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ORGANISATIE
In 2018 zijn bestuur en Raad van Toezicht i.o van School’s cool Nederland van start gegaan. In 2019
zullen na enkele wijzigingen in de samenstelling van RvT en bestuur deze voortvarend aan de slag gaan.

Organisatie

EEN ENTHOUSIAST, HANDS-ON BESTUUR WORDT GEVORMD DOOR:

Staat van baten en
lasten over 2019

Marian Konijn, voorzitter. Zij brengt meer dan veertig jaar werkervaring in het voortgezet onderwijs mee,
onder meer als docent, midden manager en als eindverantwoordelijk leidinggevende.
Mohammed El Youssfi, penningmeester. Hij is registeraccountant en eigenaar van bureau TrustAccountants.
Ingrid de Jong, bestuurslid fondsen. Zij is econoom en heeft meer dan 20 jaar ervaring in verkoop- en
projectfuncties in het bedrijfsleven.
Peter Domen algemeen bestuurslid. Hij heeft ruim veertig jaar ervaring, eerst als leerkracht en later als
schoolleider, in het basisonderwijs.
Helaas blijft de functie van secretaris van het bestuur vacant.

Mentoraten
Voorbeelden van
succesvolle mentoraten
Vestigingen
Ondersteuning
Algemene vergadering

Vanaf voorjaar 2020 zal de Raad van Toezicht officieel in functie zijn. Zij bestaat uit de volgende vijf leden.
Peter Taks is voorzitter en als lid voorgedragen door de licentiegever School ‘s cool Amsterdam.
Dorien van Gent en Harrie Koolen als leden voorgedragen door de School ‘s cool-vestigingen met meer
dan vijftig mentoraten.
Esther van der Veur en Astrid Oostrom als leden voorgedragen door de School ‘s cool-vestigingen met
minder dan vijftig mentoraten.

Vanaf november 2018 is Tanja Ham de landelijk coördinator van School’s cool Nederland. Zij is belast met
de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken, organiseren van de landelijke platformbijeenkomsten, het
onderhouden van contacten met de vestigingen, PR en communicatie.
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Vacature:
We zoeken een
nieuwe secretaris!

2020 Plannen
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Begroting 2019 €
63.750
30.720
94.470

2019 €
37.132
26.874
64.006

2018 €
119.443
18.440
137.883

Verstrekte bijdragen aan vestigingen

58.750

28.651

91.500

Overige bedrijfskosten
Exploitatiekosten
Kosten fondsenwerving
Auto- en transportkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Andere kosten

30.798
2.250
4.240
3.785
2.500

33.509
4.182
905
2.271
5.588
136

28.112
608
2.050
3.711
2.887

102.323

75.242

128.868

-7.853

-11.236

9.015

-
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Resultaat

-7.853

-11.233

9.015

Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds RABO
Bestemmingsfonds SKN

-7.853
-

-11.233
-

13.863
-5.329
482

Bestemd resultaat

-7.853

-11.233

9.015

Giften en baten uit fondsenverwerving
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der exploitatiebaten

Som der exploitatielasten
Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
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TOELICHTING OP DE CIJFERS
Het boekjaar 2019 is financieel afgesloten met een negatief resultaat van € 11.233. Het begroot
resultaat voor 2019 was € 7.853 negatief. Ten opzichte van de begroting is het resultaat € 3.380 lager.
Dit is te verklaren door onder andere de volgende zaken:
•
		
		
•
		
•
•
		
		
		

In 2019 heeft het bestuur besloten om een externe fondsenwerver in te schakelen voor het werven van
nieuwe financieringsbronnen voor de activiteiten van School’s Cool. Deze kosten van ruim € 3.500 waren
niet begroot. Wij hebben besloten deze kosten te dekken vanuit de algemene reserve.
Er heeft in 2019 een afboeking van € 2.500 euro plaatsgevonden van een onterecht opgenomen debiteur
in de cijfers van 2017.
De kosten voor de notaris van € 1.719 inzake de wijziging van de statuten waren niet begroot.
Er waren ook nog wat meevallers, waardoor het negatief resultaat ten opzichte van de begroting enigszins
beperkt is gebleven. Zo hebben wij van Stichting Kinderpostzegels een bijdrage ontvangen van € 3.500
voor de landelijke zomerbijeenkomst. Daarnaast hebben wij ook een donatie ontvangen van Mr. August
Fentener van Vlissingen Fonds van € 3.500.

