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1. Bestuursverslag
In het jaarlijkse bestuursverslag worden de volgende aspecten opgenomen:
a.
Wie het bestuur vormen?
b.
Hoe de functies van het bestuur zijn georganiseerd, wie welke taken en heeft en wat de
werkwijze van het bestuur is?
c.
De hoofdfunctie en de eventuele nevenfuncties van de bestuursleden.
d.
De datum van benoeming, benoemingstermijn en de termijn van eventuele herbenoeming.
e.
Het onkostenvergoedingsbeleid ten aanzien van leden van het bestuur.
f.
En de wijze waarop het bestuur voldoet aan de code goed bestuur (SBF).
Inleiding
Het Nederlandse onderwijs behoort tot de beste landen van de wereld volgens het onderzoek van de
OECD in 2016. De OECD concludeert echter ook dat kinderen van laagopgeleide ouders al dan niet in
combinatie met een niet-Nederlandse afkomst niet dezelfde kansen krijgen als kinderen van
hoogopgeleid ouders. Dit is ook de conclusie van de Inspectie van het Onderwijs in 2016 en in 2017
in de Staat van het onderwijs. Dat is ook de ervaring van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Het is
niet vanzelfsprekend dat ieder kind ook de juiste kansen krijgt of kan benutten. Daar is meer voor
nodig, soms meer dan de Scholengroep zelf kan doen. Dit thema is maatschappelijk relevant en
actueel, zo blijkt ook uit onderzoek van de onderwijsinspectie naar de staat van het Nederlandse
onderwijs.
Dat het bevorderen van kansen voor specifieke leerlingen meer vraagt, spreekt ook uit de vele
persoonlijke verhalen en ervaringen van (oud-) leerlingen en leraren op onze scholen. Kansen zijn
kinderen met een verhaal en een droom, zij doen daarmee appél op hun school. Dat is de reden
waarom Scholengroep Rijk van Nijmegen het SGRv& fonds Kansrijk heeft opgericht. Het fonds wordt
bestuurd door een onbezoldigd bestuur. In dit beleidsplan beschrijft het bestuur op welke wijze zij de
doelstellingen van het fonds wil verwezenlijken.
Waar staat de stichting voor?
Het SGRv&fonds Kansrijk gelooft dat alle kinderen recht hebben om gelijke kansen voor een goede
(talent) ontwikkeling. Zij denkt dat zij door het ondersteunen van projecten en initiatieven de
kansengelijkheid voor groepen jongeren tussen de 12-18 jaar kan bevorderen de sociale cohesie
tussen jongeren, de toekomstige burgers van onze maatschappij, kan versterken. Laat iedere leerling
zijn droom najagen is dan ook het missiestatement van het fonds.
Visie
SGRv&fonds Kansrijk ondersteunt initiatieven en projecten te steunen die bijdragen aan het
vergroten van kansen en mogelijkheden van (groepen) leerlingen met (onderwijs)achterstand van de
Scholengroep Rijk van Nijmegen en eventueel andere leerlingen voor zover zij deelnemen aan
bedoelde initiatieven en projecten. Bedoelde initiatieven en projecten kunnen binnen of buiten de
Scholengroep ontstaan. Zij zijn gericht op en komen rechtstreeks ten goede aan groepen leerlingen in
de leeftijd van 12-18 jaar.
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Kernwaarden SGRv&Fonds Kansrijk
Het fonds werkt vanuit de volgende vier kernwaarden;
•
•

Eerlijk: iedere aanvraag wordt met behulp van de afgesproken criteria beoordeeld
Transparant: het fonds kan ten alle tijden helder maken op basis van welke criteria een project
of initiatief is aangenomen of afgewezen. Zij heeft daarvoor criteria vastgesteld en stelt vast of
projecten voldoen aan deze criteria.
Delen: wij willen alle initiatieven delen met anderen zodat iedereen van elkaar kan leren
Resultaatgericht: Iedere aanvraag wordt binnen vier weken afgehandeld en de opbrengsten
worden zo breed mogelijk verspreid.

•
•

Samenstelling bestuur:
Naam
De heer M. Visser

Jaar van aftreden
2018

functie
lid

De heer T. Tankir

2019

voorzitter

Mevrouw. E. Lamers

2020

secretaris

Mevrouw M.Lieskamp
5e lid

2021
2022

penningmeester

Directeur Rabobank
bedrijven
Regionaal manager
MVO Solutions Regio
Nijmegen
Directeur/bestuurder
Woonwaarts
Onderwijsadviseur

Onkostenvergoedingsbeleid 2018
•
•
•

Alle bestuurders zijn onbezoldigd.
Op aanvraag wordt een eenvoudige broodmaaltijd verzorgd tijdens de vergadering
De kosten voor de aanvraag voor de ANBI-status zijn vergoed.

