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Stichting Vrienden van Instituut Coolsma te Driebergen

1.1  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 13.603 15.524

Liquide middelen 169.964 156.883

Liquiditeitssaldo 183.567 172.407

Af: kortlopende schulden 6.100 9.000

Werkkapitaal 177.467 163.407

Vastgelegd op lange termijn:

Financiële vaste activa 773.083 721.918

773.083 721.918

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 950.550 885.325

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 950.550 885.325

950.550 885.325

Ter analyse van de financiële positie van de Stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 202031 december 2021

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2021 ten opzichte van 31 december 2020

gestegen met € 14.060.

 - 2 -



2.  BESTUURSVERSLAG



Stichting Vrienden van Instituut Coolsma te Driebergen

2.1  Bestuursverslag

Inleiding

Doelstelling van de organisatie (Missie en visie)

Juridische structuur

Organisatiestructuur

Bestuurssamenstelling

Penningmeester:   J.D.M. Grootenhaar 

Niet uitvoerende bestuurders:

Overige bestuursleden : E.S. Takken – Somers

Overige bestuursleden : J.T.G. Frederix

Overige bestuursleden : B.A.N. Oliemans

Het bestuur van de Stichting bestaat uit uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders. De leden van

het dagelijks bestuur van de Vereniging zijn de uitvoerend bestuurders. De Stichting heeft geen personeel in

dienst.

Het bestuur van de Stichting is ultimo 2021 als volgt samengesteld:

Secretaris:              S.R. Hendriksen

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een stichting. De Stichting is op 13 februari 2001 opgericht

en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder dossiernummer 30171378. De

statuten zijn gewijzigd per 20 april 2016. De Stichting heeft een ANBI-status.

Voorzitter:             G.M. van Logtestijn

De Stichting heeft ten doel: Het bevorderen van de doelstellingen en het materieel ondersteunen van de

Vereniging voor Christelijk Onderwijs Instituut Coolsma (hierna te noemen Vereniging).

In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van Stichting Vrienden van

Instituut Coolsma (hierna te noemen Stichting) in het jaar 2021.

De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2021 van de Stichting is opgesteld door

DyadeOnderwijsbedrijfsvoering B.V. In de geconsolideerde jaarrekening van de Vereniging zijn de

enkelvoudige cijfers van de Stichting mee geconsolideerd. De geconsolideerde jaarrekening is gecontroleerd

door accountantskantoor Van Ree Accountants.
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Stichting Vrienden van Instituut Coolsma te Driebergen

2.1  Bestuursverslag

Beleggingsperformance

VERSLAG VAN HET BESTUUR

Bestuursmodel

De portefeuille heeft zich bewogen binnen de bandbreedtes van het beleggingsbeleid. Het rendement van

koersresultaten, interest en dividenden t.o.v. het vermogen is 7.0% (2021: 2,7%). De solvabiliteit en liquiditeit

van de stichting zijn goed. Voor 2022 wordt een lager rendement verwacht dat in lijn is met de ontwikkeling op

de financiële markten.

De Stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning.

Beloningen

De Stichting heeft het treasury-beleid vastgelegd in een beleggingsstatuut. De richtlijnen zijn vooral bedoeld

om er voor te zorgen dat de samenstelling van de effectenportefeuille aan bepaalde eisen voldoet waardoor

zoveel als mogelijk wordt gewaarborgd dat aan de vastgestelde rendementseisen wordt voldaan. Gegeven

deze rendementsdoelstelling, het bestedingsdoel, de beleggingshorizon die op minimaal 10 jaar is vastgesteld

evenals het feit dat een neerwaarts koersrisico tot 20% als acceptabel wordt aangemerkt is besloten om het

vermogen van de Stichting voor 60-80% te beleggen in vastrentende waarden inclusief liquiditeiten met een

doelwaarde van 70% en voor 20-40% in aandelen met een doelwaarde van 30%. Ook zijn in het

beleggingsstatuut bepalingen over debiteurenspreiding en geografische allocatie opgenomen.

