
Balans Stichting Vrienden van het Scala College per 31-7-2022

Activa 31-07-2022 31-07-2021 Passiva 31-07-2022 31-07-2021

Vaste Activa Eigen vermogen
Materiële vaste activa nihil nihil Algemene Reserve 4.862,28      5.809,53    

Vlottende activa Voorziening doelgroepen 1.000,00      nihil
Debiteuren nihil nihil

Vreemd vermogen
Liquide middelen Schulden op lange termijn nihil nihil
Rekening courant RABObank 6.487,28     5.809,53    Schulden op korte termijn 625,00         nihil

Balanstotaal 6.487,28     5.809,53 6.487,28      5.809,53    



Stichting Vrienden van het Scala College Periode 01-08-2021 tot en met 31-7-2022

Staat van Baten en Lasten

Baten 31-07-2022 31-07-2021

Diverse donateurs Donaties 890,00        990,00       

Totaal baten 890,00        990,00       

Lasten

Relatiebeheer 26,69         
Bankkosten 212,25        293,72       

Totaal Lasten 212,25        320,41       

Resultaat 677,75 669,59       
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten en de Balans per 31-07-2022 van de 
Stichting Vrienden van het Scala College 

 
Inleiding 
 
Het voornemen om een Stichting Vrienden van het Scala College op te richten ontstond in 2017. 
Initiatiefnemers waren onder meer mevrouw S. van der Helm en de heren J.P. den Boer, H.W.G.M. 
Weeber en F.J. de Wit. Allen waren verbonden aan het Scala College, de eersten als docent(e), de 
derde als vestigingsdirecteur en de laatste als bestuursvoorzitter. 
 
Op 19 december 2018 werden de statuten vastgesteld bij notariële akte. Het doel werd als volgt 
geformuleerd: 
 
“De Stichting heeft ten doel een actieve bijdrage te leveren aan het welzijn van mens en samenleving 
op het gebied van educatie, gezondheid, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en recreatie”. 
 
Het eerste bestuur werd als volgt samengesteld: als voorzitter de heer F.J de Wit, als secretaris de 
heer H.W.G.M. Weeber, als penningmeester de heer H.D. Jol en als lid mevrouw J.M. van den 
Heuvel-Blom. Sindsdien is het bestuur niet gewijzigd. Alle bestuursleden doen hun werk voor de 
Stichting onbezoldigd. 
 
Er zijn diverse mogelijkheden om de Stichting te ondersteunen. Van sportief tot uitdagend, van 
eenmalige giften tot periodieke schenkingen.1  
 
De Stichting heeft de ANBI-status verworven, waardoor het mogelijk is om onder gunstige (fiscale) 
voorwaarden de Stichting financieel te steunen.  
 
Voor het kalenderjaar 2021-2022 stonden de volgende activiteiten op het programma: 

● werken aan de verdere naamsbekendheid van de Stichting via een brief aan de 
examenleerlingen en via onze nieuwsbrieven; 

● aanbieden van een aantal activiteiten voor de vrienden van de Stichting, waaronder het 
bijwonen van Scala on Stage in theater Castellum; 

● het werven van donateurs om de activiteiten zoals genoemd in de doelstelling van de 
Stichting daadwerkelijk te ondersteunen en te realiseren; 

● tijdens de vergaderingen van het bestuur wordt geïnventariseerd wat de plannen zijn voor 
korte, middellange en lange termijn en welke thema’s en initiatieven financiële 
ondersteuning verdienen. 

 
Tijdens de coronajaren stonden de activiteiten van de Stichting op een laag pitje 
 
Zelden hebben wij in het onderwijs zulke bijzondere jaren meegemaakt als in 2020 en 2021. En niet 
in het onderwijs alleen, het hele leven is op zijn kop gezet door de corona-pandemie. Veel plannen 
vielen in duigen, het onderwijspersoneel is met man en macht bezig geweest om ervoor te zorgen 
dat het dagelijkse leerproces door kon gaan en heeft daarbij naar nieuwe wegen gezocht. Als 
betrokken buitenstaander heb ik daar met bewondering en respect naar gekeken.  
 
