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1. VOORWOORD EN BESTUURSVERSLAG 
 

VOORWOORD 
De stichting Vrienden van het Landje wil Openbare Basisschool het Landje ondersteunen in haar kunstzinnig 
onderwijs. Stichting “Vrienden van het Landje” is in 2009 opgericht om: 

1. Extra (culturele) schoolactiviteiten en projecten te ondersteunen en bij te dragen aan verwerving en 
onderhoud van extra leermiddelen voor de Openbare Basisschool (OBS) het Landje te Rotterdam. 

2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimte zin verband houden 
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 

VERANTWOORDING KUBAS PLAN 2020-2021  
Gedurende het schooljaar heeft binnen het OBS het Landje een bestuurswissel plaatsgevonden. OBS 
het Landje heeft afscheid genomen van de directeur, Michelle Struick, die een nieuwe uitdaging binnen 
Stichting Boor is aangegaan. Stichting Vrienden van het Landje heeft een hele fijne samenwerking met 
deze directeur gehad en naar verwachting zal dit voorgezet worden met de nieuwe directeur Henk 
Wiersma. Ook is de school toegelaten tot de landelijke stichting “Cultuur Profiel Scholen”, hiermee 
willen zij de kunstzinnige/ culturele visie van de school borgen. Zo is er voor de speerpunten muziek 
en beeldende vorming een doorlopende leerlijn ontwikkeld toegespitst op de wensen van Het Landje. 

In het schooljaar 2020-2021 hebben door COVID veel minder activiteiten op het gebied van kunst en 
cultuur kunnen plaatsvinden. Desondanks de lockdown heeft de school toch ingezet op het 
overbrengen van cultuur door online samen te blijven werken aan projecten waar het kon. Helaas is 
het Groot Project dat jaar helemaal afgeblazen. Dit is een project waar het geld van de Vrienden voor 
het grootste deel op wordt ingezet als het gaat om schoolbrede activiteiten. Dit heeft ertoe geleid dat 
een aanzienlijk bedrag van het door de Vrienden van het Landje aangeboden budget niet besteed is. 
Hierover zijn de Vrienden van het Landje en OBS het Landje in gesprek om ervoor te zorgen dat deze 
middelen in 2021-2022 een bestemming krijgen. Het gaat om een bedrag van €11.000,-.  

Het geld van de Vrienden zijn in het schooljaar 2020-2021 ingezet voor de volgende activiteiten: 

Samenwerking met TENT 

TENT is een van de samenwerkingspartners van OBS Het Landje. Ieder jaar brengen de kleutergroepen, 
groep 3 en 4 een bezoek aan de lopende tentoonstelling van TENT. Dit zijn filosofische rondleidingen 
waarbij de leerlingen op een prikkelende manier op hun waarnemingszin worden aangesproken.  De 
groepen 8 nemen altijd deel aan het programma van 100%, samenwerking tussen TENT en MAMA. 

Dit jaar hebben enkel de kleutergroepen en de groepen 8 aan dit programma kunnen deelnemen door 
de lockdown. 
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Samenwerking Nieuwe Instituut 

Voor dit jaar zijn de groepen 6 langs geweest in Huis Sonneveld.  Daarnaast hebben zij een ontwerp 
gemaakt voor bij de lessen beeldend die aan dit bezoek gekoppeld zijn. 

Muziekonderwijs 

De leerlingen hebben het gehele jaar muziekles gekregen via vakdocenten van de SKVR. Ook 
gedurende de tweede lockdownperiode hebben de vakleerkrachten filmpjes gemaakt zodat de 
leerlingen online aan de slag konden gaan. Na de lockdownzijn zijn ze weer gestart met het klassikaal 
lesgeven. Daarnaast is er in de klas ook gebruik gemaakt van Zangexpress. 

