Jaarverslag Vrienden van Gomarus

Inleiding
In dit korte jaarverslag brengen wij u op de hoogte van de activiteiten van de stichting Vrienden van
Gomarus. Mede door 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 zelf kunnen betalen.

Overgang CFA naar Vrienden van Gomarus
Donateurs die voorheen geld overmaakten naar CFA/Schoolgeld zijn in 2018 en 2019 gevraagd over
te stappen. Een gedeelte van de donateurs heeft dat ook gedaan waardoor de giften in 2019 flinkzijn
toegenomen. Een gedeelte van de bestaande CFA donateurs is moeilijk te bereiken of wil liever niet
overstappen. Deze groep doneert nog aan de CFA. Het CFA maakt het geld over voor de vergoeding
van reiskosten omdat zij dat inmiddels zelf niet meer rechtstreeks doen. In 2019 is er in totaal
€ 71.283,00 ontvangen van CFA. Dit bedrag is net als in 2018 als bijzondere baten verantwoord.

Resultatenrekening baten

De opbrengst uit giften nam toe van € 6.670,40 in 2018 tot € 18.985,70 in 2019. Van particulieren
ontvingen we een bedrag van € 12.452,95 en van bedrijven € 500. Het restant(€ 6.032,75) is
ontvangen via kerken.
Naast deze giften vragen wij ouders van leerlingen via de ouderbijdrage ook om een gift. Dit bedrag
steeg met € 6.301,50 tot € 16.494,50 in 2019. Verder spreken de baten voor zich waarbij onder
overige acties bestaat uit de verkoop van oude en afgeschreven inventaris van het Gomarus College,
acties van collega’s die met pensioen zijn gegaan en advertentieactie van rijwielhandelaren.
De totale baten verdubbelden ten opzichte van het jaar ervoor waarbij wij dus na een opstartfase
inmiddels in staat zijn een gedeelte van de vergoedingen aan ouders zelf te financieren. We streven
er naar binnen enkele jaren de baten zover te verhogen dat we de volledige reiskosten kunnen
vergoeden uit de baten.

Lasten: Vergoeding reiskosten
Er is voor 151 leerlingen een vergoeding aangevraagd. Hiervan is steun verleend aan 138 leerlingen.
De gemiddelde vergoeding is € 653,47 per leerling. Het geld voor de vergoeding van reiskosten is
vaak hard nodig.
De totaal uitgekeerde vergoeding nam toe door sluiting van locatie Zuidhorn. Een grotere groep
leerlingen komt door de langere reisafstand in aanmerking voor een vergoeding. Ook hebben 10
leerlingen gebruik gemaakt van de Zuidhornregeling waarvan 6 van de fietsregeling (Samen € 3.000).
De toegepaste vergoedingsregeling is net als vorig jaar 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.

Wij ontvangen vaak hartverwarmende reacties op de steun die we dankzij donateurs mogen
verlenen:

” Wij zijn hier heel blij mee, dat geeft ons weer wat lucht. Enorm bedankt voor deze
steun!”
“Wat een geweldig bericht! Ik wil u ontzettend bedanken voor uw hulp en steun! Er
valt een grote last van mijn schouders. Nogmaals bedankt.”
“Hartelijk dank voor uw bericht en de toekenning van deze tegemoetkoming. Ik ben
er dankbaar voor dat deze mogelijkheid bestaat en mijn dochter daardoor haar
opleiding kan afmaken op het Gomarus College.”

Kosten
De kosten van Vrienden van Gomarus bestaan vooral uit kosten personeel (€ 22.257,28). Twee
medewerkers Marketing & Communicatie van het Onderwijs Service Team van de GSG werken voor
een deel van hun tijd voor de Vriendenstichting. De kosten voor de stichting mogen namelijk niet
vanuit geld wat bestemd is voor onderwijs betaald worden.
De overige kosten zijn bankkosten (€ 158,77) voor het aanhouden van de rekening en het verwerken
van transacties bij de Rabobank. En de kosten van werving (€ 98,01) 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(inclusief het geld dat nog wordt overgedragen
vanuit CFA) is maximaal 20%. Dat was het streven in 2019 en we hebben het als doel gesteld

voor 2020. In 2019 hebben we dit bijna gerealiseerd de kosten waren in het verslag jaar
20,28% van de opbrengsten.

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 1.046 Vrienden van Gomarus. Daarvan zijn er 184 vaste
donateur.