Het moet gezegd worden, wij hadden ons de activiteiten van de Stichting in deze jaren heel anders 
voorgesteld. Na het aanloopjaar 2019 wilden wij graag actief een bijdrage leveren door op 
bescheiden schaal bepaalde activiteiten te ondersteunen. Het gaat dan om onderwijsmiddelen die 

                                                       
1 Zie voor deze mogelijkheden ook de website van het Scala College, waarop de Stichting een eigen pagina beheert. 
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niet uit de normale subsidies van de overheid kunnen worden gefinancierd. Wij denken bijvoorbeeld 
aan de aanschaf van leermiddelen als chromebooks voor kinderen van ouders die dit zelf niet kunnen 
betalen. En aan het bijspringen waar de bijdrage aan bijvoorbeeld highschool klassen of tweetalig 
onderwijs niet kan worden opgebracht. Indien nodig helpen bij gevallen waar de kosten voor een 
schoolkamp of werkweek hoger zijn dan sommige ouders kunnen bekostigen. 
 
Door corona zijn deze plannen in die jaren niet van de grond gekomen. Werkweken en reizen gingen 
niet door. Andere activiteiten slechts in beperkte mate. Ook ons voornemen om de donateurs enkele 
malen te ontmoeten, zoals bij het jaarlijkse Scala on Stage, kon niet of slechts in zeer beperkte mate 
worden gerealiseerd. 
 
Toelichting op de jaarcijfers 2021-2022 
 
In het schooljaar 2021-2022 was het voor het eerst na de hectische coronajaren weer mogelijk om 
het onderwijs op een ‘normale’ manier te laten verlopen. Op zeer bescheiden schaal kon via de 
Stichting financiële ondersteuning worden geboden om het mogelijk te maken dat een leerling kon 
deelnemen aan het tweetalig onderwijs. De door het Scala voorgeschoten kosten zijn in het begin 
van het schooljaar 2022-2023 door de Stichting betaald. Op de balans per 31 juli 2022 is dit bedrag 
onder “schulden op korte termijn” geboekt. De op deze balans getroffen voorziening moet 
garanderen dat ook in de eerstkomende jaren aan deze verplichting kan worden voldaan. De 
voorziening kon worden getroffen door een onttrekking te doen aan de Algemene Reserve, die thans 
ongeveer € 4.900 omvat. De opbouw van de Algemene Reserve is mogelijk dankzij de donaties die de 
Stichting jaarlijks van een aantal sponsors mag ontvangen. 
 
Activiteiten in het schooljaar 2022-2023 (en verder) 
 
Tijdens het overleg van het bestuur op 18 oktober 2022 is afgesproken dat er vanuit de school een 
werkgroep wordt gevormd. Belangrijkste doel van deze werkgroep is om meer vrienden en 
donateurs te werven voor onze Stichting. Op deze wijze kunnen de doelstellingen van de Stichting 
goed worden behartigd.  
Nog even de doelstellingen op een rijtje:  

1. Het bevorderen van de onderlinge banden tussen het Scala College, oud-leerlingen, oud-
medewerkers en andere betrokkenen. 

2. Het werven van middelen om projecten en activiteiten te financieren die de overheid 
onvoldoende subsidieert. 

De werkgroep kan vanuit het hart van de school initiatieven ontwikkelen die aantrekkelijk zijn voor 
onze doelgroepen.  
  
In 2023 heeft de werkgroep met betrokkenen van het Scala College twee opdrachten in te vullen. 

1. Helder inzichtelijk maken wat het betekent om Vriend van het Scala College te zijn en 
opnieuw binnen het bestaande en nieuwe netwerk nieuwe Vrienden van het Scala College 
werven.  

2. Het twee keer per jaar organiseren van een activiteit of bijeenkomst voor de Vrienden van 
het Scala College.  

 
In november 2023 zal de werkgroep vanuit het Scala College de uitgaven die de Stichting heeft 
gedaan om de doelstellingen te realiseren verantwoorden en vervolgens bespreken met het bestuur 
en adviseurs van de Vrienden van het Scala College. 
 
Bestuur Stichting Vrienden van het Scala College 
 
20 november 2022 
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Gegevens van de Stichting Vrienden van het Scala College 
 
Naam: Vrienden van het Scala College 
RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer: 859518565)  
KvK-nummer 73406104 
Adres: Kees Mustersstraat 6, 2406 LK te Alphen aan den Rijn,  
Postbus 458 2400 AL Alphen aan den Rijn 
IBAN-nummer NL25 RABO 0340 5394 45 
 
Bestuur:  
 
Frank de Wit - Voorzitter 
Hennie Weeber - Secretaris 
Bert Jol - Penningmeester 
Annie van den Heuvel - Lid 
 
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging; er zijn geen personen in dienst van de 
Stichting. 

 
 


	Jaarstukken per 31-07-2022
	Toelichting op de Staat van Baten en Lasten en de balans per 31-7-2022

