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Bestuursverslag  

Voorwoord 

Wij kijken terug op een prachtig jubileumjaar en doen u met trots verslag over schooljaar 2018-

2019.  

Een jaar dat in het teken stond van verbinding en viering. Samen met ruim 500 oud-leerlingen, 

gastdocenten, partners en vrienden vierden we in oktober ons 20-jarig bestaan met een 

spectaculair programma waarin ‘toekomst maken’ centraal stond. ‘Wat begon met een achteraf 

simpel idee, is groot geworden’, zei burgemeester Femke Halsema, zelf ook ooit gastdocent. In 

haar openingswoord omschreef ze onze stichting als een onderneming ‘die haar sociale kapitaal 

dankzij vele alumni nu al letterlijk heeft overgedragen aan nieuwe generaties.’ 

Wij zijn dan ook het meest trots op de groei van ons alumninetwerk en het leerlingenbereik. In april 

ontvingen 291 weekendschool leerlingen - na 82 lesweken - hun diploma, zij maakten de stap naar 

IMC Alumni. Ons alumninetwerk groeide daarmee naar bijna 3000 oud-leerlingen. Vanuit 21 IMC 

Basis-locaties werd uitgebreid naar 16 steden. Wekelijks nemen nu 2345 jongeren op 41 locaties in 

24 steden deel aan onze programma’s. De opschaling is een enorme operatie en bracht de nodige 

veranderingen in de interne organisatie met zich mee. We legden onszelf kwaliteitscriteria op, die 

helpen om verder te professionaliseren. De overgang naar onze nieuwe digitale werkomgeving 

grijpen we aan om processen te toetsen aan de veranderde omgeving en de groei van onze 

organisatie.  

Om onze activiteiten mogelijk te maken kunnen twee zaken niet ontbreken; passie en partners. 

Onze medewerkers en vrijwilligers zijn ons kapitaal. Zij creëren het succes van de weekendschool 

en werken met veel passie samen aan de toekomst van onze jongeren. Donaties zijn hard nodig 

om impact te bereiken. Financiële ondersteuning ontvingen we van de Nationale Postcode Loterij, 

vele corporate partners, vermogensfondsen, particuliere donaties, subsidies, service clubs en 

lokaal bedrijfsleven. De totale begroting groeide naar 4 miljoen euro. Van alle bijdragen werd 79% 

direct besteed aan de doelstelling. We zijn al onze maatschappelijke partners zeer dankbaar. Als 

kers op de taart ontvingen we de CBF Erkenning, en zijn we vermeld in het CBF Register Goede 

Doelen. Zo laten we zien dat we voldoen aan strenge kwaliteitseisen en stralen we 

betrouwbaarheid uit naar iedereen die met ons werkt en in ons mooie werk investeert.  

We zijn zeer blij met de stappen die dit jaar zijn gezet. Hopelijk kunt u bij het lezen van dit verslag 

net zo trots zijn op de organisatie als wijzelf. Veel dank voor uw steun en betrokkenheid bij het 

bereiken van onze doelstellingen en dromen. In het bijzonder onze gastdocenten voor hun inzet en 

inspiratie voor onze leerlingen en alumni. Samen maken we de toekomst. 

 

 

 

 

Rob Defares      Marion Idema - Weijman 

Voorzitter bestuur     Directeur operationele zaken  
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Over ons 

 
Corporate story  

 

Wij zijn Stichting IMC Weekendschool. De potentie en ontwikkeling van jongeren in Nederland 

staat bij ons centraal. We beseffen dat niet elke jongere gelijke kansen heeft op dit gebied. Daarom 

geven wij hen die van huis uit de kans niet krijgen, de mogelijkheid om zich breed te oriënteren. 

Om te ervaren waar ze goed in zijn en uit te vinden waar ze warm van worden. Dat doen we met 

een vernieuwende vorm van onderwijs en door het onderwijs te vernieuwen.  

Onderwijsvernieuwing drijft ons. Al ruim twintig  jaar. We zien namelijk al langer dat de wereld  

verandert, evolueert. En we zien ook dat jongeren anders zijn dan vroeger en dat ze andere 

behoeftes en wensen hebben. Bovendien zijn er vandaag de dag hele andere banen en 

werkvelden dan twintig jaar geleden. En over twintig jaar zal het ongetwijfeld weer heel anders zijn. 