Kunstonderwijs 

De leerlingen hebben het gehele jaar les gekregen van een vakdocent. Zij is in de formatie opgenomen. Een deel 
van de materiaalkosten komt vanuit het schoolbudget, een deel ervan is een investering van de Vrienden. Dit 
jaar is er gekozen om extra te investeren in een RISOprinter, een makkelijkere vorm van zeefdrukken. 

Cinekid Film maken 

Leerlingen uit groep 7 doen mee aan workshops voor het leren maken van een film. Vanuit Cinekid  krijgen de 
leerlingen drie weken achter elkaar een workshop om een film te maken die later ook in de bioscoop wordt 
vertoond.  De leerlingen maken de films met een IPAD. 

Kunstmiddag 

Gedurende het hele jaar vindt er op de vrijdagmiddagen de “kunstmiddag” plaats in de groepen zelf. De 
leerkrachten besteden dan extra aandacht aan filosofie, drama, muziek, beeldend of iets anders creatiefs. 
Driemaal per jaar vindt er een blok kunstmiddagen plaats, waarbij de groepen klas doorbroken werken aan een 
“ kunstopdracht”. Voor deze blokken wordt altijd extra geld vrijgemaakt. Dit jaar heeft een zo’n blok 
plaatsgevonden. 

Samenwerking IFFR/NI 

Het afgelopen jaar is wekelijks in samenwerking met het Nieuwe Instituut en het IFFR gewerkt aan een landelijke 
lessenreeks “Archief van de verbeelding” voor de groepen 3 t/m 5. De uren van Tessa in de ontwikkeling voor de 
lessenreeks vormen de input van de pilot vanuit school en tevens wordt een pilot uitgevoerd in de jaren erna. 
Dit jaar zijn de pilots van groep 3 en groep 5 daadwerkelijk uitgevoerd. 

Maastheater 

Dit jaar is de samenwerking met Maastheater gestart in de kleutergroepen en de groepen 7. Met het 
Maastheater gaan we een langdurige samenwerking aan, toewerkend naar een doorlopende leerlijn voor heel 
de school. Het afgelopen jaar zijn we gestart met de kleutergroepen, maar dit werd online uitgevoerd ivm COVID-
lockdown. De lessen van de groepen 7 zijn niet gestart dat jaar. 

Illustratoren tijdens de Kinderboekenweek 

Tijdens de Kinderboekenweek zijn twee illustratoren uitgenodigd om workshops te geven aan alle klassen van 
Het Landje. Voor de onderbouw en middenbouw is Lizelot Versteeg uitgenodigd en voor de groepen 5 t/m 8  

Magnus Weightman. 
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Codarts 

Codarts studenten hebben aan de bovenbouw ( 6t/m 8) een voorstelling gegeven op school. 

Musical groep 8 

Dit schooljaar heeft de musical op twee manieren plaats gevonden. Dit door de eerste lockdown. Van de musical 
is zowel een film gemaakt voor de drie groepen, maar ook heeft de musical in de buitenruimte plaats gevonden. 
De musical heeft meer gekost doordat de drie klassen het op twee manieren hebben opgevoerd. Er is hiervoor 
een extra investering geweest vanuit de Vrienden. 

 

Bestuurssamenstelling per 30 juni 2021 
Voorzitter: Thamar Kemperman  
Penningmeester: Cindy Herrera Hurtado 
Secretaris: Gerben Willers 
Leden: Peter Fengler, Shilpi Ahmed-van der Pool 

Deze jaarrekening is opgesteld door de huidige (d.d.31 januari 2022) bestuurssamenstelling  

Voorzitter: Caroline Rovers  
Penningmeester: Cindy Herrera Hurtado 
Secretaris: Gerben Willers 
Leden: Sandra Sewtahal en Peter Fengler 
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2. JAARREKENING 2020-2021 
BALANS PER 30 JUNI 2021 
(na bestemming resultaat, alle bedragen in €) 

