Toelichting financiële cijfers 2017

Penningmeester, Cor van Dijk

In 2017 staat de Bondeko school er bij zoals dat jaren terug alleen nog
maar in denkbeelden bestond. Het is nu een gebouw waar goed
lesgegeven kan worden. Daarnaast is hard gewerkt om de kwaliteit van
het onderwijs te verbeteren. Het is nu zaak om dit vast te houden. De
uitdaging ligt nu in het in stand houden van dit geweldige
schoolconcept, waar onderwijs van hoog niveau wordt gerealiseerd.
Uit de cijfers van 2017 zien wij dat de inkomsten zich nu richten op het
draaiend houden van de school en het doorvoeren van
kwaliteitsverbeteringen waar mogelijk. De stichting heeft zich als doel
om hiervoor jaarlijks ten minste 20.000 euro bijeen te brengen via
donaties van de trouwe achterban en via fondsen/acties bij een brede
groep van mensen. De school wordt daarnaast gefinancierd door
Stichting MWH en door (beperkte) ouderbijdrage.

Naast de inkomsten voor de Bondeko school komt er geld binnen voor
vervolgonderwijs en andere projecten. Door de prestaties van de
school wordt je ook geconfronteerd met allerlei vraagstukken van het

dagelijkse leven die invloed hebben op het besturen van de school. De
genoemde projecten zijn hier voorbeelden van. Ook rijst de vraag op of
het aanbieden van onderwijs ophoudt bij het afronden van de lagere
school. Op dit moment worden enkele kinderen geholpen bij het volgen
van passend vervolgonderwijs. Stichting Bondeko is hierin
medefinancier, eerder genoemde Stichting MWH en enkele individuen
zijn belangrijke partners.
De ontvangen gelden zijn in 2017 onder aftrek van noodzakelijk te
maken kosten (2,1%) afgedragen aan de genoemde doelen.

De balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het
eigen vermogen. In 2017 zijn de eerste huizen in gebruik genomen
door schoolpersoneel. Deze huisvesting moet gezien worden als een
privilege en dient er voor om docenten langere tijd aan de school te
binden. Goed onderwijspersoneel is noodzakelijk om de kwaliteit van
het onderwijs te borgen. Vanaf juli 2017 zie je op de balans de post
vooruit betaalde huurbijdrage afnemen, doordat de huurkosten nu per
maand worden geboekt en in mindering komen op deze post.

Mocht u nog meer toelichting wensen bij enkele cijfers mail gerust.
Met vriendelijke groet,
Cor van Dijk
Mail: cor.van.dijk@xs4all.nl

