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Bestuursverlag

Algemeen

Doelstelling, missie en visie

Belangrijkste risico's en onzekerheden

Doelrealisatie

Financieel beleid

In dit verslag doen wij verantwoording van onze fondsenwervende activiteiteiten in 2021. Vorig jaar werden 

wij verblijd met een groei van giften voor het christelijk/reformatorisch onderwijs in Schotland. Deze 

bedragen zijn ten goede gekomen aan de Melville-Knox Christian School te Glasgow. Een school met 

ongeveer 30 leerlingen. De school ontvangt geen overheidssubsidie en is volledig afhankelijk van de 

bijdragen van ouders en anderen. Wij zijn blij dat de ontvangen donaties en giften de financiële last voor de 

ouders verkleinen en dat zij op deze manier in staat worden gesteld om hun kinderen bijbels onderwijs te 

geven.

De stichting werft binnen de reformatorische gezindte in Nederland. Via presentaties op scholen, het 

informeren van kerkenraden en een vrij te raadplegen website probeert het bestuur particulieren en 

instellingen bereid te vinden tot een vrijwillige donatie of gift. Diverse scholen en kerken voeren actie voor 

de stichting om ook deze wijze fondsen te kunnen werven.

De stichting probeert de wervingskosten en de kosten voor het beheer van de organisatie zo laag mogelijk 

te houden. De afgelopen jaren lag deze onder de 5%, een streefpercentage waar het bestuur onder wil 

blijven.

De wervingskosten betreffen bankkosten, daarnaast heeft de stichting een website om haar activiteiten 

onder de aandacht te brengen.

Het beleid ten aanzien van de functie en de omvang van de reserves en fondsen moet nog worden 

vormgegeven. Een belangrijk uitgangspunt hiervoor is dat het bestuur streeft naar een stabiel patroon aan 

bijdragen van jaar tot jaar.

De stichting heeft als doel het bevorderen van christelijk/reformatorisch onderwijs in Schotland. Ze richt 

zich specifiek op het ondersteunen van die The Westminster Confession of Faith tot de grondslag van de 

school rekenen en zich herkennen in inhoud de Drie Formulieren van Enigheid (te weten de Heidelbergse 

Catechismus, De Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels).

Een kleine stichting heeft als voordeel een grote betrokkenheid op de organisatie van het bestuur, 

vrijwilligers en geldgevers. Tegelijkertijd kunnen financiële tegenvallers minder makkelijk worden 

opgevangen en kan dit ertoe leiden dat de hoogte van de bijdragen sterk kan variëren. Dit kan zorgen voor 

onzekerheid bij de organisaties die afhankelijk zijn van de door stichting geworven gelden.

Op dit moment wordt één school. Te weten de Melville-Knox school te Glasgow ondersteunt. Zij ontvangt 

twee subsidies van de stichting. De eerste is een reguliere bijdrage in de schoolexploitatie. De tweede is 

een extra bijdrage om de verbouwing van een kerkgebouw tot school mogelijk te maken. Door deze 

bijdragen kunnen de hoge tarieven voor de ouders gematigd worden, zodat het bijbelse onderwijs voor 

meer gezinnen financieel bereikbaar wordt.
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Governance

Communicatie met belanghebbenden

Verwachte gang van zaken

€ 

36.500

35.000

1.500

0

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ten slotte

Harderwijk, 8 februari 2022

J. van Panhuis

voorzitter

Bovenal willen wij God danken voor de gaven die wij hebben ontvangen en hebben kunnen besteden aan de 

Melville-Knox school in Glasgow. Wij bidden Hem om Zijn zegen voor onze plannen voor 2022.

Het bestuur bestaat uit de heer J. van Panhuis (voorzitter), mevrouw G-Spaan - van Panhuis (secretaris) en 

de heer J. van Panhuis (penningmeester). In 2022 zal een bestuurswissel plaatsvinden. Mevrouw G. Spaan - 

van Panhuis en De heer J. van Panhuis jr. treden terug. In hun plaats worden benoemd de heren P.T. 

Verheul en drs. W. van Dijk RA. 

Met deze wissel wordt invulling gegeven aan de al langer bestaande wens om de samenstelling niet 

exclusief te laten bestaan uit leden van de familie van Panhuis. Ook biedt deze bestuurswissel 

mogelijkheden voor een verdere professionalisering die noodzakelijk is om de transparantie over de 

activiteiten van de stichting te verbeteren en zorg te dragen voor het behoud van de ANBI-status.

Veek dank gaat uit naar de vertrekkende bestuursleden die zich in de afgelopen jaren belangeloos hebben 

ingezet voor de doelstellingen van de stichting.

Gezien de geringe omvang van de stichting hanteert de stichting geen specifiek MVO-beleid. Daar waar 

relevant ondersteunt het bestuur initiatieven tot een duurzame invulling van de activiteiten.

Wervingskosten

Resultaat

Er is regelmatig overleg met de Melville Knox school over de inzet van de toegekende middelen. Op basis 

van deze gespreken worden zo nodig acties opgezet om voor specfieke doelen extra middelen te werven.