  30-06-2021 30-06-2020 
    
    
ACTIVA    
Vaste activa  0 0 
Vlottende activa    
1. Vorderingen  0 0 
2. Debiteuren  0 0 
3. Overige vorderingen  0 0 
4. Liquide middelen  73.109 103.429 
    
Totaal activa  73.109 103.429 
    
PASSIVA    
3. Eigen vermogen    
Vrij besteedbaar vermogen    
- Algemene Reserve  73.109 87.429 
Vastgestelde vermogen    
- Bestemmingsreserve  0 16.000 
    
4. Voorzieningen  0 0 
5. Langlopende schulden  0 0 
6. Kortlopende schulden  0 0 
    
Totaal passiva  73.109 103.429 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2020-2021 
(alle bedragen in €) 

 Werkelijk 
2020-2021 

Werkelijk 
2019-2020 

   
BATEN   
   
A DIRECTE OPBRENGSTEN   
Incasso’s  7.899 3.415 
Giften d.m.v. overschrijvingen 693 2.236 
Nieuwe Landje, Bijdrage Oudercommissie 0 15.795 
Affiliatie programma’s 0 0 
Anonieme giften (via Boor) 0 0 
Bijdrage St. Overblijf 0 0 
Overige opbrengsten 0 0 
   
Totaal opbrengsten 8.592 21.446 
   
LASTEN   
B BEHEERLASTEN   
Personeel 0 0 
Materieel 6.911 192 
   
Totaal beheerlasten 6.911 192 
   
C ACTIVITEINTENLASTEN   
Verleende vaste bijdrage aan ‘Het Landje” 16.000 16.000 
Incidentele bijdrage aan ‘Het Landje’ 0 0 
Overige activiteitenlasten 0 0 
   
Totaal activiteitenlasten 16.000 16.000 
   
Som van beheers- en activiteitenlasten 22.911 16.192 
   
Exploitatiesaldo -14.319 5.254 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaatbestemming    
    
  2020-2021 2019-2020 
Mutatie Algemene Reserve  -14.319 5.254 
Mutatie bestemmingsreserve  0 0 
Exploitatieresultaat  -14.319 5.254 
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ALGEMENE TOELICHTING 
 

1. Algemene toelichting 

De stichting is in 2009 opgericht om: 

1. Extra (culturele) schoolactiviteiten en projecten te ondersteunen en bij te dragen aan 
verwerving en onderhoud van extra leermiddelen voor de Openbare Basisschool (OBS) het 
Landje te Rotterdam 

2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 

Met als doelstelling het financieel ondersteunen van kunstzinnig onderwijs van basisschool het Landje. 

2. Continuïteit 

De Stichting Vrienden van het Landje verwerft geld voor haar activiteiten door middel van: 

1. Giften van ouders of overige betrokkenen bij de school 
2. Fondsenwerving middels school acties, bij gemeentelijke instellingen etc. 
3. Subsidies 
4. Schenkingen, erfstellingen en legaten 

Het bestuur is van oordeel dat de jaarrekening kan worden opgesteld op basis van continuïteit. 

3. Algemene waarderingsgrondslagen 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld. Baten en lasten 
worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd.  

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het betreft vorderingen met een 
looptijd van ten hoogste één jaar. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Algemene Reserve 
2. Bestemmingsreserve 

Algemene Reserve 

Het bestuur kan zonder belemmeringen over de algemene reserve beschikken (vrij beschikbaar 
vermogen) 
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Bestemmingsreserve 

De vorming van deze reserves geschiedt bij de resultaatbestemming. 
Bestedingen waarvoor zulk een reserve is gevormd, worden ten laste van het resultaat gebracht. 
Onttrekkingen aan deze reserves worden verwerkt via resultaatbestemming. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

Schulden 

Crediteuren, overige schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde.  

Grondslagen voor bepalingen van het resultaat 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn toegezegd c.q. ontvangen. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin 
deze voorzienbaar zijn. 