2019
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De baten in 2019 bestonden onder andere uit de bijdrage van het Oranjefonds
inzake het project Vluchtelingenkinderen. Deze baten zijn voor een overgroot deel
bedoeld voor een drietal vestigingen die meedoen met dit project. Deze middelen zijn
derhalve ook uitbetaald aan de betreffende vestigingen.
De gerealiseerde baten ten opzichte van de begrote baten zijn een stuk lager. Dit is te verklaren doordat bij de
begroting ten onrechte was uitgegaan van hogere baten voor het project Vluchtelingenkinderen van het Oranjefonds. De baten in de begroting hebben betrekking op twee jaren. Omdat een overgroot deel van deze baten
bedoeld is voor de deelnemende vestigingen zijn de lasten daarmee ook lager dan de begroting.
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Stichting Kinderpostzegels heeft besloten om voor het jaar 2019 de bijdragen direct
uit te betalen aan de vestigingen die daarvoor een aanvraag hebben ingediend.
Daarom zijn deze baten en lasten niet zichtbaar in de jaarrekeningen van School’s
cool Nederland.
Wij hebben een incidentele bijdrage ontvangen van Stichting Kinderpostzegels ten behoeve van de landelijke
zomerbijeenkomst. Naast externe baten heeft School’s cool Nederland ook opbrengsten uit de samenwerkingsverbanden met de vestigingen van School’s cool. Met deze jaarlijkse bijdragen worden de kosten van de landelijke
organisatie gedekt. Denk hierbij aan onder andere kosten voor de landelijke coördinatie, het organiseren van
de landelijke platformbijeenkomsten, de kosten van de landelijke externe fondsenwerver, de kosten voor het
aanvragen van subsidies en fondsen en het verantwoorden van de ontvangen middelen.

2019
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DE CONTINUÏTEITSRESERVE BEDRAAGT OP 31 DECEMBER 2019 € 47.746.
De reserve is bedoeld om de continuïteit van de landelijke organisatie te waarborgen. Incidentele uitgaven
die niet begroot zijn kunnen gedekt worden uit deze reserve. Er is sprake van een gezonde financiële situatie,
dit blijkt uit de solvabiliteit en liquiditeit van de balans per 31 december 2019.

Ondersteuning
Algemene vergadering
2020 Plannen

Voor een volledig overzicht van de financiën verwijzen wij naar onze jaarrekening.
Deze is te vinden op onze website: schoolscool.nl

We hebben een financieel
gezonde organisatie!
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MENTORATEN
Het aantal School’s cool mentoraten laat een stijgende lijn zien. In absolute zin zijn de aantallen als volgt:
1088 mentoraten in 2017, 848 in 2018 en 1239 in 2019 en dat betekent dat na een terugval van 22% in 2018
er sprake is van een toename van 46% in 2019.
Met betrekking tot de werving van vrijwillige mentoren staat vast dat het de School’s cool vestigingen tot op heden
steeds is gelukt om aan een groeiende vraag daarnaar te voldoen. In het bijzonder de 27 mentoren die door de
vestigingen Berg en Dal, Leiden en Utrecht voor hun vluchtelingen-mentees zijn geworven.

2017

2018

1088

848

+ 46%

1239
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2019
- 22%

2019
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Een mentee helpen maakt
ook de mentor blij

8

Jaarverslag

2019

VESTIGINGEN
Op dit moment zijn 18 School’s cool vestigingen actief in 29 gemeenten en de locatie Fryslân bedient
de totale provincie.
Tijdens de ‘ronde langs de vestigingen’ wordt duidelijk dat veel vestigingen mogelijkheden zien voor uitbreiding
naar aangrenzende gemeenten. Op dat punt lopen veel initiatieven. Vaak zijn er mentoren die daar al wonen.
Een match met een mentee in eigen (woon)omgeving scheelt de mentor tijd en kosten.
Deze groei wordt door veel vestigingen opgepakt. Zo zegt Arnhem een mogelijk nieuwe vestiging in Zevenaar te
onderzoeken; Berg en Dal geeft aan dat Heumen en Overbetuwe interessant kunnen zijn; Dordrecht benoemt
de Drechtsteden; Leiden geeft aan dat Katwijk een wens is; Lelystad zou op termijn iets met Urk en Emmeloord
willen, Nijmegen denkt aan Cuyk en ook Heumen, IJmond bedient naast de gemeente Velsen ook de gemeente
Beverwijk en ziet voor 2020 mogelijkheden met de gemeente Heemskerk.
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Gemeentelijke indeling 2019

