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Jaarverslag Stichting Vrienden van de Paulusschool 2019-2020  
 

De achtergrond 
De stichting Vrienden van de Paulusschool (SVP) is eind schooljaar 2011/2012 opgericht. De 

reden voor deze oprichting is: 

• Het onderwijs zoals dat wordt aangeboden op de Paulusschool te bevorderen en te 

ondersteunen; 

• Het bieden van (financiële) ondersteuning aan projecten en activiteiten, die niet binnen 

de normale exploitatie van de Paulusschool (door de KSU) kunnen worden gefinancierd. 

• De SVP heeft een zogenaamde ANBI (algemeen nut beogende instelling) status vanwege 

het vrijwillige karakter van de bijdrage. Hiermee zijn de giften fiscaal aftrekbaar. 

Samenstelling bestuur SVP 
Het bestuur van de SVP bestaat volgens de statuten uit drie leden.  Eind 2019 heeft één van 

de bestuursleden – Floortje Schrier- aangegeven de activiteiten te willen overdragen. 

Hierdoor is zij op de achtergrond beschikbaar gebleven, als slapend bestuurslid.  

De samenstelling voor het schooljaar is als volgt:  

• Één voorzitter, afvaardiging namens de Medezeggenschapsraad (MR), Elske van der 

Pol (sinds eind 2019); 

• Bestuurslid Manon Koot (secretaris en waarnemend penningmeester).  

Gedurende het schooljaar 2019-2020 heeft ook Manon Koot aangegeven haar activiteiten te 

willen neerleggen. De SVP heeft via diverse kanalen gepoogd nieuwe vrijwillige leden te 

werven, echter zonder resultaat.  

We merken de laatste jaren dat de opvolging voor nieuwe bestuursleden lastig is.  

Wat doet de SVP? 
De activiteiten van de SVP zijn het verwerven, innen, en verwerken van de vrijwillige 

ouderbijdragen. De SVP verdeelt het totaal over twee partijen, te weten de KSU en de 

Paulusschool als geheel en hiernaast de Oudervereniging (OV). Besteding per partij is als 

volgt:  
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• Het bedrag van de KSU/Paulusschool komt op dezelfde begroting terecht. De 

mogelijkheden voor besteding van deze middelen worden jaarlijks als voorstel en ter 

goedkeuring voorgelegd aan de MR. De KSU/Paulusschool besteedt de middelen aan het 

uitbreiden van de formatie. Door deze financiële bijdrage is het op de Paulusschool 

mogelijk om extra begeleiding voor kinderen buiten de klas te blijven geven. Denk hierbij 

aan het plusaanbod en RT. Daarnaast is het hierdoor mogelijk meerdere dagen een 

flexibele schil in de school te hebben, waardoor leerkrachten minder werkdruk ervaren en 

er bij ziekte minder snel klassen naar huis gestuurd hoeven te worden. De Beebots en 

Chromebooks zijn ook betaald vanuit deze gelden evenals het jaarlijks terugkerende 

schoolreisje voor alle klassen. In de periode van de Corona pandemie (lockdown in 

voorjaar 2020) bleek de flexibele schil een prettige constructie.  

• De OV besteedt het bedrag aan activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Palmpasen, 

en de slotborrel. De schoolleider en de OV bepalen gezamenlijk wat de prioriteit en 

besteding wordt.  

Bijdrage  
De ouderlijke bijdrage is door de MR vastgesteld op een bedrag van €155 bij betaling door 

middel van een overboeking buiten ClubCollect om en €150 bij betaling door middel van een 

volmacht of via ClubCollect. De bijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de MR. 

Fiscale status – extra mogelijkheid 
Voor de extra mogelijkheid (op basis van de ANBI status) gelden twee regelingen: 

• Via betaling met onderhandse akte is het volledige bedrag aftrekbaar (geen drempel), 

• In alle andere gevallen is de bijdrage aftrekbaar boven de zogenaamde fiscale drempel. De 

drempel is voor iedereen verschillend, aangezien deze inkomensafhankelijk is. 

• De lopende notariële aktes, welke we tot nu toe hebben gebruikt, hebben dezelfde status 

als bovenstaande onderhandse akte. Echter, voor de onderhandse akte is er geen notaris 

meer nodig (inclusief bijkomende kosten). 

Terugblik schooljaar 2019-2020 

Samenwerking ClubCollect  
ClubCollect is ook in 2019-2020 de partij waarmee we samenwerken voor het innen van de 

vrijwillige ouderbijdrage.  De samenwerking met ClubCollect is in dit jaar als positief ervaren. 

De SVP is tevreden over de mate van betaalgemak en het proces van automatiseren. Enkele 
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verbetersuggesties zijn besproken met ClubCollect en ook naar behoren opgevolgd. De 

berichtgeving richting ouders/verzorgers gedurende de inning kan duidelijker en eenduidiger. 

De SVP kijkt in volgende inningsrondes hoe dit verbeterd kan worden.   