Lasten activiteiten en besteding doelstellingen 

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn 
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de 
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

 
In 2018 hebben de Vrienden van het Landje aan het bestuur van OBS het Landje bekend gemaakt via 
een donatie brief dd. 10-04-2018 van het voornemen om jaarlijks een bijdrage van €16.000,- te 
doneren aan OBS het Landje. Dit bedrag is bedoeld om het kunstzinnige karakter van de school te 
versterken en kan alleen ingezet worden vóór activiteiten die passen binnen het kunst en cultuurplan. 
Het geen door OBS het Landje jaarlijks verantwoordt wordt aan de Vrienden van het Landje.  
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2021 
ACTIVA 
4. Liquide middelen 

Het bij de ING Bank aangehouden saldo staat ter vrije beschikking van de stichting. 

  2020-2021 2019-2020 
Liquide middelen    
ING Bank  764 16.963 
ING spaarrekening  72.345 86.446 
  73.109 103.429 

 

PASSIVA 

Vrij besteedbaar vermogen 

a. Algemene Reserve 2020-2021 2019-2020 
   
Stand bij aanvang van het boekjaar 87.429 82.175 
Resultaat -14.319  5.254 
Resultaat 73.109 87.429 
   
Bestemmingsreserve 0 16.000 
   

Bestemmingsreserve 

Einde schooljaar 2019-2020 is een bestemmingsreserve opgenomen voor de jaarlijkse bijdrage die de 
Vrienden aan OBS het Landje overmaken. Door bestuurswijziging was de toegang tot de Vrienden van 
het Landje rekening beperkt. Hierdoor kon er niet tijdig de bijdrage overgemaakt worden, om deze 
reden is er in 2019-2020 een bestemmingsreserve opgenomen. In schooljaar 2020-2021 is deze 
overgemaakt en is om deze reden de bestemmingsreserve per 30 juni 2021 €0.  

 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2020-
2021 
 

Opbrengsten 

Gedurende schooljaar 2020-2021 heeft de Stichting Vrienden van het Landje wederom geld verworven 
door middel van giften van ouders of overige betrokkenen bij de school. Dit is enerzijds door een 
maandelijks te incasseren bedrag en/of door eenmalige bijdragen van ouders. In schooljaar 2019-2020 
hadden de Vrienden beperkt toegang tot de bankrekening, om deze reden zijn er minder incasso’s 
uitgevoerd dan gebruikelijk. In het schooljaar 2019-2020 hebben de Vrienden van het Landje voor het 
laatst een bijdrage via de Ouderbijdrage ontvangen. Per 2020 heeft OBS het Landje een overstap 
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gemaakt naar WIS collect voor het betalen van de ouderbijdrage. Om deze reden zullen de Vrienden 
van het Landje een ander manier verzinnen om dit gat op te vangen.   

Beheerlasten 

De beheerlasten van de Stichting bestaan uit bankkosten en declaraties voor aanvullende 
activiteitenlasten voor het Landje Musical.  
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3. VERANTWOORDING KUBAS PLAN 2019-2020 
In het schooljaar 2019-2020  hebben een groot aantal KUBAS-activiteiten nog kunnen plaatsvinden 
ondanks het begin van COVID in maart 2020. Het geld van de Vrienden is dan ook ingezet voor een 
aantal grote projecten die dat jaar op gebied van kunst en cultuur schoolbreed hebben 
plaatsgevonden. 