De stichting heeft daarnaast regelmatig overleg met SVCOS een stichting die net als de Stichting Glascow 

Christian School fondsen werft voor christelijke scholen in Schotland.

Baten uit fondswerving

Begroting 2022

Bestedingen aan de doelstelling

De activiteiten blijven ook in 2022 gericht op het kunnen 

verstrekken van een jaarlijkse exploitatiebijdrage en een 

aanvullende subsidie voor de verbouw van de kerk. De 

samengevatte begroting voor 2022 is opgenomen in de 

hiernaast opgenomen tabel:
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Balans
bedragen in euro's

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 0 0

Liquide middelen 8.099 3.485

Totaal 8.099 3.485

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves

continuïteitsreserve 0 0

bestemmingsreserve 0 0

overige reserves 8.086 3.485

8.086 3.485

Fondsen

bestemmingsfondsen 0 0

8.086 3.485

Kortlopende schulden 13 0

Totaal 8.099 3.485

31 december 202031 december 2021
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Staat van baten en lasten
bedragen in euro's

Baten
Baten van particulieren 18.097 0 12.881

Baten van bedrijven 8.160 0 16.593

Baten van andere organisaties zonder 

winsstreven 15.252 0 5.365

Som van de geworven baten 41.509 0 34.839

Overige baten 0 0 0

Som der baten 41.509 0 34.839

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Exploitatiesubsidie 21.400 0 26.800

Verbouw kerk tot school 13.600 0 5.200

35.000 0 32.000

Wervingskosten 1.908 0 1.050

Kosten beheer en administratie 0 0 0

Som van de lasten 36.908 0 33.050

Saldo voor financiële baten en lasten 4.601 0 1.789

Saldo financiële baten en lasten 0 0 0

Saldo van baten en lasten 4.601 0 1.789

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

overige reserve 4.601 0 1.789

bestemmingsreserve 0 0 0

bestemmingsfonds 0 0 0

4.601 0 1.789

Werkelijk 2021 Begroot 2021 Werkelijk 2020
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Toelichting

Algemeen

Gegevens van de rechtspersoon

Statutaire naam Stichting Glasgow Christian School

Statutaire zetel Harderwijk

KvK-nummer 08117290

RSIN 815049791

De stichting heeft ten doel:

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Algemeen

Liquide middelen

Reserves en fondsen

Overige reserve

Bestemmingsfondsen

Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

Het saldo betreft het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

Baten

De baten uit fondsenwerving worden toegerekend aan het jaar dat deze zijn ontvangen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor kleine fondsenwervende instellingen 

zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn RJK C2).

Activa en passiva worden tenzij anders vermeld gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije 

beschikking aan de stichting.

Het bedrag van de overige reserve wordt gevormd uit toevoegingen en onttrekkingen naar aanleiding van 

de resultaatbestemming. Deze gelden zijn vrij besteedbaar binnen de doelstelling van de stichting.

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke doelstelling is gegeven (geoormerkt) 

wordt dit deel aangemerkt als "bestemmingsfonds". Toevoeging vind plaats op het moment dat de 

geoormerkte bedragen in het boekjaar niet zijn besteed. Ontrekking vind plaats als besteding van in het 

verleden ontvangen geoormerkte bedragen alsnog wordt ingezet voor de specifieke doelstelling.

1. het bevorderen van het christelijk/reformatorisch basisonderwijs in Schotland

2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Vergoedingen bestuursleden

De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Bestedingen aan de doelstellingen

Ratio's 2021 2020

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten) 84,3% 91,9%

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/toaal lasten) 94,8% 96,8%

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving 4,6% 3,0%

Geen accountantscontrole toegepast

Gebeurtenissen na balansdatum

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is op 8 februari 2022 vastgesteld door het bestuur.

J. van Panhuis

Voorzitter

G. Spaan - van Panhuis

Secretaris

J. van Panhuis (jr.)

Penningmeester

In 2021 zijn de heer drs. W. van Dijk RA en de heer P.T. Verheul benoemd als bestuurslid. Tegelijkertijd zijn 

mevrouw G. Spaan- van Panhuis en de heer J. van Panhuis (jr.) afgetreden als bestuurslid. Er hebben geen 

andere gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel kunnen gemaakte onkosten 

door bestuursleden worden vergoed. In 2021 zijn geen vergoedingen voor onkosten uitbetaald.

In 2021 is in totaal voor € 1.150 (2020: € 3.060) aan giften ontvangen die specifiek bestemd zijn voor de 

verbouw van de kerk tot schoolgebouw. In totaal is € 13.600 (2020: € 5.200) beschikbaar gesteld aan de 

Melville-Knox school voor deze verbouwing. Het verschil is gefinancierd uit niet geoormerkte giften. Er 

resteren geen bedragen die toegevoegd moeten worden aan een bestemmingsfonds.

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt 

een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.


