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Vereniging tot bevordering van een School met de Bijbel te Benthuizen 
 

INLEIDING 
 

Geachte lezer(es), 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de schoolvereniging over het jaar 2019. In dit jaarverslag leggen wij 

verantwoording af van het gevoerde beleid over het afgelopen jaar.  

 

Namens het bestuur, 

Arjan Kaashoek 

André Hoogland 

 

1. VERENIGING 

 

1.1 ALGEMEEN 

De Vereniging tot bevordering van een School met de Bijbel te Benthuizen is één van de vier leden 

van de Vereniging “Mantum Onderwijs”, die vanaf 1 januari 2011 het bevoegd gezag is van de School 

met de Bijbel te Benthuizen. De doelstelling van de vereniging staat beschreven in de statuten.  

 

1.2 GESCHIEDENIS 

In maart 1904 is de vereniging “Een school met de Bijbel” opgericht en tien jaar later is ook 

daadwerkelijk een christelijke school gesticht. In 2010 is besloten om per 1 januari 2011 te fuseren 

met de SSRS (Stichting Samenwerkende Reformatorische Scholen), waardoor de vereniging “Mantum 

Onderwijs” is ontstaan. “De Vereniging Een School met de Bijbel” is omgevormd tot de lokale 

“Vereniging tot bevordering van een School met de Bijbel”, die als lid fungeert van de nieuw 

opgerichte vereniging.  

 

1.3 GRONDSLAG 

De grondslag van de vereniging is in de statuten als volgt verwoord: “De vereniging heeft tot 

grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord naar de opvatting, vastgelegd in de Drie Formulieren 

van Enigheid”. 

 

1.4 LEDEN 

Leden zijn zij, die zich schriftelijk als lid hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn 

toegelaten. Voorwaarde voor het toekennen van lidmaatschap is de schriftelijke instemming met 

de grondslag van de vereniging. De leden zijn, verenigd in de ledenvergadering, het hoogste orgaan 

(“de eigenaar”) van de vereniging.  

 

1.5 ONTWIKKELINGEN IN HET LEDENBESTAND 

De vereniging heeft al enkele jaren te maken met een dalend ledenaantal. Tot voor kort kon deze 

daling verklaard worden door de krimp in de school als geheel; het leerlingenaantal nam ook af. 

Inmiddels groeit de school weer qua leerlingen, maar in het ledenbestand is deze groei nog niet 

terug te zien. Er is een trend ontstaan waarbij steeds meer ouders hun lidmaatschap opzeggen 

wanneer hun kinderen van school gaan. In 2019 is het aantal leden per saldo met 7 leden afgenomen 

tot 157 leden.   
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Aantal leden per 31 december 2019, uitgesplitst naar kerkelijke achtergrond  

 

Jaartal PKN/NHG 

 

PKN/ 

Hoekstee

n 

Ger.Gem. Oud 

Ger.Gem. 

Overig totaal 

2007 76 8 103 10 8 205 

2008 70 8 100 9 5 192 

2009 60 9 103 9 4 185 

2010 66 9 99 6 4 184 

2011 64 9 98 6 3 180 

2012 64 7 100 5 2 178 

2013 60 7 96 5 9 177 

2014 48 5 93 4 16 166 

2015 46 5 96 5 18 170 

2016 44 4 96 4 18 166 

2017 46 3 96 4 18 167 

2018 44 3 96 4 17 164 

2019 42 3 91 4 17 157 

 

Aantal leden uitgesplitst naar leden met en zonder kinderen op school 

 

 PKN/NHG PKN/Hoekst

een 

Ger.Gem Oud 

Ger.Gem. 

Overig totaal 

met kind  18 0 46 3 12 79 

zonder kind  24 3 45 1 5 78 

totaal  42 3 91 4 17 157 
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2. BESTUURSVERSLAG 

 

2.1 SAMENSTELLING BESTUUR/IDENTITEITSRAAD 

In de statuten is vastgelegd, dat het bestuur uit minimaal vijf personen bestaat. Bij de verkiezing 

van het aantal leden wordt rekening gehouden met de kerkelijke achtergrond. Daarnaast is 

vastgelegd, dat het bestuur ten minste één vrouwelijk lid bevat.  