Treasury-beleid

De inrichting van het stichtingsbestuur is een één-laags bestuursmodel waarbij er een functionele scheiding is

van bestuur en intern toezicht in één orgaan ingevuld door uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders. Tot de

taak van de uitvoerende bestuurders behoort het voeren van de dagelijkse leiding van de Stichting. Hieronder

valt onder meer het uitvoeren van een adequaat beheer ten aanzien van beleggingen en het uitvoeren van een

adequaat risicomanagement. De niet-uitvoerende bestuursleden oefenen het intern toezicht uit. Dit toezicht

ziet onder meer op het gevoerde beleid van het bestuur, adequate risicobeheersing en het adviseren over een

strategisch beleggingsbeleid.
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Stichting Vrienden van Instituut Coolsma te Driebergen

2.1  Bestuursverslag

2016: € -

2015: € -

2014: € -

2013: € -

In 2021 heeft het bestuur driemaal vergaderd. In deze vergaderingen zijn de ontwikkelingen in de

beleggingsportefeuille besproken, de duurzaamheid van de investeringen, de projecten van de Vereniging die

in aanmerking komen voor ondersteuning en het beleggingsbeleid. De niet-uitvoerende bestuurders

ondersteunen de gemaakte keuzes en het gevoerde beleid. Tevens is in de vergadering van juni de

jaarrekening over 2020 door het bestuur vastgesteld.

2021: € -

2020: € -

2019: € - *)

2018: € -

2017: € 40.829 (t.b.v. kwaliteitsverbetering van het ICT onderwijs)

Verantwoording toezicht niet-uitvoerende bestuurders

*)In 2019 is er vanuit de Stichting aan de Vereniging een lening ten behoeve van de financiering van de

verbouwing van de school verstrekt. De lening bestaat uit twee delen met een totale hoofdsom van €

150.000. Eind 2021 bedraagt het openstaande saldo € 130.000. De aflossingsverplichting in 2022 bedraagt €

10.000. Het bestuur van de Stichting kan de aflossing deels kwijtschelden. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. 

2012: € 150.000 (t.b.v. verbouwingskosten)

2011: € 50.000

2010: € -

2009: € 50.000

Jaarlijks stelt het bestuur vast of er middelen beschikbaar zijn om de Vereniging te ondersteunen. Is dit het

geval en is er een verzoek tot bijdrage aan de Vereniging, dan beoordeelt het voorgestelde projecten. In het

recente verleden werden de volgende bijdragen gedaan aan de Vereniging:

Bijdrage aan de Vereniging
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3.  JAARREKENING



Stichting Vrienden van Instituut Coolsma te Driebergen

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Financiële vaste activa 

Overige effecten [1] 653.083 591.918

Overige vorderingen [2] 120.000 130.000

773.083 721.918

Vlottende activa

Vorderingen 

Overlopende activa [3] 13.603 15.524

13.603 15.524

Liquide middelen [4] 169.964 156.883

Totaal activazijde 956.650 894.325

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Vrienden van Instituut Coolsma te Driebergen

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal [5] 950.550 885.325

950.550        885.325        

Kortlopende schulden

Overlopende passiva [6] 6.100 9.000

6.100 9.000

Totaal passivazijde 956.650 894.325

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Vrienden van Instituut Coolsma te Driebergen

3.2  Staat van baten en lasten over 2021

2021 2020

€ €

Algemene kosten [7] 1.549 2.608

Beheerslasten 1.549 2.608

Exploitatieresultaat -1.549 -2.608

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [8] 15.049 17.090

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste 

activa behoren en van effecten
[9]

52.705 8.052

Rentelasten en soortgelijke kosten [10] -980 -857

Som der financiële baten en lasten 66.774 24.285

Resultaat 65.225 21.677

Resultaat 65.225 21.677

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal 65.225 21.677

65.225 21.677
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Stichting Vrienden van Instituut Coolsma te Driebergen

3.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Verbonden partijen

Grondslagen Balans

Financiële vaste activa

Effecten

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving

Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2BW en de

Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen aanvullingen in de

Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in gehele euro's.

Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd tegen de

verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is

vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het

kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van

voorgaand jaar.

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire

directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten zijn

verbonden partijen.

Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen marktwaarde. Waardeveranderingen van deze

effecten worden verwerkt in de Staat van Baten en Lasten.

 - 11 -



Stichting Vrienden van Instituut Coolsma te Driebergen

3.3  Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Grondslagen Staat van Baten en lasten

Algemeen

Kosten 

Kortlopende schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden

Vlottende activa 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst

van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële

waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis

van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen

wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het eigen vermogen wordt volledig aangemerkt als een bestemmingsreserve. Het vermogen heeft als doel het

conform statuten bevorderen van de doelstellingen en het materieel ondersteunen van de Vereniging voor

Christelijk Onderwijs Instituut Coolsma. Bij eventuele liquidatie vloeien conform de statuten alle middelen toe

naar de Vereniging.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

De baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Dividenden worden verantwoord

zodra de stichting het recht hierop heeft verkregen. De lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn

uitgegeven en/of voorzienbaar zijn.
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Stichting Vrienden van Instituut Coolsma te Driebergen

3.3  Toelichting op de jaarrekening

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt

in de winst- en verliesrekening. 
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Stichting Vrienden van Instituut Coolsma te Driebergen

3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige effecten  [1]

ABN AMRO Bank N.V., Obligaties 356.992 295.964

ABN AMRO Bank N.V., Aandelen 296.091 295.954

653.083 591.918

Overige vorderingen  [2]

Lening Vereniging Instuut Coolsma 120.000 130.000

2021 2020

€ €

Lening Vereniging Instuut Coolsma

Stand per 1 januari 140.000 150.000

Ontvangen aflossing in boekjaar -10.000 -10.000

130.000 140.000

Aflossingsverplichting komend boekjaar -10.000 -10.000

Stand per 31 december 120.000 130.000
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Stichting Vrienden van Instituut Coolsma te Driebergen

3.4  Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende activa  [3]

Nog te ontvangen rente 1 1

Nog te ontvangen aflossing en rente lening 10.000 12.800

Overige overlopende activa 3.602 2.723

13.603 15.524

Liquide middelen  [4]

ABN AMRO Bank. N.V., rekening - courant 69.964 56.883

ABN AMRO Bank. N.V., spaarrekening 100.000 100.000

169.964 156.883
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Stichting Vrienden van Instituut Coolsma te Driebergen

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2021 2020

€ €

Stichtingskapitaal  [5]

Stand per 1 januari 885.325 863.648

Bestemming resultaat boekjaar 65.225 21.677

Stand per 31 december 950.550 885.325

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende passiva  [6]

Te betalen kosten aan de Vereniging 6.100 9.000

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
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Stichting Vrienden van Instituut Coolsma te Driebergen

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020

€ €

Algemene kosten  [7]

Administratie- en beheerslasten 1.040 2.086

Verzekeringen 509 522

1.549 2.608

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  [8]

Rentebaten 879 775

Ontvangen dividenden 4.980 1.430

Overige opbrengsten van financiele effecten 9.190 14.885

15.049 17.090

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de

vaste activa behoren en van effecten  [9]

Waardeverandering van aandelen en effecten 52.705 8.052
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Stichting Vrienden van Instituut Coolsma te Driebergen

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020

€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten  [10]

Bankkosten en provisie 980 857

Gebeurtenissen na balansdatum

Driebergen, 26 juni 2022

Stichting Vrienden van Instituut Coolsma

G.M. van Logtestijn (Voorzitter) S.R. Hendriksen (Secretaris)

J.D.M. Grootenhaar (Penningmeester) J.T.G. Frederix (Bestuurslid)

B.A.N. Oliemans (Bestuurslid) E.S. Takken-Somers (Bestuurslid)

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.
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