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JAARVERSLAG STICHTING 1 OKTOBER 2020 – 31 JULI 2022. 

 

Algemeen. 

Dit is het eerste jaarverslag van de stichting. Een boekjaar van de stichting loopt 

van 1 augustus tot en met 31 juli. Aangezien de stichting in de loop van een 

boekjaar is opgericht, is het eerste boekjaar verlengd en betreft de periode vanaf 

de datum oprichting tot aan 31 juli 2022. 

 
De stichting is opgericht door stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg 

(verder VVL). Reden voor de oprichting was omdat het duidelijk was geworden dat 

voor het Bernard Lievegoed College in Maastricht binnen enkele jaren geen 

nieuwbouw gerealiseerd zou gaan worden. De VVL had hier sinds haar oprichting 

rekening mee gehouden en daarvoor een geoormerkt deel van haar vermogen 

bestemd. Nu dit doel verviel moest de VVL een beslissing nemen over haar 

vermogen. In overleg met de toenmalige leiding van de scholen waar de VVL aan 

schenkt, is besloten om het vermogen te gebruiken voor incidentele projecten die 

aan één van de scholen verbonden waren, maar die niet binnen de reguliere 

bekostiging vielen. Omdat niet goed te overzien was, wat de invloed van deze 

wijziging op de schenkingsbereidheid van schenkers aan de VVL zou zijn, is 
besloten het vermogen af te splitsen en onder te brengen in een nieuwe stichting, 

wat uiteindelijk stichting PVL is geworden. In de loop van 2020 is dit gerealiseerd 

en in 2021 is de stichting daadwerkelijk actief geworden.  

 

Aangezien het duidelijk is dat de PVL geen nieuwe inkomsten zal verkrijgen en dus 

ophoudt te bestaan zodra alle gelden zijn besteed en daarnaast dat er geen 

ingewikkelde financiële transacties o.i.d. plaats zullen vinden – de enige uitgaven 

betreffen donaties in verband met projecten en daarnaast enige ten behoeve van 

het behoud van de stichting, onder andere de website, is besloten de organisatie 

en administratie wordt zou eenvoudig mogelijk te houden. Er wordt gebruik 
gemaakt van slechts 1 bankrekening met een spaarrekening. Voor de veiligheid 

dienen verder alle betalingen te allen tijde te gescheiden door accordering van de 

betalingen met een bankpas van twee bestuursleden. De administratie en 

bankzaken worden volledig online geregeld. 

 

Activiteiten. 

In totaal zijn in het verslagjaar een achttal projecten gefinancierd. Een overzicht 

van alle projecten is te vinden op de website van de PVL. Het aantal projecten het 

afgelopen jaar was minder dan verwacht, naar alle waarschijnlijkheid is dit 

veroorzaakt door de corona-crisis en het feit dat scholen deels online les hebben 

moeten geven en de werkbelasting van docenten – die meestal de trekkers en 
initiatiefnemers van te ondersteunen projecten zullen zijn – zo groot was, dat er 

geen tijd en energie overbleef voor extra activiteiten.  

Het bestuur verwacht echter de komende jaren een toename, op het moment van 

het opmaken van dit verslag waren er al enkele nieuwe aanvragen vanuit de 

scholen aangekondigd. 
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Financieel verslag 

In het eerste jaar zijn enkele eenmalige uitgaven geweest. Naast de 

oprichtingskosten is vanwege de beperkingen van Corona die het noodzakelijk 

maakten zo veel mogelijk via beeldbellen overleg te plegen - ook door de 

bestuursleden onderling – als gevolg van het feit dat enkele bestuursleden geen 

goede apparatuur hiervoor bezaten en andere verouderde apparatuur – waardoor 

de digitale veiligheid niet meer voldoende was -  een viertal computersystemen 

aan te schaffen. Hiermee kunnen de bestuursleden adequaat en veilig 

communiceren en hebben zij toegang tot de administratie en bankzaken. Een 
ander – hopelijk eenmalige – kostenpost betrof de negatieve rente die enige tijd 

op de bankrekeningen van toepassing was. Ten tijde van het opstellen van dit 

verslag was die weer afgeschaft.  

Verder ontvangen de bestuursleden een vrijwilligersvergoeding, die maximaal het 

door de belastingdienst in het betreffende jaar toegestane bedrag bedraagt.  

Teneinde de eenvoud van de financiën zo groot mogelijk te houden, wordt het 

kasstelsel gehanteerd. De baten bedroegen de eenmalige schenking door de VVL 

aan de PVL. De overige posten spreken voor zich. 

 

 

 
 

 

 

Financieel verslag 2020 -2022 PVL  

  

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1-10-2020 tot en met 31-07-2022 

  

Baten € 550.251 

 ---------------- 

Saldo baten € 550.251 

  

Lasten  
computerapparatuur € 9.864 

Oprichtingskosten € 308 

verzekering € 370 

bank- rentekosten € 1.597 

vrijwilligersvergoedingen 2020 € 6.800 

vrijwilligersvergoedingen 2021 € 7.200 

algemene kosten € 588 

Projectkosten € 26.523 

 -------------- 

Saldo lasten € 53.249 

  

Resultaat € 497.002 
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========================================================== 

  

Balans 31-07-2022 

  

Activa  
banksaldo € 497.002 

 --------------- 

totaal activa € 497.002 

  

Passiva  
Eigen vermogen € 550.251 

toevoeging reserve/resultaat € 53.249 -/- 

 -------------- 

totaal passiva € 497.002 
 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2022 


