
Jaarverslag 2020 Vrienden van Gomarus  

Voorwoord 
Door middel van dit jaarverslag legt de stichting Vrienden van Gomarus verantwoording af over het 
boekjaar 2020. 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 zelf kunnen dragen. 
 
Samenvatting 
Het jaar 2020 heeft voor iedereen in het teken gestaan van de Corona pandemie. Wij zijn dankbaar 
dat wij ook in dit jaar waar het nodig was zonder beperking ouders een helpende hand hebben 
kunnen bieden in de vorm van tegemoetkoming van reiskosten. 
 
Door de pandemie is de Stichting Vrienden van Gomarus terughoudend geweest waar het 
activiteiten betreft voor het werven van extra fondsen. Daarnaast is de werving van vrijwillige 
ouderbijdragen op een andere manier ingevuld. Dit is terug te zien in de lagere bijdrage en donaties 
van vrienden (€ 8.344,01 (21%) lager t.o.v. 2019).  
Zoals verwacht loopt de bijdrage van het CFA ook terug (€ 32.648,92 (46%) lager t.o.v. 2019).  
Door de Corona pandemie zijn er veel minder reisbewegingen door scholieren van en naar school 
gemaakt. Door hierop te anticiperen is er, in overleg met de betreffende ouders, ook minder aan 
vergoedingen uitgekeerd (€ 38.539,94 t.o.v. € 51.639,11 in 2019). Het jaar 2020 is per saldo 
afgesloten met een positief resultaat dat toegevoegd is aan de algemene reserve. De stichting heeft 
enerzijds een solide financiële positie maar zal er anderzijds voor moeten zorgen dat er extra 
inkomsten geworven worden om deze positie zo te houden. 
 
Organisatie 
De Stichting Vrienden van Gomarus ondersteunt het Gomarus College door ervoor te zorgen dat het 
onderwijs toegankelijk is voor iedereen. Iedereen is als vriend welkom om talenten, kennis en 
middelen in te zetten. Deze inzet van Vrienden van het Gomarus noemen we kapitaal.  Met dit 
kapitaal zorgen we ervoor dat leerlingen gereformeerd onderwijs kunnen volgen, juist wanneer dat 
door persoonlijke omstandigheden anders niet mogelijk zou zijn. De stichting is hard nodig omdat de 
(financiële) ondersteuning van rechtswege niet vanuit de ons ter beschikking gestelde 
onderwijsgelden mag worden betaald/gefinancierd. Met de middelen van de stichting willen wij 
ouders met hoge (reis)kosten een steuntje in de rug geven. Hiermee ondersteunen wij hen in de 
grootste kostenpost voor het naar school gaan. Daarmee houden we gereformeerd onderwijs voor 
iedereen bereikbaar. 
Samen op weg, samen kennis en kunde delen. Op weg naar een mooie waardevolle toekomst. 
Samen leren voor je Leven. 
 
Om de ondersteuning te kunnen bieden zijn (financiële) middelen nodig. Dit wil de stichting bereiken 
door het continue uitbreiden van het vrienden netwerk en de inzet van hun kapitaal. Jaarlijks is 
ongeveer €100.000,- nodig.  
 
 
 



 
Medewerkers en bestuur 
Voor de stichting wordt in totaal 20 uur per week arbeid verricht. De medewerkers die hiervoor 
ingezet worden, worden vanuit het Gomarus College gedetacheerd aan de stichting. De 
werkzaamheden bestaan uit PR, communicatie en administratieve activiteiten. 
 
Het bestuur bestaat uit 3 leden, allen onbezoldigd, te weten dhr. E. van Hoorn, dhr. J. de Goede en 
dhr. P. Veenstra.  
 
Successen 
Doordat het jaar 2020 in het teken stond van het coronavirus heeft de Vriendenstichting weinig 
activiteiten uit kunnen voeren en er is dus weinig succes op (nieuwe) acties te melden. Komend jaar 
hopen we het nieuw gevormde beleid om te kunnen zetten in daadwerkelijke activiteiten voor 
vrienden, personeel van het Gomarus College, ouders en leerlingen om zodoende meer vrienden en 
kapitaal aan osn te binden. 
De jaarlijkse vraag aan kerken, ouders en vrienden om een gift aan de Vriendenstichting te geven is 
wel uitgevoerd.  
 