Vanuit Stichting IMC Weekendschool richten we ons op die cruciale doelgroep van straks. Juist die 

doelgroep willen we op een positieve manier de wereld laten zien. Waardoor ze nog beter en meer 

gefundeerd hun eigen keuzes kunnen maken. Wij vormen de brug tussen de jongeren en de 

maatschappij. Een maatschappij waarin we een groeiend draagvlak ervaren voor dat wat wij doen. 

Onze boodschap aan jongeren? Onze lesprogramma’s laten je de wereld zien. Een wereld die je 

nog niet kent. Daarbij is de vorm bepalend. De manier waarop we jongeren benaderen, is cruciaal, 

geloven wij. We omarmen verschillen tussen jongeren; dat is juist zo mooi. En: we laten hen 

ontdekken. 

Stichting IMC Weekendschool raakt en beweegt niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten. Hun 

enthousiasme en energie zijn ongekend. Ons systeem is een interessant en sterk systeem voor 

elke school, maar we beginnen waar we het hardst nodig zijn. We werken samen met wethouders 

en met de inspectie. Het is het allermooiste wanneer zij ons aanbevelen. 

Wij zijn Stichting IMC Weekendschool. Een combinatie van gedreven betaalde krachten, 

gepassioneerde vrijwilligers, krachtige alumni en enthousiaste leerlingen. Een combinatie van 

betrokken sponsors die ons steunen vanuit overtuiging en van gastdocenten die hun passie voor 

het vak koppelen aan een passie voor jongeren en gelijke kansen. Zij zijn onze ruggengraat. 

We geloven dat er voor iedereen een goede plek in de samenleving is. IMC bereidt jongeren hierop 

voor door hun blikveld te verruimen en hun enthousiasme te vergroten. Het is een plek waar je als 

jongere jezelf ontdekt en…de wereld. 

Wij zijn Stichting IMC Weekendschool: onderwijsvernieuwers. 
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Missie  

IMC Weekendschool stelt zich ten doel dat alle jongeren, van alle sociale klassen en van alle 

schoolniveaus, zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de 

samenleving. Motivatie voor een specifieke levensrichting is de uitkomst van een 

ontwikkelingsproces waarin jongeren de kans moeten krijgen te experimenteren met hun 

voorkeuren. Essentieel voor het kunnen richten van motivatie is dat jongeren de samenleving leren 

kennen, zichzelf leren kennen (hun interesses, hun kwaliteiten) en dat ze het lef ontwikkelen om 

hun interesses te volgen. 

Visie 

Regulier onderwijs is primair gericht op het behalen van diploma’s (liefst het hoogste diploma). 

Maar de weekendschool stelt motivatie centraal. Weekendschool onderwijs sluit aan bij de 

natuurlijke motivatie van kinderen om de wereld te ontdekken. Op de weekendschool leren 

jongeren niet ‘voor later,’ maar leren ze wat later is. Door experimenteren met sociale rollen leggen 

weekendschool jongeren de basis voor de belangrijkste stap na hun schoo  lbestaan: gemotiveerd 

hun plek innemen in de samenleving. 

Op de weekendschool krijgen jongeren, in de ontvankelijke leeftijd van tien tot veertien jaar, drie 

jaar lang elke zondag les van professionals (vrijwilligers) die met plezier hun vak uitoefenen. Het 

driejarig curriculum omvat academische vakken (alfa, beta, gamma), kunsten, maatschappelijk 

relevante vakken zoals politiek, journalistiek en ondernemen, en vakken waar de leerlingen uit 

zichzelf om vragen. Centraal staat de interactie met de gastdocenten, aan wie de jongeren alles 

kunnen vragen. De weekendschool is voor jongeren van alle schoolniveaus.  