Doelen op de korte termijn periode 2018-2019
Voor het schooljaar 2018-2019 wil het Fonds de volgende doelstellingen realiseren:
•
•
•
•
•

Aantal gehonoreerde projecten: 3 (waaronder de Zomercampus 2018)
Aantal structurele donateurs: 25 structurele donateurs * 500 = 12.500
Aantal schenkingen en incidentele bijdragen 25.000
Waardering
Bekendheid fonds

Hoe is afgelopen jaar gelopen?
Het bestuur heeft het afgelopen jaar zich met name gericht op de interne organisatie.
1. Er is een beleidsplan SGRv&Fonds Kansrijk ontwikkeld en vastgesteld.
2. Er is een activiteitenplan opgesteld naar aanleiding van het beleidsplan.
3. Er is een taak/bevoegdheid/verantwoordelijkheidsregeling tussen bestuur Kansrijk en de
Scholengroep Rijk van Nijmegen vastgesteld.
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4. Het fonds wordt ondersteund door de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Een vaste
medewerker van de financiële administratie zal de penningmeester ondersteunen. Het
secretariaat en de bestuurssecretaris ondersteunen bij het maken van afspraken,
verslaglegging en administratie, website, ontwerp folders en drukwerk. Ook worden de
vergaderfaciliteiten vanuit de Scholengroep Rijk van Nijmegen ter beschikking gesteld.
5. Er is een aanvraagformulier en er zijn criteria voor de aanvraag van een bijdrage vastgesteld.
6. Er is een brief opgesteld voor de directeuren van de Scholengroep van Nijmegen voor het
bieden van de mogelijkheid van aanvragen voor een financiële ondersteuning van projecten.
Doel: Aantal gehonoreerde projecten 2018-2019 is 3
Aanvragen die het fonds goedgekeurd en ondersteund hebben:
1.
Zomercampus 2017 15.000 euro
2.
Zomercampus 2018 15.000 euro
3.
FC Social Work (huiswerkbegeleiding) 7.500 euro
Aanvragen die het fonds heeft afgewezen:
1.
Vaarwerk Filmproject: Jij hebt het voor het kiezen (De aanvraag komt niet overeen met de
criteria. Het tweede verzoek van het bestuur aan de aanvrager heeft niet geleid tot een
aanpassing van het voorstel).
2.
Weekendschool Nijmegen (de aanvraag sluit niet aan bij de criteria van de Stichting).
Doel: Inkomsten
Aantal structurele donateurs 2018: 25 structurele donateurs * 500 euro en aantal schenkingen en
incidentele bijdragen 25.000 euro.
Er zijn geen 25 structurele donateurs verworven. Incidenteel zijn de volgende incidentele bijdragen
gedaan door:
1. Bijdragen diverse organisatie oprichting fonds
2. Bijdrage Coöperatiefonds Rabobank Rijk van Nijmegen
3. Bijdrage Stegman Groothandel BV
4. Bijdrage actie Notre Dames Scholengroep Rijk van Nijmegen
5. Bijdrage Sint Joris Mavo.
6. Afscheid CvB Rijk van Nijmegen: vrijwillige bijdrage gevraagd voor het fonds.
7. Schenking van uitgeverij Pica uit het project “nieuwkomers op school”.
8. Bijdrage Rotaryclub Rijk van Nijmegen.
9. Bijdrage particulieren
Doel: waardering
Er is geen waarderingsonderzoek uitgezet. Wel zijn alle donateurs met een bedankkaart bedankt.
Doel: naamsbekendheid
In het afgelopen jaar heeft het bestuur zich vooral gericht op de naamsbekendheid van het fonds.
Hiervoor is het bedrijf LVW-advies ingeschakeld. Er is een strategische koers ontwikkeld, een case for
support en de contouren van een haalbaarheidsonderzoek. Dat heeft nog niet geleid tot een heldere
koers, een goed sponsorwervingsbeleid en een gedegen haalbaarheidsonderzoek. De samenwerking
is tijdelijk stopgezet omdat het fonds eerst zelf een duidelijke visie en koers wilde bepalen. In 2019
wordt de samenwerking weer opgepakt.