Financiële verantwoording 
De door het bestuur vastgestelde jaarcijfers zijn in bijlage 1 vermeld.  
 
Toelichting op de jaarcijfers 
Balans 
Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 6.557,64.  Dit resultaat wordt 
toegevoegd aan de algemene reserve. Het eigen vermogen komt daarmee ultimo 2020 op                    
€ 295.568,34.  
 
Kosten 
De uitgaven voor de stichting bestaan voornamelijk uit tegemoetkoming reiskosten aan ouders en 
personeelskosten.  
 
Aan 74 ouders is in zijn totaliteit een bedrag van € 38.539,94 (2019, € 90.179,05) uitgekeerd.  
De reden dat deze uitkering lager is dan in 2019, is dat geanticipeerd is op het tijdelijk fors mindere 
aantal reisbewegingen, veroorzaakt door de Coronapandemie. Daardoor is veel online lesgegeven op 
het Gomarus College in 2020 en was reizen niet nodig. De stichting heeft hierop geanticipeerd door 
per kwartaal uit te keren, alleen aan die leerlingen die ook daadwerkelijk gereisd hebben. De 
toegepaste vergoedingsregeling is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.  
 
De personeelskosten zijn detacheringskosten gemaakt voor de voor 20 uur gedetacheerde, vanuit de 
GSG, medewerkers. 
 
Opbrengsten 
De opbrengsten uit giften en eigen acties zijn € 31.373,04 (2019, € 39.717,05), als volgt 
onderverdeeld: 
 

Diaconie en kerken € 3.270,96 
Sponsorkliks € 68,62 
Sponsorloop Praktijkonderwijs € 142,50 
Giften van Vrienden € 16.347,88 



Nagekomen Rekening Courant 2019 € 4.770,66 
Opbrengsten giften en acties via GSG 2019 € 6.772,42 

 
Er is een toename van giften van Vrienden (2019, € 12.452,95) terwijl de giften vanuit diaconie en 
kerken gedaald zijn (2019, € 6.032,75).  
Afgelopen jaar heeft de inning via de ouderbijdrage niet meer plaatsgevonden (2019, € 16.494,50), 
maar is besloten om de ouders op een andere wijze een gift te vragen. 
 
Het CFA heeft € 38.641, - (2019, € 71.283, -) overgemaakt.  
 
Vooruitblik 2021 
We hopen dat in 2021 en verder de gevolgen op het onderwijs door de corona pandemie afnemen 
of volledig wegvallen. Daarmee zullen de reisbewegingen van leerlingen weer op gang komen en zal 
er naar verwachting een groter beroep gedaan worden op de tegemoetkoming in deze reiskosten. In 
dat kader ligt de belangrijkste opdracht voor het bestuur in het intensiveren van de fondsenwerving 
en het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen. 
 
In 2021 zal het beleidsplan afgerond worden. Het beleid zal conform statuten altijd gericht zijn op 
ondersteuning van ouders in de meest brede zin van het woord, er wordt dus verder gekeken dan 
ondersteuning in de reiskosten.  
Ook zal er, met behulp van een vriend wiens beroep fondsenwerver is, onderzocht worden welke 
manier van fondsenwerven aanvullend ingezet gaan worden. Friendraising blijft het uitgangspunt 
waarmee het benodigde kapitaal verkregen wordt. 
 

Bijlagen 
Bijlage 1: Jaarcijfers 2020 Vrienden van Gomarus 
 

  



Balans per 31-12-2020

ACTIVA 2020 2019

Vrienden van Gomarus

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op verbonden partijen 180.579,54 193.787,23
Overige vorderingen 0,00 1.409,50
Liquide middelen
Liquide middelen 114.988,80 93.813,97

289.010,70295.568,34

289.010,70295.568,34

Balans en Toelichting per 31-12-202031-08-2021 10:10:44 1



Balans per 31-12-2020

PASSIVA 2020 2019

Vrienden van Gomarus

Eigen vermogen
Algemene reserve
Algemene reserve 289.010,70 289.010,70
Onverdeelde winst
Onverdeelde winst 6.557,64 0,00

