Jaarverslag Vrienden van Gomarus

Inleiding
In dit jaarverslag brengen wij u op de hoogte van de activiteiten van de stichting Vrienden van
Gomarus. Door middel van de stichting Vrienden van Gomarus willen we het gereformeerde
onderwijs van het Gomarus College in stand houden en versterken. Daarbij richten we ons vooral op
ouders die hun kinderen onderwijs op het Gomarus College willen laten volgen, maar de reiskosten
daarvan niet (helemaal) zelf kunnen betalen.

Overgang CFA naar Vrienden van Gomarus
In 2018 is een belangrijke stap gezet in het overbrengen van activiteiten van de landelijke stichting
CFA naar afzonderlijke vriendenstichtingen, gelieerd aan de vier gereformeerde
scholengemeenschappen, waaronder Vrienden van Gomarus.
Van het vermogen van de CFA is bij deze overgang een bedrag van €81.467,65 aan Vrienden van
Gomarus toebedeeld. U vindt dit bedrag terug op de jaarrekening onder de post ‘Bijzondere Baten
overheveling CFA gelden’. De toedeling van dit bedrag is gebeurd op basis van geografische
gegevens gecombineerd met de voorkeur van de donateurs.
In 2018 is voor het eerst vanuit Vrienden van Gomarus steun aan ouders verleend in de vorm van
een vergoeding van reiskosten, i.p.v. vanuit CFA. Ook is aan CFA-donateurs gevraagd over te stappen

naar Vrienden van Gomarus. Inmiddels zijn er 86 donateurs, die hun gift periodiek aan het CFA
overmaakten, overgestapt naar Vrienden van Gomarus. Daarnaast zijn er 15 voormalige CFAdonateurs die gekozen hebben voor een éénmalige gift aan Vrienden van Gomarus.
Er zijn nog 619 CFA-donateurs die hun geld aan de CFA overmaken. Deze giften over 2018 worden
door de CFA in het voorjaar van 2019 alsnog overgemaakt aan de Vriendenstichting. Het gaat bij
benadering om een bedrag van €30.000,-. Dit bedrag wordt in de jaarrekening van 2019
verantwoord. Wij zullen in 2019 deze 619 donateurs opnieuw benaderen met het verzoek over te
stappen van CFA naar Vrienden van Gomarus.

Opheffing Vereniging GSG en overheveling vermogen naar de Vriendenstichting
De vereniging Gereformeerde Scholengroep (GSG) is in 2018 opgeheven. Het vermogen van deze
vereniging ten bedrage van €327.200,54 is overgeheveld naar de stichting Vrienden van Gomarus. In
de jaarrekening is dit verantwoord onder ‘Bijzondere Baten overheveling vermogen vereniging’. In
de jaarrekening van 2016 en 2017 was er sprake van een garantstelling van de Vereniging GSG voor
de personeelskosten van Vrienden van Gomarus. Nu het saldo is overgeheveld is deze garantstelling
logischerwijs vervallen.
Er zijn 13 leden van de vereniging die donateur zijn geworden van Vrienden van Gomarus.

Resultatenrekening Opbrengsten

De opbrengsten bestaan in 2018 voor het grootste gedeelte uit giften. Het grootste gedeelte daarvan,
namelijk €10.193,-, komt uit giften van ouders van huidige leerlingen. Deze gift is via de ouderbijdrage
gevraagd en 986 ouders hebben deze vraag positief beantwoord met hun gift. Van andere donateurs
is € 6.670,40 aan giften ontvangen. Daarbij moet opgemerkt worden dat voor het eerst in oktober
2018 de donaties via incasso's zijn verwerkt. Dat betekent dat de giften van donateurs die
bijvoorbeeld per maand of kwartaal betalen vanaf dat moment zijn meegenomen en niet voor een
volledig jaar. In het totaal van € 6.670,40 is ook opgenomen de giften van de diaconieën. Een drietal
kerken heeft een bedrag van samen € 1.100,- als gift gegeven aan onze stichting. Van de stichting
Steunfonds voor Christen zijn is €500,- ontvangen. Dit laatste bedrag komt geheel ten goede aan de
vergoeding van reiskosten.
De andere opbrengsten bestaan uit de ontvangen betalingen voor cursussen die georganiseerd zijn.
De cursusleiders bieden hun kennis en vaardigheden gratis aan terwijl de deelnemers een redelijke
vergoeding betalen. Zo waren er dit jaar onder andere cursussen Frans, lassen, metselen en
reanimeren. Het aantal cursisten steeg van 13 naar 36 waardoor de baten uit cursussen zijn
toegenomen.
De kerstpakketten voor medewerkers van de GSG zijn in 2017 bij Boekhandel Riemer besteld.
Onderdeel van het pakket was een cadeaukaart van €10,- te besteden bij deze boekhandel. Het niet
uitgegeven bedrag is ontvangen als gift voor de Vriendenstichting.
Tenslotte heeft Vrienden van Gomarus aan ouders van leerlingen die examen deden de mogelijkheid
geboden hun kinderen een succesboodschap te sturen. Hiervoor is een bedrag van €470,50
ontvangen.

