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Bestuursverlag

Algemeen

Doelstelling, missie en visie

Belangrijkste risico's en onzekerheden

In 2022 heeft de Melville-Knox Foundation (voorheen Stichting Glasgow Christian School) een 

professionaliseringsslag uitgevoerd. Heel concreet werd dit zichtbaar in een nieuwe website, een andere 

opzet van nieuwsbrieven die in een vaste frequentie verschijnen.

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.

De naam van de stichting is ook gewijzigd, dit had als reden dat inmiddels al een aantal jaren geleden de 

Sunrise school Scotland haar naam had gewijzigd in Melville-Knox School. Daarnaast waren er ook plannen 

om vanuit een bovenschools bestuur op termijn meerdere scholen te stichten. Daarmee wordt gezocht 

opnieuw invulling te geven aan de hartenwens van de reformatoren John Knox (1514-1572) en Andrew 

Melville (1545-1622) om in iedere dorp een christelijk onderwijs aan te bieden. Om meer duidelijkheid te 

geven dat de stichting fondsen werft voor deze scholen is de naam van de stichting gewijzigd in Melville-

Knox foundation.

In 2022 is een tweede school vanuit het bestuur van de Melville-Knox gescholen gestart in Aberdeen. 

Daarnaast zijn er ook onderzoeken gestart tot vestiging van scholen in Fife en Dundee. Ook zijn er plannen 

om in Glasgow te komen tot een school voor voortgezet onderwijs. Enerzijds verblijdend dat het 

reformatorisch onderwijs in Schotland groeit. Anderzijds komt de groei vooral ook door de gure seculiere 

wind die het Schotse openbaar onderwijs in de greep heeft. Dat geeft tegelijkertijd een groeiende zorg voor 

de jongere Schotse generatie die op het openbaar onderwijs vergiftigd worden met ideeën die haaks staan 

op de Bijbelse leer.

Al met al betekent dit dat de fondsen die door de stichting geworven worden meer dan goed besteed 

kunnen worden en daadwerkelijk bijdragen aan het betaalbaar houden van het reformatorisch onderwijs in 

Schotland. Deze scholen krijgen namelijk geen enkele vorm van overheidsfinanciering.

In 2022 konden weer diverse acties worden gehouden. Acties door de gereformeerde gemeente te 

Genemuiden en een actie op De Wartburg te Woudenberg leverden bij elkaar ruim € 17.000 op. Daarnaast 

ontvangen we van diverse andere scholen en kerken een gift. De ontvangsten tot en met het derde kwartaal 

lagen ruim boven verwachting. In het laatste kwartaal kwam duidelijk minder binnen dan eerdere jaren. 

Uiteindelijk was het totaalbedrag ongeveer € 3.000 hoger dan een jaar eerder.

We zijn de Heere dank verschuldigd voor alle goede zorgen in 2022 en na hem willen wij alle donateurs en 

andere betrokkenen van harte bedanken voor hun gaven en ondersteuning.
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Doelrealisatie

Financieel beleid

Governance

Communicatie met belanghebbenden

Het bestuur bestaat uit J. van Panhuis (voorzitter), P.T. Verheul (secretaris) en drs. W. van Dijk RA 

(penningmeester). 

Het bestuur heeft in 2022 vijf keer vergaderd. De onderwerpen die daarbij aan bod kwamen waren onder 

meer de organisatie van acties, de aanpassing van de statuten, de vernieuwing van de website, de 

vernieuwing van de nieuwsbrieven, de ontwikkelingen rond het onderwijs op de Melville-Knox scholen, de 

start van nieuwe scholen en de voortgang van de bouwplannen.

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.