Doelstelling 

De centrale doelstelling is jongeren erop voor te bereiden zelfstandig en gemotiveerd hun plaats te 

vinden in de samenleving. Hiertoe wordt concreet gewerkt aan vier doelstellingen: 

 

Naast kennis vergaren, doen de leerlingen ook veel ervaringen op en worden de 

levensvaardigheden van de leerlingen versterkt. Zij ontwikkelen allerlei 21e-eeuwse vaardigheden 

en vergroten hun kennis van de samenleving. 

Erkenning  

Stichting IMC Weekendschool heeft reeds jaren de ANBI status. Als kers op de taart ontving de 

stichting een het eind van dit schooljaar de erkenning van hert Centraal Bureau Fondsenwerving 

(CBF). Met het CBF-erkenningspaspoort wordt de weekendschool opgenomen in het register van 

het CBF. Potentiële donateurs en partners die dit register raadplegen, weten dat de vermelde 

Erkende Goede Doelen hun zaken op orde hebben. Met de erkenning legt de stichting zichzelf 

kwaliteitscriteria op die helpen om verder te professionaliseren en voldoet hiermee aan de 

standaard in de sector. Brancheorganisaties, ministeries, gemeenten, banken, de Nationale 

Postcode Loterij en de Belastingdienst pleiten voor deze erkenning als voorwaarde voor 

samenwerking. Tevens is het lidmaatschap bij Goeden Doelen Nederland aangegaan, waardoor er 
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wordt bijgedragen aan het vergroten en behouden van vertrouwen van het Nederlandse publiek in 

goede doelen.   

 

Cultuur en organisatie 

Team 

Stichting IMC Weekendschool staat voor een open, resultaatgerichte, lerende en innovatieve 

organisatie. Daar waar direct wordt gewerkt aan de doelstellingen is er ruimte voor 

ondernemerschap en om invloed uit te oefenen. Verantwoordelijkheid wordt zo laag mogelijk 

belegd. In een cultuur van verantwoordelijkheid krijgen, nemen en dragen. Wederzijds respect, 

vertrouwen en collegialiteit staan hierbij centraal. Het team groeit per 1 september naar 145 

medewerkers en 74 fte. Interne trainingen en opleidingsmogelijkheden bieden iedereen gelijke 

kansen. Een sterk team met bevlogen en vitale medewerkers is de voorwaarde om samen met de 

maatschappelijk partners voor impact te zorgen. Er is oog voor de fysieke en mentale gezondheid 

en de ontwikkeling van de medewerkers en vrijwilligers. In de digitale werkomgeving viel veel te 

verbeteren. De eerste stappen werden gezet naar de transitie, waarin systemen en processen 

optimaal werken. 

 

Vrijwilligers  

Betrokken vrijwilligers zijn onmisbaar. Maar liefst 6000 enthousiaste gastdocenten en vrijwilligers 

hebben een belangrijke bijdrage geleverd als docent, workshopleider, begeleider, mentor of coach. 

Persoonlijke aandacht van inspirerende professionals als gastdocent is het belangrijkste element 

van het weekendschoolonderwijs. Gastdocenten worden in de voorbereiding met de lesopzet en op 

de lesdagen begeleid door de coördinatoren.   

De programma’s hebben ook effecten op de gastdocenten. Onbevangen vragen van de leerlingen 

dwingen tot eerlijke antwoorden over hun levenskeuze en expertise. Voor individuele begeleiding 

zijn veel vrijwilligers nodig. Zij ondersteunen bij huiswerkbegeleiding, door coach of mentor te 

worden. Van vaste vrijwilligers wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. 

Vrijwilligers en leerlingen komen doorgaans uit heel andere sociaaleconomische situaties, het is 

het mooist als verschillen vervagen door het plezier van hun samenwerking.  

Bestuur en governance 

Conform de Code Goed Bestuur voor goede doelen is er een duidelijke functiescheiding. De 

directie is eindverantwoordelijk voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma’s. 

Het toezicht daarop is belegd bij het bestuur. Het bestuur telt drie leden: voorzitter Rob Defares, 

penningmeester Rien van Gendt en secretaris, June de Groot van Embden. De bestuursleden zijn 

benoemd voor onbepaalde tijd en dragen de eindverantwoordelijkheid voor Stichting IMC 

Weekendschool, zij ontvangen geen beloning. Relevante nevenfuncties worden vermeld op de 

website. In de zomervergadering staat de zelfevaluatie geagendeerd.  

