Naam:

Stichting Tine van Hoornfonds

Korte naam

Tine van Hoornfonds

RISN

803802420

Postadres

Tine van Hoornfonds
Kagerstraat 7
2334 CP Leiden
071-5154121

Website

www.tinevanhoornfonds.nl

Email
.
Bankrekening

Het email-adres van het bestuur is: bestuur@tinevanhoornfonds.nl

Doelstelling

Het financieel ondersteunen van culturele activiteiten voor de leerlingen van
de vestiging Kagerstraat van het Da Vinci College te Leiden, hierna te noemen
‘de school’.

ANBI

Het Tine van Hoornfonds is door de belastingdienst erkend als culturele ANBI
(algemeen nut beogende instelling). Hierdoor hebben donateurs van dit fonds
bepaalde fiscale mogelijkheden. Zie hiervoor de website van de
belastingdienst.

Historie

Het Tine van Hoornfonds is met deze doelstelling gesticht met gelden die aan
de in 1954 afgetreden directeur van de toenmalige meisjes-H.B.S., mejuffrouw
drs. L.J. van Hoorn, door ouders geschonken zijn.

Beleidsplan

De school is een officieel erkende cultuurprofielschool. Het Tine van
Hoornfonds probeert dit profiel te ondersteunen door financieel bij te dragen
aan culturele activiteiten voor de leerlingen.
Dit gebeurt op drie terreinen:

NL72 INGB 0000 6582 27

1. Vaste activiteiten.
Dit zijn activiteiten uit het schoolprogramma in principe die elk jaar
terugkeren, zoals
- de cultuurkaart voor alle leerlingen
- de dramadag voor de brugklassen,
- het Leidse kunstshot-programma voor vierde klassen HAVO en VWO.
Voor deze activiteiten is steeds een vast bedrag per leerling beschikbaar.

2. Wisselende activiteiten.
Hierdoor kan de school inspelen op culturele actualiteiten, zoals
toneelvoorstellingen of museumbezoek. Hiervoor kunnen docenten of
leerlingen aanvragen indienen bij het bestuur van het fonds.
3. Eenmalige grotere uitgaven van culturele aard
De laatste uitgave op dit gebied is een substantiële bijdrage aan de aanschaf
van een nieuwe vleugel voor de Louise de Colignyzaal (de aula).
Verzoeken voor dit soort uitgaven komen vanuit de school, en moeten worden
ondersteund door de schoolleiding.
Voor deze uitgaven wordt eerst een reserve opgebouwd; ze worden dus alleen
gedaan als er voldoende financiële ruimte is.
Getracht wordt de onvermijdelijk bestuurs- en beheerskosten zo laag mogelijk
te houden.
De stichting beoogt niet het maken van winst. Er wordt wel een bepaalde
reserve aangehouden.
Het fonds vraag alle ouders van de school jaarlijks een vrijwillige bijdrage van
10 euro. Daarnaast ontvangt het fonds soms donaties.
Het bestuur beheert het vermogen van het fonds, en beslist dus over alle
aanvragen, en over de hoogte van de bijdrage die aan de ouders wordt
gevraagd. Het vermogen staat op een bank- en spaarrekening van de INGbank.
Bestuur

Het bestuur van het Tine van Hoornfonds wordt gevormd door
- de voorzitter, statutair de rector van de school
- de penningmeester, statutair een conrector van de school
- een leraar van de school
- vier ouders van een leerling van de school.
Het bestuur vergadert in ieder geval tweemaal per jaar.

Bestuursleden

Voorzitter:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werk, ook geen
vacatiegeld. Voor de bestuurstaak gemaakte noodzakelijke onkosten worden
vergoed. Het fonds heeft geen personeelsleden in dienst.

Mw. A.M.C. Dezitter, rector
conrector
docent
ouder
ouder
ouder
ouder

Financiële verantwoording
Het boekjaar loopt gelijk aan een schooljaar, dus van 1 augustus tot en met 31
juli.
Het financieel verslag van een boekjaar wordt voor 31 december door het
bestuur vastgesteld, en op deze website gepubliceerd.