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 Melville-Knox foundation ondersteunt de scholen die vallen onder het bestuur van de Melville-Knox 

scholen. Dat zijn er in 2022 twee, te weten de school in Glasgow en vanaf oktober ook de school in 

Aberdeen. Elk kwartaal wordt het door donateurs ontvangen bedrag overgemaakt naar het Schotse 

schoolbestuur, waarvan een deel een specifieke bestemming krijgt voor de verbouwing van het 

aangekochte kerkje in Glasgow naar een volwaardig schoolgebouw. In 2022 is in totaal € 30.000 

overgemaakt en daarnaast is € 462 betaald voor het transport van schoolmateriaal vanuit Nederland naar 

Schotland.

Wat betreft de bouwplannen van de school in Glasgow kreeg het schoolbestuur te maken met een forse 

tegenvaller. Het toch al lage tempo van vergunningverlening werd onnodig verlengd door een 

administratieve fout en gebrek aan communicatie hierover tussen het schoolbestuur en de gemeente 

Glasgow.
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Verwachte gang van zaken

€ 

80.000

Bestedingen aan de doelstelling 76.000

4.000

0

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ten slotte

Harderwijk, 13 maart 2023

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 2023.

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

De gevoelde nood rond het openbaar onderwijs in Schotland 

heeft gezorgd voor een stroomversnelling in het oprichten 

van nieuwe scholen en de groei van de bestaande school in 

Glasgow. Het bestuur van de Melville-Knox Foundation wil 

daarom zoeken naar het werven van extra middelen om in 

financiële zin het reformatorisch onderwijs in Schotland 

mogelijk te maken. De ambitieuze begroting treft u aan in 

bijgaaande tabel:

Baten uit fondswerving

Begroting 2023
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Balans
bedragen in euro's

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 0 0

Liquide middelen 18.375 8.099

Totaal 18.375 8.099

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves

continuïteitsreserve 0 0

bestemmingsreserve 0 0

overige reserves 18.102 8.086

18.102 8.086

Fondsen

bestemmingsfondsen 0 0

18.102 8.086

Kortlopende schulden 273 13

Totaal 18.375 8.099

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

Baten
Baten van particulieren 17.218 16.500 18.097

Baten van bedrijven 1.600 10.000 8.160

Baten van andere organisaties zonder 

winststreven 25.726 10.000 15.252

Som van de geworven baten 44.544 36.500 41.509

Overige baten 0 0 0

Som der baten 44.544 36.500 41.509

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Exploitatiesubsidie 18.000 25.000 21.400

Verbouw kerk tot school 12.000 10.000 13.600

Overige bijdrage 462 0 0

30.462 35.000 35.000

Wervingskosten 3.664 1.500 1.908

Kosten beheer en administratie 402 0 0

Som van de lasten 34.528 36.500 36.908

Saldo voor financiële baten en lasten 10.016 0 4.601

Saldo financiële baten en lasten 0 0 0

Saldo van baten en lasten 10.016 0 4.601

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

overige reserve 10.016 0 4.601

bestemmingsreserve 0 0 0

bestemmingsfonds 0 0 0

10.016 0 4.601

Werkelijk 2022 Begroot 2022 Werkelijk 2021
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Toelichting

Algemeen

Gegevens van de rechtspersoon

Statutaire naam Stichting Melville-Knox Foundation

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 2022 2021

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten) 68,4% 84,3%

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten) 88,2% 94,8%

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving 8,2% 4,6%

Geen accountantscontrole toegepast

Gebeurtenissen na balansdatum

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is op 13 maart 2023 vastgesteld door het bestuur.

J. van Panhuis

Voorzitter

P. Verheul

Secretaris

drs. W. van Dijk RA

Penningmeester

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de interpretatie van deze jaarrekening.

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

door bestuursleden worden vergoed. In 2022 zijn geen vergoedingen voor onkosten uitbetaald.

In 2022 is in totaal voor € 140 (2021: € 1.150) aan giften ontvangen die specifiek bestemd zijn voor de 

verbouw van de kerk tot schoolgebouw. In totaal is € 12.000 (2021: € 13.600) 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.