De directie stelt het meerjarenbeleidsplan en de begroting op en legt deze ter goedkeuring voor 

aan het bestuur. De directie bestaat uit oprichter en strategisch directeur Heleen Terwijn en 

directeur operationele zaken Marion Idema-Weijman. Over de voortgang en de realisatie van 

resultaten wordt periodiek gerapporteerd aan het bestuur. Het bestuur is viermaal bijeengekomen, 

in oktober, januari, april en juli. Naast de financiële situatie, de jaarrekening en begroting 

bespraken zij onder andere de strategie voor IMC Alumni en IMC Basis.  
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De arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in het eigen personeelshandboek. De beloningsstructuur 

is opgenomen in het handboek en ligt vast in het functie- en salarishuis. Er is geen bijzondere 

beloning anders dan de mogelijkheid van een verhoging binnen de eigen functieschaal. De 

directiebeloning valt ruim binnen de norm van de Goede Doelen Nederland regeling (BSD score: 

405) voor beloning voor directeuren. Dubois & Co is controleert de jaarrekening en geeft een 

controleverklaring over het boekjaar dat loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het jaarverslag en 

de jaarrekening zijn openbaar. De Belastingdienst controleert periodiek de ANBI-status. 

Vier pijlers – één team 

Dit schooljaar groeide Stichting IMC Weekendschool naar 41 locaties in 24 steden. In de drie pijlers 

IMC Weekendschool, IMC Basis en IMC on Tour werden wekelijks 2345 leerlingen bereikt. Vanuit 

een sterke kern en met meer dan twintig jaar ervaring wordt de groei-ambitie gerealiseerd. 

IMC Weekendscholen  

De IMC weekendscholen zijn de ruggengraat van de organisatie. Zij fungeren als voorbeeld van 

onderwijs dat leidt tot gemotiveerde jongeren en zijn het bewijs dat weekendschool onderwijs 

werkt. Het driejarige programma wordt aangeboden aan jongeren tussen de 10 en 14 jaar op 

scholen in de armste wijken van Nederland. Door sterke lokale communities, in verbinding met de 

ouders van leerlingen, met alumni, gastdocenten en partners, ontstaat vanuit hetzelfde concept op 

iedere locatie een unieke school. In 7 steden wordt les gegeven op 10 scholen; Amsterdam 

Zuidoost, Amsterdam Noord, Amsterdam West, Rotterdam Delfshaven, Rotterdam Zuid, Den 

Haag, Utrecht, Tilburg, Nijmegen en Groningen.  

Wekelijks namen 1145 leerlingen deel aan het programma en gaven ruim 3500 gastdocenten les. 

291 leerlingen ontvingen na 82 zondagen deelname hun diploma. Zij ontdekten waar ze goed in 

zijn en maakten kennis met diverse beroepen in gemiddeld 15 vakgebieden. De wisselwerking 

tussen leerlingen en gastdocenten versterkt de sociale verbinding. Leerlingen krijgen een beter 

beeld van de maatschappij en worden ze zich bewuster van hun rol daarin. Er wordt samen 

gewerkt met meer dan 100 basisscholen van verschillende denominaties. Conceptbegeleiding 

bewaakt de kwaliteit op de scholen en is het expertise- en opleidingscentrum voor de 

coördinatoren.  

IMC Basis  

De stap naar systeemverandering wordt gemaakt middels IMC Basis, met steun van de 

bewindslieden, ambtenaren en inspectie van het Ministerie van OC&W. In deze groeipijler wordt de 

impact vergroot en worden meer jongeren bereikt, dit jaar wel 960 per week. IMC Basis biedt 

weekendschool onderwijs in reguliere scholen, onder lestijd, elke week van het schooljaar 

gedurende drie uur, in groepen zeven en acht. De aanpak is gebaseerd op het weekendschool 

concept en biedt een breed maatschappijgericht curriculum. Het wordt een onderdeel van het 

reguliere lescurriculum en in nauwe samenwerking met de school en de betrokken leerkrachten 

uitgevoerd. IMC Basis stimuleert daarbij niet alleen de verbinding tussen de gastdocenten en de 

school en haar leerlingen maar heeft ook aandacht voor de plek die de school inneemt in de wijk.  