 

De samenstelling van het bestuur/de Identiteitsraad was vanaf de ledenvergadering van 2019 als 

volgt: 

Dhr. Arjan Kaashoek, Voorzitter 

Mw. Elise van der Velden-Krijgsman, secretaris 

Dhr. André Hoogland, penningmeester, algemeen adjunct 

Dhr. Jaco den Heijer  

 

In 2019 hebben we afscheid genomen van Lianne Moerman. Als gevolg hiervan is er één vacature. In 

november 2019 heeft Mw Metine van der Hoek aangegeven zich kandidaat te willen stellen. Zij 

draait sinds november 2019 “proef”. Wanneer deze periode wederzijds bevalt zal zij bij de 

eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de vereniging worden voorgedragen als kandidaat in 

de vacature van Lianne Moerman. De bestuursleden zijn allen vrijwilligers en zijn onbezoldigd. Zij 

ontvangen geen enkele beloning/ vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de 

vereniging. 

 

2.2 TAKEN BESTUUR / IDENTITEITSRAAD 

Het bestuur van de lokale “Vereniging tot bevordering van een School met de Bijbel” heeft een 

dubbele taak. Het heeft uiteraard tot taak de lokale vereniging te besturen, maar daarnaast heeft 

het een taak als Identiteitsraad op te treden bij schoolvereniging Mantum.  

 

De inbreng van een Identiteitsraad is belangrijk. Een advies dat vanuit een Identiteitsraad wordt 

ontvangen kan niet lichtvaardig terzijde wordt geschoven “omdat het toch maar een advies is”. De 

directie kan een gegeven (formeel) advies slechts gemotiveerd terzijde leggen nadat zij hierover 

overleg heeft gevoerd met de betrokken Identiteitsraad. De hoofdtaken van de 

Identiteitsraad/lokaal bestuur zijn: 

 

1. het doen van voordrachten aan het schoolbestuur voor schoolbestuursleden;  

Bij de benoeming van bestuursleden is het belangrijk dat er invloed vanuit de lokale 

vereniging is. Vanzelfsprekend worden aan bestuurders competentie-eisen gesteld, maar 

lokale binding is net zo waardevol. Bestuursleden van de schoolvereniging worden daarom 

benoemd op bindende voordracht van de lokale verenigingen. Vanuit Benthuizen is de heer A 

(Andy) Thomson penningmeester. De heer Adriaan de Bruin was volgens rooster aftredend en 

heeft zich niet herkiesbaar gesteld.  

 

2. het deelnemen in een door het schoolbestuur ingestelde wervings- en selectiecommissie 

t.b.v. de benoeming van personeel;  

De taak van de Identiteitsraad is op dit onderdeel nog zwaarder dan hierboven is beschreven. 

Identiteit op een school krijgt gestalte door mensen, medewerkers. Werving en selectie van 

medewerkers voor een school is een belangrijk instrument om die identiteitsinvulling gestalte 

te geven. Daarom wordt bij een wervings- en selectieprocedure in samenspraak tussen het 

bestuur van de schoolvereniging en de Identiteitsraad bepaald of iemand wel of niet past 

binnen de identiteit van een school. Een eventuele benoeming vindt alleen plaats als zowel 

het bestuur als de Identiteitsraad een positief advies geeft.   
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In 2019 is er geen wervings- en selectieprocedure voor nieuwe leerkrachten geweest. De 

ontstane vacatures door her vertrek van diverse leerkrachten is opgevuld met (LIO) stagiaires. 

In benoeming van stagiaires heeft de Identiteitsraad geen rol. 

 

3. Het adviseren van het schoolbestuur bij het doen van een voorstel tot vaststelling of 

wijziging van het schoolreglement voor de school.  

Het is belangrijk dat alle zaken die voor de “lokale inkleuring” van de identiteit van de school 

van belang zijn (en waarbij de Identiteitsraad dus een belangrijke taak heeft) goed worden 

vastgelegd in een schoolreglement. Iedere school heeft hierbij een eigen schoolreglement, dat 

- juist vanwege die lokale inkleuring - niet gelijk hoeft te zijn met dat van een andere school. 

