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De jaarrekening over het jaar 2020 was nog niet opgesteld en wordt dit keer samen met die van 
2021 gepresenteerd. 

Ten opzichte van voorgaande jaren vallen enkele zaken op. 

De beperkende maatregelen in de school ten gevolge van de Covid-19 pandemie hebben ertoe 
geleid dat er in de afgelopen twee jaren geen gebruik kon worden gemaakt van een financiële 
ondersteuning vanuit de VVVZ. Hierdoor is het vermogen aanzienlijk meer toegenomen dan 
voorzien, wat moet worden opgevat als een reservering voor toekomstige aanvragen ter 
ondersteuning vanuit de afdeling. 

Daarnaast is inmiddels de CSW zelf actief lid geworden van de Vereniging van Vrijescholen en de 
afdracht van het bijbehorende lidmaatschapsgeld, anders dan voorheen, rechtstreeks via de CSW 
verloopt. Hiermee neemt het bedrag wat vanuit de CSW toestroomt naar de VVVZ  naar rato af. 
Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 13,— per ingeschreven leerling van de afdeling Vrijeschool.
De afdracht aan de VVVZ is daarmee gekomen op € 22,— per ingeschreven leerling.

Vanwege het wegvallen van de info-dagen en -avonden op de school zelf zijn er on-line PR-
campagnes gehouden waardoor de post PR in 2021 hoger is geworden.

De bestuurskosten zijn in 2021 ook hoger vanwege kosten voor representatie o.a. bij een aantal 
bijeenkomsten met de mentoren, en het afscheid van de afdelings-coördinator en oud-bestuurslid 
van de VVVZ Ilona Vervloet. 
Hetzelfde geldt voor de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de toekenning van het ere-
lidmaatschap van de VVVZ van Ilona Vervloet en het oud-bestuurslid en lid van de stuurgroep 
Yvonne van der Deijl.

De schenkingen door donateurs en leden-bijdragen van derden zijn stabiel en bescheiden van 
omvang. De verwachting is dat deze in de toekomst licht zullen stijgen, mede afhankelijk van het 
weer oppakken van de normale gang van zaken op de school en de beoogde doorgroei van de 
afdeling.

De begroting voor 2022 is in afwachting van toekomstige aanvragen ter ondersteuning identiek 
aan die van 2021. 

B.J. van Sluijs, penningmeester VVVZ