Afgelopen schooljaar groeide dit onderdeel naar 21 locaties in 16 gemeenten, en werd de basis 

gelegd voor uitbreiding in nog eens 16 locaties in september 2019. Het doel is om in 2021 op te 

schalen naar 50 basisscholen in heel Nederland. Onderwijskundige Rochelle Helms doet vanuit de 

Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam promotieonderzoek naar de effecten 

van IMC Basis onderwijs op leerlingen. 
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IMC on Tour  

IMC on Tour voor nieuwkomers in Nederland is in ontwikkeling en bevestigt de maatschappelijke 

drive van de weekendschool. Kinderen van vluchtelingen en arbeidsmigranten (in de leeftijd 10-14 

jaar) worden in taalklassen op speciale opvangscholen voorbereid op deelname aan het regulier 

onderwijs. IMC on Tour ondersteunt hen bij een snelle en succesvolle integratie, door middel van 

een lesprogramma buiten de gewone schooltijden. Dit programma wordt op maat aangeboden met 

lessen en excursies in verschillende beroepen, waarbij het Nederlands is afgestemd op het 

taalniveau van de leerlingen. Op die manier maakten 240 leerlingen in het afgelopen jaar direct 

kennis met de Nederlandse samenleving. En met zichzelf. 

Het programma groeide naar 10 locaties in 9 gemeenten. Naast het reguliere programma nemen 

de leerlingen deel aan extra lesmomenten in de vakanties, en de twee weken Summer school (zie 

kader), om de lange zomervakantie te overbruggen. De grootste groep leerlingen, ruim 50%, komt 

uit Syrië. De oud-leerlingen blijven verbonden en ontvangen in het IMC alumninetwerk begeleiding 

bij hun ontwikkeling en hun school- en beroepskeuze. 

IMC Alumni  

IMC Alumni floreert. Ons netwerk voor én door (inmiddels 3000) oud-leerlingen kon het afgelopen 

jaar weer rekenen op de enthousiaste inzet van zowel een groeiend aantal vrijwilligers, alsook van 

oud-leerlingen zelf. Hun betrokkenheid spreekt uit de hoge participatiegraad -maar liefst 34% is 

zeer actief. Alle 291 derdejaars leerlingen van de weekendschool maakten dit jaar een overstap 

naar IMC-alumni, met een feestelijke aftrap op Nyenrode Business Universiteit. Dit zogeheten 

Ilumnus-event is een leeftijdsgericht programma-aanbod voor de oud-leerlingen onder de 16 jaar, 

en beantwoordt aan criteria die van belang zijn om goed gemotiveerd en bevredigend aan het werk 

te kunnen.  

Om de ‘ware verhalen’ over de weekendschool te delen met de wereld – vormen alumni de beste 

ambassadeurs die je je kunt indenken. Daarom werd voor het vierde jaar op rij werd een lichting 

weekendschool alumni de kans geboden om zich te ontplooien als ‘ambassadeurs’, door middel 

van intensief trainingstraject, waarin ze zichzelf beter leren presenteren. Alumni-ambassadeurs 

kunnen als geen ander vertellen over de impact van het weekendschool onderwijs op hun leven, 

op de keuzes die ze hebben gemaakt en op hun motivatie zich in te zetten voor de maatschappij.  

In juni werden zij beëdigd op Paleis Soestdijk tijdens Heroes Day, de jaarlijkse bijeenkomst voor 

weekendschool alumni van 18 jaar en ouder.  

 

Ook een vermelding waard is het Challenge for Talent programma. Gedurende vier bijeenkomsten 

adviseerden zo’n twintig alumni onder meer AT Kearney, Nederlandse Spoorwegen en Stadsdeel 

Amsterdam-Zuidoost over vragen waarmee deze organisaties op dit moment worstelen. De alumni 

werden begeleid in management-, communicatie- en adviesvaardigheden door 

traineeshipspecialist ORMIT -een succesvolle eerste editie vanuit de connectie Leiderschap. 