 

In 2019 heeft de Identiteitsraad vijf keer vergaderd. De Identiteitsraad was ook aanwezig op 

de twee algemene ledenvergaderingen van Mantum Onderwijs. Daarnaast is er een extra 

overleg geweest met de andere adviesraden om kennis uit te wisselen en is er een overleg 

geweest met de kerkenraden van de kerken in Benthuizen.  

 

Een afvaardiging uit de Identiteitsraad heeft in 2016 zitting gehad in een werkgroep 

bestuurlijke veranderingen van Mantum. Deze werkgroep heeft een rapport uitgebracht over 

een mogelijk toekomstige bestuursstructuur voor Mantum en dit rapport aangeboden aan het 

Mantum bestuur. Het Mantum bestuur is op basis van dit rapport gestart met het uitwerken 

van een nieuw bestuursmodel wat in 2017-2018 verder is uitgewerkt naar een Raad van 

Beheermodel waarmee meer recht wordt gedaan aan de scheiding van bestuur en toezicht en 

de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden. Het nieuwe bestuursmodel is in 2019 

verder uitgewerkt en deels ingevuld. 

 

Verder is er gestart met het verder uitwerken van een visiedocument voor de toekomst wat 

verder wordt besproken in de Algemene Ledenvergadering van Mantum. 

 

4. Het onderhouden van contacten richting ouders en leerlingen van de school. 

In het kader van deze taak is de Identiteitsraad vertegenwoordigd in de pr-commissie. De pr-

commissie heeft in 2019 o.a. gewerkt aan het organiseren van een open middag voor ouders 

van nieuw aan te melden leerlingen. De open middag was in februari 2019, we kunnen 

terugkijken op een geslaagde middag, dit biedt nieuwe ouders de mogelijkheid om kennis te 

maken met onze school.  

 

Verder bezoeken we ieder jaar op een ochtend diverse klassen, waarbij we specifiek letten op 

één thema. We spreken vervolgens ook de leerkrachten en mogen zo zien hoe het christelijk 

onderwijs in de praktijk gestalte krijgt.  

 

Omdat identiteit ook thuis een belangrijk thema is, is er ook in 2019 voor ouders een avond 

georganiseerd. In 2019 hadden we als spreker dhr. Dr. A. de Muynck van Driestar Educatief die 

met ons nadacht over ‘Hoe goed moet mijn kind presteren?”. Een boeiende avond met 

interactieve delen en een opkomst van ca. 55 belangstellenden. 
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Om de contacten tussen de leerkrachten en de vrijwilligers te bevorderen, organiseert de 

Identiteitsraad aan het einde van ieder schooljaar een informele contactavond voor 

leerkrachten en vaste vrijwilligers, zoals o.a. de leden van de oudercommissie, de 

medezeggenschapsraad en de Identiteitsraad.  

 
Afgelopen jaar hebben we, evenals voorgaande jaren, met een afvaardiging van de kerkenraden 

van de vier dorpskerken overleg gehad. Dit is belangrijk omdat we beiden met dezelfde groep 

kinderen werken en ook op het gebied van identiteit graag van elkaar op de hoogte blijven. We 

hebben met elkaar gesproken over verschillende thema’s die leven, zoals vrijheid van onderwijs 

en de politieke besluiten rondom het onderwijs en hoe invulling wordt gegeven aan godsdienst 

onderwijs. Een mooie en boeiende avond.  
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3. JAARREKENING 2019 

 

 

 
3.1 Staat van Baten en Lasten 

   

 Realisatie Begroting 

 2019 2019 

 
 €  

BATEN   
Contributies 1656,00 1700,00 

Totaal baten 1656,00 1700,00 

   
LASTEN   
Kosten Bank 182,58 200,00 

Diverse kosten 656,83 1000,00 

Totaal lasten 839,41 1200,00 

   

Resultaat 816,59 500,00 

 
Balans 

 

ACTIVA 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

 €  €  €  

Vaste activa    

    
Financiële vaste activa    
Vaste activa 0 0 0 

Totaal vaste activa 0 0 0 
    

    
Vlottende activa/liquide 
middelen    
Spaar rekening 
3152823320 gelabeld tbv 
nieuwbouw school 