Financiële verantwoording over het schooljaar 2014-2015

Balans per 31-07-2015
Activa
Banktegoeden

7457,67

Passiva
Eigen vermogen

7457,67

Totaal

7457,67

Totaal

7457,67

Baten en Lasten van schooljaar 2014-2015 (01-08-2014 t/m 31-07-2015)
Baten
Lasten
Bijdragen en donaties
3644,00
1. vaste activiteiten
Rente
85,16
2. wisselende activiteiten
3. incidentele uitgaven
4. Bank- en bestuurskosten
Totaal

3729,16

Tekort

149,74

Totaal

3765,00

113,90
3878,90

Toelichting:
In 2014-2015 is de bijdrage van de ouders relatief wel gestegen, maar helaas nog niet naar het
niveau van 2012-2013.
Het was daarom noodzakelijk de bijdrage voor de vaste activiteiten te verlagen.
Er zijn in 2014-2015 geen uitgaven gedaan voor andere activiteiten.
Het vermogen van het fonds is daardoor met ca. 150 euro teruggelopen.
Het doel van het fonds blijft het ondersteunen van het cultuurprofiel van de school.
Voor 2015-2016 wordt getracht de inkomsten weer op het peil van 2012-2013 te brengen door de
wijze van inning van de vrijwillige bijdrage op eenzelfde wijze te doen als in het verleden.
Hiervoor zal worden samengewerkt met het de school, het Schoolfonds en de Ouderraad.
In 2015-2016 zal, net als in 2014-2015, de bijdrage voor de vaste culturele activiteiten in verhouding
staan tot de inkomsten.

Financiële verantwoording over het schooljaar 2015-2016

Balans per 31-07-2016
Activa
Banktegoeden

7472,63

Passiva
Eigen vermogen

7472,63

Totaal

7472,63

Totaal

7472,63

Baten en Lasten van schooljaar 2015-2016 (01-08-2015 t/m 31-07-2016)
Baten
Lasten
Bijdrage ouders
4680,00
1. vaste activiteiten
Andere bijdragen en donaties
200,00
2. wisselende activiteiten
Rente
43,73
3. incidentele uitgaven
4. bank- en bestuurskosten
Totaal
Tekort

4923,73

Totaal

4789,00

119,77
4908,77

Overschot

14,96

Toelichting:
In 2015-2016 is de bijdrage van de ouders gelukkig verder gestegen. Ingevolge het uitgangspunt dat
uitgaven en inkomsten ongeveer in evenwicht moesten blijven, kon de bijdrage aan vaste activiteiten
worden verhoogd.
Er zijn in 2015-2016 geen uitgaven gedaan voor andere activiteiten.
Het vermogen van het fonds is ongeveer gelijk gebleven.
Het doel van het fonds blijft het ondersteunen van het cultuurprofiel van de school.
Het innen van de vrijwillige bijdrage is dit jaar in samengewerkt met Schoolfonds en Ouderraad. Deze
samenwerking zal in 2016-2017 verder worden voortgezet.
Ook in 2016-2017 zal, net als in 2015-2016, de bijdrage voor de vaste culturele activiteiten in
verhouding staan tot de inkomsten.

Financiële verantwoording over het schooljaar 2016-2017

Balans per 31-07-2017
Activa
Banktegoeden

7456,92

Passiva
Eigen vermogen

7456,92

Totaal

7456,92

Totaal

7456,92

Baten en Lasten van schooljaar 2016-2017 (01-08-2016 t/m 31-07-2017)
Baten
Lasten
Bijdrage ouders
4550,00
1. vaste activiteiten
Overige bijdragen en donaties
20,00
2. wisselende activiteiten
Rente
23,69
3. incidentele uitgaven
4. bank- en bestuurskosten
Totaal