De afhandeling van de inning via ClubCollect geldt alleen voor ouders/verzorgers die hebben 

aangegeven dat gegevens gedeeld mogen worden met de SVP. De betalingen kunnen worden 

voldoen via IDEAL of automatische incasso.  De overige ouders zijn benaderd vanuit de 

schooladministratie.  

Opstart van de inning 
Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage is eind november 2019 opgestart en heeft gelopen 

tot januari 2020. Hierna is middels e-mails vanuit de SVP een herinnering verstuurd aan de 

ouders waarvan nog geen reactie binnen was . De ouders die geen toestemming gaven voor 

het delen van gegevens zijn via het schoolbestuur en administratie benaderd. De 

herinneringsmails leverden nog extra betalingen op.   

Een blijvend knelpunt is het actueel krijgen van de administratie (vanwege toestemming van 

ouders i.v.m. AVG – zie jaarverslag 2018-2019). De SVP blijft het als aandachtspunt zien om de 

administratie te vereenvoudigen middels een versterkte samenwerking met de school 

(administratie).   

Resultaat 2019-2020  

De inning van de vrijwillige ouderbijdrage heeft in het schooljaar 2010-2020 het resultaat 

opgeleverd van het volgende bedrag: € 55.633, 61 

Er is € 33.000,00 overgemaakt aan de KSU Paulusschool voor het in stand houden van de 

flexibele schil.  

Bij de oprichting van de stichting afgesproken dat de Paulusschool en OV in ieder geval elk 

schooljaar van de SVP hun gebruikelijke bijdrage zullen blijven ontvangen (ieder ong. €9.000,). 

Dit schooljaar heeft dat geresulteerd in het bedrag van beiden €   8.750,00.  Dit bedrag is dus 

– na overleg met school en SVP- overgemaakt aan school en aan OV. Hiernaast dient altijd 

een bepaalde marge achter te blijven op de bankrekening van de SVP voor de bankkosten.  

Om het proces van de inning (en met name de administratie) te verbeteren is eind 2020 de 

keuze gemaakt om de inning vanaf het nieuwe schooljaar te laten lopen via WisCollect. 

WisCollect heeft als grootste voordeel dat er een koppeling mogelijk is met de 
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schooladministratie (Parnassys). Hierdoor kunnen de knelpunten rondom het verlenen van 

toestemming deels verholpen worden.  

Denktank over SVP 
Tot slot heeft de SVP heeft dit schooljaar middels een betrokken denktank stilgestaan bij 

diverse huidige en toekomstige activiteiten. De denktank bestond uit een afvaardiging 

namens OV, MR en docenten. 

Er is stilgestaan bij o.a. de: 

• constructie van de stichting in relatie tot huidige behoeften van school en 

ouders/verzorgers; 

• Hoogte van de ouderbijdrage 

• het verbeteren van de administratie t.b.v. de inning door dit te laten verlopen via de 

administratie van school 

• Communicatie richting ouders/verzorgers en de samenwerking met school. 

Ook de denktank kon zich vinden in het de keuze om de inning via de schooladministratie te 

laten verlopen, waarmee de administratielast voor SVP minder wordt. Tevens kwam 

communicatie naar voren als één van de belangrijkste aandachtspunten uit de denktank. Als 

ouders beter en meer op de hoogte zijn van waar de vrijwillige ouderbijdrage aan wordt 

besteedt, is de neiging om daadwerkelijk te betalen ook groter.  Door de berichtgeving over 

de SVP en/of vrijwillige ouderbijdrage te koppelen aan andere relevantie informatie die 

ouders aangaat (zoals de formatie/indeling van de klassen aan het einde van het jaar), is 

geprobeerd ouders beter te informeren. Als voorbeeld van een bericht aan ouders (juni 2020, 

Social Schools): 

Dankzij uw ouderbijdrage hebben we de flexibele schil kunnen uitbreiden, waardoor er ieder dag een 

leerkracht aanwezig is om in geval van ziekte een groep over te kunnen nemen. Hierdoor hoeven we 

minder vaak groepen naar huis te sturen. 

Toevoeging vanuit de Stichting Vrienden van de Paulus: 

Elk jaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage door de Stichting Vrienden van de Paulus geïnd. We willen u 

aan het einde van dit schooljaar hiervoor nogmaals bedanken. Met deze ouderbijdrage worden op de 

Paulusschool belangrijke extra’s mogelijk gemaakt. Een groot deel van de vrijwillige ouderbijdrage gaat 

naar de zogeheten “flexibele schil van docenten”. Dankzij deze schil hoeven we minder snel externe 
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vervanging te zoeken. We voorkomen hier zoveel mogelijk mee dat een klas geen les kan krijgen. Ook in 

de afgelopen coronatijd heeft deze extra onderwijscapaciteit zijn waarde weer dagelijks bewezen. 

Vragen en opmerkingen 
Voor vragen en opmerkingen zijn wij uiteraard persoonlijk bereikbaar en/of via 

stichtingsvp.paulusschool@ksu-utrecht.nl 

Namens de SVP: Manon Koot en Elske van der Pol 