289.010,70295.568,34

289.010,70295.568,34

Balans en Toelichting per 31-12-202031-08-2021 10:10:44 2



ACTIVA 2020 2019

Vrienden van Gomarus
Toelichting op de balans per 31-12-2020

Vorderingen op verbonden partijen
1902 Rekening courant GSG 180.579,54 193.787,23

193.787,23180.579,54
Overige vorderingen

1455 Nog te ontvangen posten 0,00 1.409,50
1.409,500,00

Liquide middelen
1100 Rabobank 114.988,80 93.813,97

93.813,97114.988,80

289.010,70295.568,34

Balans en Toelichting per 31-12-202031-08-2021 10:10:44 3



PASSIVA 2020 2019

Vrienden van Gomarus
Toelichting op de balans per 31-12-2020

Algemene reserve
0601 Algemene reserve 289.010,70 289.010,70

289.010,70289.010,70
Onverdeelde winst

0602 Onverdeelde winst 6.557,64 0,00
0,006.557,64

289.010,70295.568,34

Balans en Toelichting per 31-12-202031-08-2021 10:10:44 4



Winst- en Verliesrekening per 31-12-2020

2020 2019

Vrienden van Gomarus

%%
Opbrengsten
Bijdragen derden
Bijdragen en donaties 70.014,04 111.000,05100,0 100,0

111.000,0570.014,04 100,0 100,0

Kosten
Personeelskosten
Lonen en salarissen 24.750,77 22.257,2835,4 20,1
Overige kosten
Uitgekeerde bijdragen reiskosten 38.539,94 90.179,0555,0 81,2
Algemene kosten 0,00 98,010,0 0,1

112.534,3463.290,71 90,4 101,4

Bijzondere baten en lasten
Overige bijzondere baten en lasten
Overige bijzondere baten en lasten -165,69 -158,77-0,2 -0,1

-158,77-165,69 -0,2 -0,1

-1.693,066.557,64Resultaat na belastingen 9,4 -1,5

Winst- en Verliesrekening en Toelichting per 31-12-202031-08-2021 10:10:46 1



2020 2019

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2020
Vrienden van Gomarus

Bijdragen en donaties
8001 Opbrengsten giften en acties 31.373,04 39.717,05
9510 Donaties en giften via CFA 38.641,00 71.283,00

111.000,0570.014,04
Lonen en salarissen

4000 Kosten personeel 24.750,77 22.257,28
22.257,2824.750,77

Uitgekeerde bijdragen reiskosten
4100 Vergoedingen tegemoetkoming reiskosten 38.539,94 90.179,05

90.179,0538.539,94
Algemene kosten

4105 Overige kosten 0,00 98,01
98,010,00

Overige bijzondere baten en lasten
4900 Bankkosten -165,69 -158,77

-158,77-165,69

-1.693,066.557,64Resultaat na belastingen

Winst- en Verliesrekening en Toelichting per 31-12-202031-08-2021 10:10:46 2



Opbrengst

Current ratio
Liquiditeit

(Vlottende activa + Voorraden) / Kortlopende schulden 0,00=

Quick ratio
Vlottende activa / Kortlopende schulden = 0,00

Solvabiliteit

Debt ratio
Vreemd vermogen / Totaal vermogen = 0,00

Rentabiliteit

Eigen vermogen / Totaal vermogen
Solvabiliteitsratio

= 1,00

9,60%
Brutowinstmarge
(Totaal resultaat / omzet) * 100% =

Du-pont schema

Rentabiliteit 
totaal vermogen

Kosten

63.290,71

6.723,33
Resultaat

Opbrengst

Brutowinstmarge
9,60%

Opbrengst

295.568,34

0,00
Vaste activa

Vlottende activa

295.568,34
Totaal vermogen

Omloopsnelheid
totaal vermogen

0,24

0,02

70.014,04

70.014,04

70.014,04

/

/
+

-

*

Kengetallen financieel per 31-12-2020
Vrienden van Gomarus

Financiële kengetallen31-08-2021 10:10:47 1