Het geld van de Vrienden is ingezet voor de volgende activiteiten: 

Groot Project “Wilde Parade”; tijdens deze weken hebben we school-breed gewerkt aan een thema 
dat over verbinding met de ander ging. In deze periode hebben de leerlingen van het Landje 
verschillende workshops of activiteiten gedaan: 

- Wereldmuseum “Superstraat” 
- Gelukswandelingen  
- Heerenplaats 
- Stichting MEE-voorlichting 
- Kunstenaar Barbara Witteveen 
- Scrap XL 
- Muziekinstrumenten maken 
- Materialen en regeldingen Parade 

Samenwerking met TENT 

TENT is een van de samenwerkingspartners van OBS Het Landje. Ieder jaar brengen de kleutergroepen, 
groep 3 en 4 een bezoek aan de lopende tentoonstelling van TENT. Dit zijn filosofische rondleidingen 
waarbij de leerlingen op een prikkelende manier op hun waarnemingszin worden aangesproken.  De 
groepen 8 nemen altijd deel aan het programma van 100%, samenwerking tussen TENT en MAMA. 

Alle groepen hebben dit jaar kunnen deelnemen aan de activiteiten van deze samenwerking 

Samenwerking Nieuwe Instituut 

Voor dit jaar zijn de groepen 6 langs geweest in Huis Sonneveld.  Daarnaast hebben zij een ontwerp 
gemaakt voor bij de lessen beeldend die aan dit bezoek gekoppeld zijn.  

Professionalisering Team Kunst 

Het team krijgt ieder jaar een workshop of cultureel uitstapje om zo het team betrokken te houden bij 
de kunstzinnige visie van Het Landje. De leerkrachten zijn dit jaar aan de slag gegaan met beeld/ film. 
Dit was een online workshop vanwege de COVID omstandigheden. 

Muziekonderwijs 

De leerlingen hebben het gehele jaar muziekles gekregen via vakdocenten van de SKVR. Ook 
gedurende de eerste lockdown periode hebben de vakleerkrachten filmpjes gemaakt zodat de 
leerlingen online aan de slag konden gaan. Daarnaast is er in de klas ook gebruik gemaakt van 
Zangexpress. 
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Kunstonderwijs 

De leerlingen hebben het gehele jaar les gekregen van een vakdocent. Zij is in de formatie opgenomen. 
Een deel van de materiaalkosten komt vanuit het schoolbudget, een deel ervan is een investering van 
de Vrienden. Zo zijn er soldeerbouten voor in de klas extra aangeschaft. 

Cinekid Film maken 

Leerlingen uit groep 7 doen mee aan workshops voor het leren maken van een film. Vanuit Cinedkid  
krijgen de leerlingen drie weken achter elkaar een workshop om een film te maken die later ook in de 
bioscoop wordt vertoond. De leerlingen maken de films met een IPAD. 

Kunstmiddag 

Gedurende het hele jaar vindt er op de vrijdagmiddagen de “kunstmiddag” plaats in de groepen zelf. 
De leerkrachten besteden dan extra aandacht aan filosofie, drama, muziek, beeldend of iets anders 
creatiefs. Driemaal per jaar vindt er een blok kunstmiddagen plaats, waarbij de groepen 
klasdoorbroken werken aan een “ kunstopdracht”. Voor deze blokken wordt altijd extra geld 
vrijgemaakt. 

Samenwerking IFFR/ NI 

Het afgelopen jaar is wekelijks in samenwerking met het Nieuwe Instituut en het IFFR gewerkt aan een 
landelijke lessenreeks “ Archief van de verbeelding” voor de groepen 3 t/m 5. De uren van Tessa in de 
ontwikkeling voor de lessenreeks vormen de input van de pilot vanuit school eveneens dat de 
lessenreeks wordt een pilot uitgevoerd in de jaren erna. 

Musical groep 8 

Dit schooljaar heeft de musical op twee manieren plaats gevonden. Dit door de eerste lockdown. Van 
de musical is zowel een film gemaakt voor de drie groepen, maar ook heeft de musical in de 
buitenruimte plaats gevonden. De musical heeft meer gekost doordat de drie klassen het op twee 
manieren hebben opgevoerd. Er is hiervoor een extra investering geweest vanuit de Vrienden. 

Extra investering 

Soldeerbouten. 
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