12283,26 12282,03 12280,8 

Rekening courant 
307204154 

2746,18 1829,59 1295,79 

Rekening courant 
307204154 gelabeld tbv 
nieuwbouw school 

289,50   

Totaal vlottende activa 15318,94 14111,62 13576,59 

 
   

    

Totaal activa 15029,44 14111,62 13576,59 
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PASSIVA 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

 €  €  €  

Reserves en fondsen    

    
Reserves    
Spaar rekening 
3152823320 

12283,26 12282,03 12280,8 

 12283,26 12282,03 12280,8 

    
Kortlopende schulden    
Crediteuren 0 0 0 

Rekening courant 
307204154 

2746,18 1829,59 1295,79 

 2746,18 1829,59 1295,79 

    

    

Totaal passiva 15029,44 14111,62 13576,59 

     

Toelichting bij Staat van Baten en Lasten en de Balans 
 

• In november en december 2019 hebben alle leden van de vereniging een contributienota voor 

het jaar 2019/2020 ontvangen. Van de aangeschreven leden hebben 87 leden de contributie 

2018/2019 in 2019 voldaan. Daarnaast hebben 51 leden in 2019 de contributie van 2018/2019 

voldaan. De inkomsten 2019 bedragen hierdoor totaal € 1656,- (€ 28,- meer dan 2018). 

• In de brief voor de contributie is ook aandacht gevraagd voor extra betaling ten behoeve van 

dd nieuwe school. Hier is € 280.50 extra opgehaald. Dit bedrag is ook apart in het financieel 

overzicht opgenomen als zijnde gelabeld voor de nieuwbouw. 

• De uitgaven voor de post “diverse kosten” bedraagt € 872.56 (in 2018 € 886.46). Deze post is 

opgebouwd uit de jaarafsluiting met Personeel, Oudercommissie, Medezeggenschapsraad en 

Identiteitsraad waarbij dit jaar een BBQ is georganiseerd, kosten voor gastsprekers voor de 

identiteit/ledenavonden en secretariaatskosten.  

• De contributie en eventuele extra gift is vanwege de ANBI-status aftrekbaar voor de belasting 
(uiteraard onder de daarbij behorende voorwaarden).  

• Totaal batig saldo over 2018 voor de vereniging is € 816.59.  

• Op 31-12-2019 was het vermogen van de vereniging € 15318.94 (2018 - € 14111.62). Een deel 

van dit geld is gelabeld voor de nieuwbouw van de school. Een ander deel is niet gelabeld en 

kan daarom worden ingezet voor lokale en/of identiteit gebonden zaken 

• De vereniging School met de Bijbel heeft geen vaste activa in beheer. 
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Begroting 2019 

 Begroting Realisatie Begroting 

 2020 2019 2019 

 €   €  

BATEN    
Contributies 1600,00 1656,00 1700,00 

giften/overbetaling 400,00   

Totaal baten 2000,00 1656,00 1700,00 

    
LASTEN    
Kosten Bank 200,00 182,58 200,00 

Diverse Kosten 800,00 656,83 1000,00 

Totaal lasten 1000,00 839,41 1200,00 

    

Resultaat 1000,00 816,59 500,00 

 
Toelichting bij de begroting 2020 
 

• Het aantal verenigingsleden neemt iets af. Hierdoor worden iets lagere inkomsten begroot voor 

2020. 

• Er worden extra giften/overbetalingen verwacht. De inkomsten hiervoor worden op € 400,- 

geschat. 

• In de lasten is, naast de lopende uitgaven, geen bedrag begroot voor bijdrage aan identiteit 

gebonden aspecten die redelijkerwijs voorzien kunnen worden.  

Kascontrolecommissie 
De kas over 2019 is gecontroleerd en in orde bevonden. 
 
 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, gehouden te Benthuizen op 11 juni 2020 

 

 

 

A. Kaashoek:    _________________________________ 

 

 

 

C.E. van der Velden-Krijgsman: _________________________________ 

(secretaris) 

 

 

A. Hoogland:    _________________________________ 

(penningmeester) 

 

 

J. den Heijer:    _________________________________ 

 

 

Om fraude met handtekeningen te voorkomen hebben wij het gepubliceerde jaarverslag niet 

ondertekend. 


