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1. Inleiding
De stichting Vrienden van Radiance heeft in dit verslagjaar diverse activiteiten ontplooid om haar doelstelling, het
ondersteunen van de christelijke school Radiance te realiseren. Ook in dit jaar bleek een structurele financiële
ondersteuning van de school noodzakelijk om een goede voortgang van het onderwijs op de school te kunnen
waarborgen.
2. Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting was dit jaar als volgt samengesteld:
L.N. Rottier, voorzitter
M.W. van Bemmel, lid
D. van den Noort, lid
W. Visser, lid
vanaf augustus 2019
C.J.B. Ritmeester, lid
H.J. Last, lid
Het bestuur vergaderde dit jaar twee maal, terwijl er tussentijds per email contact was over de begroting.
3. Visie en missie
Vrienden van Radiance zet zich in voor christelijk onderwijs in Oekraïne. Dat doen we op verschillende manieren.
1. We geven financiële ondersteuning aan één van de eerste christelijke scholen in Oekraïne.
2. We stimuleren de onderwijskundige ontwikkeling.
3. We richten ons op de zorg voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen. In Nederland wordt dit project
Special Educational Needs (Sen) genoemd.
Onderwijs in Oekraïne
Het christelijk onderwijs krijgt in Oekraïne geen of slechts incidenteel ondersteuning van de overheid. Het
schoolgebouw, de leermiddelen en het salaris van de onderwijzers moeten de ouders zelf bekostigen. Dit is voor
hen vaak onmogelijk, omdat de meeste ouders niet veel inkomen hebben. En christelijke ouders willen wel heel
graag hun kind naar deze school laten gaan, zodat hun kind bijbels onderwijs krijgt.
4. Activiteiten
a. Geldwerving
Belangrijke inkomstenbron was ook dit jaar de bijdrage van de studenten van Driestar hogeschool en de opbrengst
van de collecten bij diverse bijeenkomsten van de hogeschool. Wel is er nog een bedrag aan overige giften. De
stichting aan haar toezeggingen kon voldoen, en ook nu kon weer enige reserve worden opgebouwd.
Voor de geldwerving onder de studenten is een studentcommissie die betrokken is bij de voorlichting over de school
Radiance en bij een aantal sponsoracties op de hogeschool.
Twee basisscholen stellen door middel van acties middelen beschikbaar voor de basisschool.
Er is een nieuwe website in gebruik genomen.
b. Contacten met de school
Er is een door bestuursleden een bezoek afgelegd aan de school. Tijdens dit contact werd de voortgang van de
ontwikkeling van het onderwijs besproken.
Ook werd (zoals gebruikelijk) inhoudelijk gesproken over de verdeling van de taken tussen schoolbestuur en
scholleiding en over het functioneren van het bestuur. Daarbij werden vragen gesteld bij de plannen van het
schoolbestuur om het schoolgebouw uit te breiden.
Naast dit bezoek zijn er met de directeur van de basisschool contacten geweest tijdens haar verblijf in Nederland.
Een verkort financieel overzicht volgt hieronder.
Er wordt gewerkt aan een masterplan om te voorzien in de vraag die er ligt bij christelijke scholen in Oekraïne.

Balans
Balans per 31 december 2019

Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

2019

2018

Werkelijk

werkelijk

0
43.865
43.865
42.1412
1.723
43.865

3.186
38.020
41.206
41.079
127
41.206

Uit de balans blijkt de gezonde financiële positie van Stichting Vrienden van Radiance.
Financieel resultaat
Resultaat 2019

Machtigingen
Collecten hogeschool
Acties
Overige bijdragen
Totaal baten
Dotaties
Kosten uitwisseling
Overige kosten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat

2019
werkelijk
8.226
7.659
7.775
1.230
24.890
23.248
0
582
23.830
1.060
3
1.063

2019
begroot
7.250
2.000
10.500
2.000
21.750
23.400
500
1.100
25.000
-3.250
0
-3.250

2018
werkelijk
7.367
0
6.597
1.023
14.987
23.208
1.010
637
24.855
-9.868
10
-9.858

Het financieel resultaat is € 4.313 hoger dan begroot.
Dit hogere resultaat komt vooral door hogere opbrengsten dan begroot (€ 3.000) daarnaast zijn de kosten iets
lager (1.000) dan begroot.
Ten opzichte van verslagjaar 2018 laten de inkomsten een flinke stijging zien.

5.

Contact

Contactgegevens:
Vrienden van Radiance
p/a Postbus 368
2800 AJ Gouda
Financiële gegevens:
Onze IBAN-gegevens zijn: NL68 RABO 0109 1645 71 t.n.v. Stichting Vrienden van Radiance.
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 817262696

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marit van Bemmel, tel. 0182 – 54 03 78.

Jaarverslag Stichting Vrienden van Radiance

