Wartburg College.
Rotterdam, maart 2021
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. Deze gift mag niet verward worden met de zogenaamde vrijwillige ouderbijdrage. Een
vrijwillige ouderbijdrage mag door scholen worden gevraagd voor extra’s, zoals werkweken, excursies e.d.
Reiskostenvergoeding 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. Het reformatorisch onderwijs zou voor deze leerlingen en hun ouders anders (financieel) onbereikbaar
worden.
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.
Scholingskosten eerste bevoegdheid
Het identiteitsaspect in de benoemingscriteria beperkt de keuze op de arbeidsmarkt. Er worden noodgedwongen
verhoudingsgewijs veel onbevoegde docenten aangenomen. Als gevolg daarvan zijn de scholingskosten hoog.
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.
Bijbelroosters
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 2020 is als volgt:
W. Th. Notenboom (voorzitter)
C. Silfhout - Koppejan (secretaris)
W.G. Koolmees (penningmeester)
J. de Lijster
A. Offermans - Benard
A.J. Molendijk
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Balans
ACTIVA

31-12-2020
€

31-12-2019
€

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

10
581.970

11.070
605.159

TOTAAL ACTIVA

581.980

616.229

PASSIVA

Eigen vermogen
Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

31-12-2020
€

31-12-2019
€

549.857

579.803

32.123

36.425

581.980

616.229
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Staat van Baten en Lasten
BATEN

Begroting
2020
€

2020
€
Giften ouders
Overige giften en collecten
Totaal baten

2019
€

57.258
2.050
59.308

80.000
300
80.300

85.350
1.577
86.927

16.892
70.676
87.568

27.000
93.300
120.300

22.837
98.526
121.363

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
- Vervoer
- Vorming en scholing

Bijdrage jubileumboek
Bijdrage jubileumboek

-

-

-

1.695
1.695

2.100
2.100

1.918
1.918

89.264

122.400

123.281

Saldo van baten en lasten

-29.956

-42.100

-36.354

Financiële baten en lasten

10

0

141

-29.946

-42.100

-36.213

2,9%

2,6%

2,2%

Beheer en administratie
- Algemene kosten

Totaal lasten

RESULTAAT
Beheer en administratiekosten in % van baten
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Toelichting relevante verschillen begroting en realisatie 2020
Giften ouders
In 2020 is het bedrag aan ouderbijdragen flink achtergebleven bij de begroting. Er kwam ruim € 57.000 binnen, waar €
80.000 was begroot. De voornaamste oorzaak ligt in het feit dat door een aantal technische problemen de actie voor de
ouderbijdragen pas in de week voor de kerstvakantie kon worden opgestart. In 2021 is, mede na een herinneringsbericht, alsnog zo'n € 28.000 aan ouderbijdragen binnengekomen.

Vervoer
De kosten voor vervoer vielen ruim 5.900 euro lager uit dan in 2019, en ruim 10.000 euro lager uit dan begroot. De
kosten van de Westlandbus bedroegen € 2.822 (begroot € 5.000). De schoolsluiting als gevolg van de coronacrisis en
nieuwe vormen van online-onderwijs zijn hierop van grote invloed geweest. De vergoedingen uit het reiskostenfonds
daalden met € 2.800, en vielen € 8.000 lager uit dan begroot. Ten opzichte van vorig jaar daalde het aantal aanvragen
(18 aanvragen t.o.v. 30 aanvragen over 2019-2020), maar daarbij moet aangetekend worden dat de aanvraagtermijn
voor 2020-2021 nog niet is afgesloten. Het gemiddelde bedrag van de vergoeding daalde eveneens ten opzichte van
vorig jaar, met ruim € 90 per aanvraag.

Reiskostenfonds
jaar

aantal
gehonoreerde
aanvragen

gemiddeld
bedrag
gehonoreerde
aanvragen

2018-2019

30

€ 579,08

aanvraagtermijn is afgesloten

2019-2020

30

€ 567,77

aanvraagtermijn is afgesloten

2020-2021

18

€ 474,09

aanvraagtermijn is nog niet afgesloten

Vorming en Scholing
Ten opzichte van 2019 daalden de kosten van de cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming met € 3.800, en vielen
€ 7.000 lager uit dan begroot. De daling van de kosten wordt veroorzaakt door het niet doorgaan van module 1 (de
tweedaagse) vanwege de coronacrisis, en minder deelnemers (gedeeltelijk ook vanwege de coronacrisis) aan de overige
modules.
De scholingskosten voor de 1e bevoegdheid daalden met ruim € 5.000 t.o.v. 2019, en vielen ruim € 11.000 lager uit dan
de begroting. Met het oog op een mogelijk vertrek in de toekomst zijn er docenten die ervoor kiezen de kosten niet te
declareren i.v.m. de van kracht zijnde terugbetalingsverplichting. In verband met jaarlijkse in- en uitstroom van
personeel blijft het lastig in te schatten hoeveel studerenden er jaarlijks zullen zijn.