4593,69

Tekort

15,71

Totaal

4489,80
-119,60
4609,40

Overschot

Toelichting:
In 2016-2017 is de bijdrage van de ouders (procentueel) gelijk gebleven aan die in 2015-2016.
Het doel van het fonds is het cultuurprofiel van de school te ondersteunen. Dit gebeurt in hoofdzaak
door een aantal vaste culturele activiteiten te ondersteunen.
Het uitgangspunt daarbij is dat de uitgaven voor deze vaste activiteiten in verhouding staan tot de
inkomsten. Deze uitgaven zijn dus ook ongeveer gelijk aan die van 2015-2016.
Er zijn in 2016-2017 geen uitgaven gedaan voor andere activiteiten.
Het vermogen van het fonds is ongeveer gelijk gebleven.
In 2016-2017 is voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrage wederom samengewerkt met het
Schoolfonds en de Ouderraad. Deze werkwijze wordt in 2017-2018 voortgezet.

Financiële verantwoording over het schooljaar 2017-2018

Balans per 31-07-2018
Activa
Banktegoeden

7468,22

Passiva
Eigen vermogen

7468,22

Totaal

7468,22

Totaal

7468,22

Baten en Lasten van schooljaar 2017-2018 (01-08-2017 t/m 31-07-2018)
Baten
Lasten
5167,74
Bijdrage ouders
1. vaste activiteiten
Overige bijdragen en donaties
65,00
2. wisselende activiteiten
Rente
7,77
3. incidentele uitgaven
4. bank- en bestuurskosten
Totaal
Tekort

5240,51

Totaal
Overschot

5106,75
-122,46
5229,21
11,30

Toelichting:
In 2017-2018 is de bijdrage van de ouders (procentueel) gelukkig gestegen t.o.v. 2016-2017.
Conform het eerder geformuleerde uitgangspunt zijn de inkomsten en uitgaven in 2017-2018 in
evenwicht gehouden.
Door de hogere inkomsten konden er dus ook hogere uitgaven worden gedaan. Hierdoor kon de
bijdrage voor de cultuurkaart van de leerlingen worden verhoogd.
Er zijn 2017-2018 geen uitgaven gedaan voor bijzondere activiteiten.
Op het gebied van de inning van de vrijwillige ouderbijdrage zal in 2018-2019 op eenzelfde wijze
worden gewerkt als in 2017-2018.

Financiële verantwoording over het schooljaar 2018-2019

Balans per 31-07-2019
Activa
Banktegoeden

4944,67

Passiva
Eigen vermogen

4944,67

Totaal

4944,67

Totaal

4944,67

Baten en Lasten van schooljaar 2018-2019 (01-08-2018 t/m 31-07-2019)
Baten
Lasten
Bijdrage ouders
5510,00
1. vaste activiteiten
Overige bijdragen en donaties
10,00
2. wisselende activiteiten
Rente
3,13
3. incidentele uitgaven
4. bank- en bestuurskosten

2822,00
100,00
5000,00
124,68

Totaal

5523,13

Totaal

8046,68

Tekort

2523,55

Overschot

Toelichting:
In 2018-2019 is de bijdrage van de ouders procentueel iets hoger dan in 2017-2018.
Er is een grotere uitgave gedaan: er is 5000,- bijgedragen aan een nieuwe vleugel voor de aula.
Daardoor is er in totaal dit jaar meer uitgegeven dan dat er is ontvangen. Om dit 'tekort' niet te groot
te laten zijn is de bijdrage voor de cultuurkaart in 2018-2019 op 1,-- per leerling gesteld. Daardoor is
de vermindering van het vermogen beperkt tot ca. 2500,-Het streven is om in de komende drie jaar het vermogen weer te laten groeien tot ca. 7500,-- .
Daarom zullen in 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022 de uitgaven in principe ca. ca. 850,- lager zijn
dan de inkomsten.
Op het gebied van de inning van de vrijwillige ouderbijdrage zal in 2019-2020 op eenzelfde wijze
worden gewerkt als in 2018-2019.