Uitbreidingswensen vestigingen

Mogelijke nieuwe vestigingen

We mikken op groei
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ONDERSTEUNING
De nieuwe stijl landelijke bijeenkomsten hebben telkens een ander thema - in 2019 fondsenverwerving en kwaliteit van het mentoraat - en worden door één van de vestigingen
georganiseerd.
Het levert naast inhoudelijke kennis ook mogelijkheden om op een (in)formele manier met elkaar in
gesprek te gaan, elkaar te vinden en contacten te leggen om expertise te delen. Uit de evaluaties
komt naar voren dat de mogelijkheid om op deze manier contact met elkaar te leggen hoog wordt
gewaardeerd. Een terugkerende wens is om voor ruime gelegenheid tot interactie te zorgen en het
tijdstip op de dag te wisselen zodat steeds andere mensen de bijeenkomst bij kunnen wonen.

Organisatie
Staat van baten en
lasten over 2019
Mentoraten
Voorbeelden van
succesvolle mentoraten

In 2019 is er voor het eerst een landelijke bijeenkomst voor alle School’s cool mentoren georganiseerd met als doel om te leren, professionaliseren, maar vooral ook elkaar te ontmoeten met
de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan.

Vestigingen

Deze bijeenkomst is geëvalueerd:
• 33% van de deelnemers vulde de enquete in
• Gemiddeld waarderingscijfer voor de eerste landelijke zomerbijeenkomst: 7,75

Algemene vergadering

De meest gewaardeerde onderwerpen die werden genoemd waren:
• De mogelijkheid om elkaar te spreken en contacten te leggen
• Het aanbod en diversiteit van de workshops en de host Meester Yasin

Impressiefilm eerste landelijke
zomerbijeenkomst door Fouad Hallak
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ALGEMENE VERGADERING
Tijdens de afronding van de eerste algemene vergadering ‘nieuwe stijl’ worden de
opbrengsten als volgt verwoord:

ER HEERST EEN POSITIEVE SFEER MET VEEL OPTIMISTISCHE AMBITIE.
Tegelijk wordt ook duidelijk dat die ambitie wel kan verschillen per vestiging. Het is
belangrijk dat er vanuit School’s cool Nederland goed gekeken wordt hoe op de
verschillende wensen van de vestigingen ingespeeld kan worden.

DE KERN VAN DE BIJEENKOMST IS PASSIE VOOR MENTORING.
Het advies is om dat duidelijker en vaker in een goed PR verhaal naar buiten te brengen.
Het is goed dat alle aanwezigen daar ook concreet over mee willen denken.
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GROEI RICHTING ÉÉN ORGANISATIE.
Hét grote verschil met het verleden is dat er nu veel meer vanuit één organisatie gedacht
wordt en er niet meer zo individueel gedacht en gewerkt wordt.

De aanwezigen waarderen het gesprek over de inhoud van hun werk. Natuurlijk is het nodig
om zaken als statuten en financiën goed te regelen, maar een bijeenkomst over ‘de inhoud’
is volgens allen plezierig. Vertrouwen in de koers en werkwijze van het huidige bestuur
wordt onderstreept.
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Samen vormen we één organisatie
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2020 PLANNEN
In de plannen voor 2020 zijn in overleg met de vestigingen een zevental speerpunten benoemd. Voor 2020 is besloten
om per speerpunt een projectgroep samen te stellen met vertegenwoordigers uit het bestuur en/of Raad van Toezicht,
de vestigingen of externe deskundigen.

Staat van baten en
lasten over 2019

Zij werken volgen plan aan de realisatie van de actiepunten;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(Naams)bekendheid
Samenwerken
De methode
Wetenschappelijke onderbouwing
Groei
Financiële basis
De organisatie

Mentoraten
Voorbeelden van
succesvolle mentoraten
Vestigingen
Ondersteuning

Op deze wijze verwacht School´s cool Nederland stappen in de richting van een duurzame, professionele en financieel
gezonde organisatie te zetten.

Marian Konijn

Peter Taks
School’s cool op de kaart zetten
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Algemene vergadering
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CONTACT
School’s cool
Marian Konijn
tel.: 06 - 51 82 99 92
www.schoolscool.nl
contact@schoolscool.nl
REDACTIE
Inge Cornelisse-Elsinga
Tel.: 06 - 42 00 98 40
ONTWERP
Sterk in MEDIA
www.sterkinmedia.nl