De kosten van de attenties (Bijbels) voor examenkandidaten vielen ruim € 2.100 lager uit dan begroot. De Bijbels worden
nu volledig centraal ingekocht, waarbij extra korting wordt bedongen.
Aan Bijbelroosters werd zo'n € 1.800 minder uitgegeven dan begroot. Ten opzichte van 2019 daalden de kosten van de
Bijbelroosters zelfs met ruim € 6.000. De oorzaak is volledig gelegen in het feit dat er nu alleen nog maar met reeds
bestaande Bijbelroosters wordt gewerkt, die waar nodig worden geactualiseerd.
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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
31-12-2020
€
Vorderingen
Overige vorderingen
Rente
Reiskostenvergoedingen
Rekening-courant Wartburg College

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

31-12-2019
€

10
0
0
10

4
8.045
3.021
11.070

253.543
328.427
0
581.970

16.736
588.423
0
605.159

31-12-2020
€
579.803
-29.946
549.857

31-12-2019
€
616.016
-36.213
579.803

31-12-2020

31-12-2019

Eigen vermogen

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

Algemene
reserve
€
87.568
-87.568
-

Vervoer
€
289.901
-16.892
16.892
-14.973
274.928

Vorming en
scholing
€
289.901
-70.676
70.676
-14.973
274.928

Kortlopende schulden
Rekening-courant Wartburg College
Reiskostenvergoedingen
Jubileumboek
Crediteuren
Kosten GPV-cursus
Attenties examenkandidaten
Bankkosten
Totaal kortlopende schulden

24.636
6.003
0
1.441
0
42
32.123

3.912
15.000
17.344
81
0
88
36.425

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De Stichting Materiele Steun staat garant voor eventueel benodigde aanvullende bekostiging van het busvervoer via de
Stichting Busvervoer Westland t/m schooljaar 2020/2021.

Gebeurtenissen na balansdatum
De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag 'De Wartburg' ("De Wartburg") en de
Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag 'De Driestar' ("De Driestar") hebben de
laatste jaren te maken gehad met - en hebben nog steeds te maken met - teruglopende leerlingaantallen. De Wartburg
en De Driestar achten een (duurzame) samenwerking van cruciaal belang om ook in de toekomst een hoogwaardig
aanbod van christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag te kunnen waarborgen voor de regio ZuidHolland-West. Met het oog hierop zullen De Wartburg en De Driestar per 1 april 2021 één samenwerkingsstichting
vormen door bestuurlijk te fuseren middels een juridische fusie. De Driestar zal de verkrijgende stichting zijn en De
Wartburg zal de verdwijnende stichting zijn.
Het vorenstaande heeft ook gevolgen voor de activiteiten en doelstelling van de Stichting Materiële Steun
Reformatorisch Voortgezet Onderwijs in de Regio Rotterdam/Dordrecht. Het bestuur van de Stichting Materiële Steun is
voornemens de activiteiten van de stichting te staken en de stichting te ontbinden / op te heffen. Het bestuur zal het
vermogen van de stichting schenken aan De Wartburg onder de opdracht het vermogen te besteden conform de
doelstelling van de stichting en de bestemming die aan de schenking verbonden is.
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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.

2020
€
Besteed aan doelstellingen
Vervoer
Reiskostenvergoedingen leerlingen reisfonds
Reiskostenvergoedingen leerlingen Westlandbus

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

Totaal besteed aan doelstellingen

Beheer en administratie
Algemene kosten
Overige kosten / porti
Totaal Beheer en administratie

Begroting
2020
€

2019
€

14.070
2.822
16.892

22.000
5.000
27.000

16.878
5.959
22.837

29.675
18.520
16.330
6.151
70.676

36.800
30.000
18.500
8.000
93.300

33.499
23.589
19.931
9.275
12.233
98.526

87.568

120.300

121.363

1.695
1.695

2.100
2.100

1.918
1.918
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Hisorisch overzicht besteding aan doelstelling
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