-4-

Er zijn vier activiteiten door het bestuur zelf ondernomen in relatie tot naamsbekendheid:
1. Er is een ANBI-status aangevraagd.
2. Er is contact gelegd met HR Driessen (organisatie voor hrm in de publieke sector). Dit heeft
echter nog niet geleid tot een daadwerkelijke sponsorovereenkomst.
3. Op het HR-congres 27-11-2019 (hebben alle deelnemers een folder ontvangen van
SGRv&Fonds Kansrijk. De dagvoorzitter heeft de deelnemers opgeroepen aanvragen en
eventuele schenkingen te doen. Dit heeft nog niet geleid tot concrete aanvragen en/of
schenkingen.
4. Het SGRv&Fonds is opgenomen in de maatschappelijke ondernemingsdoelen van Medilex
(congresorganisatie voor het onderwijs). Of dit daadwerkelijk leidt tot een project wordt in
mei/juni 2019 bekend gemaakt door Medilex.
Wat zijn de verwachtingen voor het jaar 2019?
Intern:
Het bestuur van het Fonds zet eerst in op (structurele) fondsenwerving zodat, als er een aanvraag
binnenkomt, deze ook daadwerkelijk gehonoreerd kan worden.
Daarvoor zijn opnieuw offertes opgevraagd voor een bedrijf dat fondsenwerving ondersteunt. In het
jaar 2019 zal met name actief ingezet worden op een goed wervingsbeleid.
Vervolgens wordt ingezet op een goede communicatiestrategie.
In 2020 wordt de balans opgemaakt over de haalbaarheid van het fonds.
Extern:
Er wordt een plan ontwikkeld om de naamsbekendheid van het fonds structureel aan te pakken op
basis van het Wervingsplan dat in 2019 in ontwikkeling is.
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2. Algemene toelichting
De stichting SGRv&Fonds Kansrijk is juli 2017 opgericht. Het opgestelde jaarverslag is een verlengd
verslag voor de jaren 2017 en 2018. Het bestuur van stichting SGRv&Fonds Kansrijk heeft tijdens de
bestuursvergadering van 13-05-2019 de opgestelde cijfers akkoord bevonden.
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3. Grondslagen voor de waardering
Algemene gegevens
De stichting SGRv&Fonds Kansrijk is statutair gevestigd te Nijmegen en ingeschreven in het
handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 69165513.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Deze jaarrekening is opgesteld conform RJ-Uiting 2016-13: Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
“Fondsenwervende organisaties”. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings-of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. In dien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarden. Een voorziening voor oninbaarheid is niet
nodig
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Reserves en fondsen
De overige reserve wordt gevormd vanuit positief of negatief saldo uit de staat van baten en lasten.
Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden, toekenningen met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste
één jaar. Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Baten
Baten worden in aanmerking genomen zodra ze betaald en ontvangen zijn op de rekening-courant.
Baten komen tot stand door middel van donaties giften en fondsenwerving.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa/passiva.
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4. Balans per 31-12-2018 (na resultaat bestemming)
31 december 2018

31 december 2017

ACTIVA
Vaste activa
Vlottende activa
1 Vorderingen en overlopende activa
2 Liquide middelen

2.054
23.995

Totaal

0
54.659
26.050

54.659

26.050

54.659

PASSIVA
Reserves en fondsen
3 Overige reserve

26.032

39.641
26.032

Kortlopende schulden
4 Overige schulden

18

Totaal

Voorzitter T. Tankir

39.641
15.018

18

15.018

26.050

54.659

Penningmeester M. Lieskamp

-8-

5. Staat van baten en lasten over 2018

5
6
7
8

Baten:
- Baten van particulieren
- Baten van bedrijven
- Baten van subsidies van overheden
- Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de baten

Werkelijk
2018

Werkelijk
2017

609
650
0
7.864
9.123

445
18.430
6.900
28.950
54.725

22.500

15.000

21
22.521

0
15.000

-13.398
-211
-13.609

39.725
-84
39.641

-13.609
-13.609

39.641
39.641

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
9 - Doelstellingen
10 Kosten beheer en administratie
Som van de lasten
Saldo voor financiële van baten en lasten:
11 Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo van beten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
- overige reserves

Voorzitter T. Tankir

Penningmeester M. Lieskamp
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6. Toelichting op de balans
1. Vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

31-12-2018

31-12-2017

2.054
2.054

0
0

31-12-2018

31-12-2017

23.995
23.995

54.659
54.659

2018

2017

39.641

0

-13.609

39.641

26.032

39.641

31-12-2018

31-12-2017

0
18
18

15.000
18
15.018

2. Liquide middelen

Liquide middelen

3. Reserves en fondsen
Overige reserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

4. Kortlopende schulden

Nog uit te betalen toekenning
Nog te betalen rente
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7. Toelichting op de Staat van baten en lasten
9. Toelichting bestedingen
Besteed aan Wer
doelstellingen vings
kos
ten

Verstrekte subsidies en bijdragen
- Zomercampus
- Social work project
Kantoor-en algemene kosten
Totaal

Kosten
beheer
en
administratie

Totaal
werkelijk
jaar
2018

15.000
7.500

22.500

0

21
21

Begroot
werkelijk
jaar
2018

Totaal
werkelijk
jaar
2017

15.000
7.500

15.000
0

21
22.521

0
15.000

0

11. Financiële baten en lasten

Bankkosten
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31-12-2018

31-12-2017

211
211

84
84