Vergoeding reiskosten
Voor het eerst dit jaar zijn de vergoedingen van reiskosten niet meer door de CFA uitgevoerd, maar
door Vrienden van Gomarus. In totaal is €79.041,47 aan vergoedingen uitbetaald. Er is door 111
ouders een vergoeding aangevraagd. Hiervan is aan 98 ouders ook steun verleend, het betreft 123
leerlingen.
De gemiddelde vergoeding is derhalve €806,55 per gezin en €642,61 per leerling. Het geld voor de
vergoeding van reiskosten is vaak hard nodig. Het betreft soms schrijnende gevallen waarin ouders
met inkomen van minder dan €15.000,- per jaar rond moeten komen en soms meer dan €1.000,- aan
reiskosten betalen. Of bijvoorbeeld ouders die wel een hoger inkomen hebben, maar waarvan de
kinderen een verre reis maken. Er zijn ouders die per jaar meer dan €6.300,- aan reiskosten betalen.
De toegepaste vergoedingsregeling is gebaseerd op de systematiek die de CFA voorheen gebruikte.
Dit is bewust gedaan om te voorkomen dat ouders die voorheen een vergoeding via CFA ontvingen
opeens te maken zouden krijgen met een lagere vergoeding.
Wel is de mogelijkheid toegevoegd om in plaats van een vergoeding voor het openbaar vervoer een
vergoeding voor een (elektrische) fiets aan te vragen. Hier is in één geval gebruik van gemaakt en
€470,25 is vergoed.
Wij ontvangen vaak hartverwarmende reacties op de steun die we dankzij donateurs mogen
verlenen:

”Het is een voorrecht dat mijn zoon zijn middelbareschooltijd
op uw school mag voltooien, iedere (financiële) hulp is meer dan welkom.”
“Toen ik jullie mail las over de tegemoetkoming van reiskosten
stroomden de tranen over mijn wangen van blijdschap.”

Kosten
De kosten van Vrienden van Gomarus bestaan vooral uit kosten personeel (€22.641,75). Twee
medewerkers Marketing & Communicatie van het Onderwijs Service Team van de GSG werken voor
een deel van hun tijd voor de Vriendenstichting. De personeelskosten worden door de stichting
Vrienden van Gomarus aan de GSG vergoed.
Een andere grotere eenmalige kostenpost betreft de kosten ICT (€4.492,13). Op de website van
Vrienden van Gomarus is een betaalomgeving gecreëerd. Dit is hard nodig om de verwerking van Ideal betalingen en incasso's te kunnen uitvoeren.
De overige kosten zijn bankkosten (€156,99) voor het aanhouden van de rekening en het verwerken
van transacties bij de Rabobank en de kosten van werving (€138,63) van Vrienden en donateurs.
De wervingskosten zijn relatief laag omdat onze vormgever Studio Pijp zijn activiteiten voor Vrienden
van Gomarus gratis verricht.

Opstartfase
De stichting Vrienden van Gomarus zit nog in de opstartfase. De opbrengsten zijn op dit moment nog
onvoldoende om aan de kosten en de vergoeding van reiskosten te kunnen voldoen. Dankzij het
vermogen van de CFA en de vereniging GSG is er voldoende vermogen en tijd om te zorgen voor een
gezonde verhouding tussen kosten en opbrengsten. Daarbij hanteren we de volgende
uitgangspunten:




Het minimale eigen vermogen bedraagt €200.000.-. Zo hebben is er een ruime buffer voor in
elk geval twee jaar aan reiskostenvergoedingen.
De verhouding tussen kosten en opbrengsten is maximaal 20%. We hebben als doel gesteld
dat in 2020 te realiseren.

Vrienden
Het doel van de stichting Vrienden van Gomarus is bewust ruimer geformuleerd dan de
ondersteuning aan ouders ten behoeve van vervoerskosten. Iedereen kan Vriend worden, ook als je
niet financieel bijdraagt aan de stichting. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld ook talenten van
mensen in zetten voor Vriendencursussen of kunnen Vrienden hun betrokkenheid bij het Gomarus
College laten zien. Op dit moment zijn er 615 Vrienden van Gomarus. Aan ouders van leerlingen die
zich bij het Gomarus College aanmelden vragen we ook of ze Vriend willen worden. In 2018 zijn er
op die manier 208 nieuwe Vrienden bijgekomen.