Binnen tien ‘connecties’ van hun interesse, werken alumni aan hun professionele vaardigheden en 

netwerk. Zo nemen zij steeds verdere stappen in hun persoonlijke ontwikkeling en hun keuzes voor 

de toekomst. 

 ‘Iedereen is uniek en komt ergens vandaan. Wees trots op je eigen verhaal en zorg dat het 

gehoord wordt’, gastdocent Melle Dotinga 

IMCoach 
 
In september hebben 55 trotse jongeren als eerste een Europass certificaat ontvangen voor hun 
inzet als IMCoach. Ruim zes maanden hebben zij zich vrijwillig ingezet voor leerlingen op de 
weekendschool, bijvoorbeeld door huiswerkclubs te begeleiden, CITO-trainingen te organiseren of 
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gastlessen te geven over hun hobby of talent. De jongeren maken deel uit van de eerste groep 
IMCoaches die zich heeft ingezet voor het Maatschappelijke Diensttijdprogramma (MDT) via 
Stichting IMC Weekendschool en CINOP. Dit programma is een initiatief van het ministerie van 
VWS, waarbij jongeren vrijwilligerswerk kunnen doen, om te ontdekken of dit werk bij ze past, of 
om iets ‘terug te geven’ aan de maatschappij.  

Beleid en resultaten  

Beleid en risicoanalyse 

Met regelmaat inventariseren en bespreken de directie en het managementteam de belangrijkste 

risico’s en onzekerheden, zowel binnen de stichting als in het werkveld. De focus ligt op het 

voorkomen en verkleinen van risico’s, en mogelijke oplossingen indien problemen zich 

daadwerkelijk voordoen. De stichting staat voor een open financiële huishouding en maakt 

onderscheidt in verschillende risicotypen; financieel, operationeel en strategisch.  

Bij de strategische oriëntatie zijn sterkte/zwakte analyses gemaakt en is gekeken of de strategische 

doelstellingen haalbaar zijn en passen bij de groei van de organisatie. De opschaling is een 

risicovolle operatie en bracht de nodige veranderingen in de interne organisatie met zich mee. 

Nieuwe kwaliteitscriteria werden bepaald en helpen om verder te professionaliseren. Door een 

gedegen fondsenwervingsbeleid, verbeterde inrichting van processen en duidelijke richtlijnen 

worden het inkomensrisico beheerst en de toevertrouwde middelen optimaal besteed.  

Partnerbijdragen, fondsen en sinds dit jaar meerdere subsidies worden onder verschillende 

voorwaarden toegekend met gevolgen voor het tijdstip waarop overgegaan wordt tot uitbetaling. 

Inkomsten worden vooraf, achteraf en/of op basis van voorschotten ontvangen. De 

liquiditeitspositie wordt minimaal eens per kwartaal geanalyseerd. Inhoudelijke en financiële 

planning en monitoring beperkt mogelijke over- en onderbesteding. De IT visie is aangescherpt met 

‘keep it simple’ als uitgangspunt. Het staat voor; resultaatgerichtheid, actiegerichtheid, het primaire 

proces centraal stellen, processen onderkennen, oppoetsen en managen op de uitkomst. De keuze 

voor één bronsysteem en een workflow gestuurde werkomgeving werd gemaakt. In 2019 zal AFAS 

geïmplementeerd worden. 

Helderheid over declarabele kosten per pijler en de naleving daarvan voorkomt dat kosten achteraf 

als niet terecht worden beoordeeld. Zo voorkomt de weekendschool lager vastgestelde subsidies 

en terugbetaling aan fondsen. Wanneer het project is afgerond of de subsidie is vastgesteld vervalt 

het risico op terugbetaling. Financiële en non-financiële indicatoren worden gebruikt als 

stuurinformatie. Er zijn negen KPI’s geformuleerd.  

Langlopende financiële verplichtingen worden zoveel mogelijk beperkt. Voor de activiteiten op de 

scholen wordt veelal gewerkt met in natura sponsoring van leslocaties. Door vaste lasten in 

verhouding tot de begroting te beperken blijft Stichting IMC Weekendschool flexibel in het op- en 

afschalen van haar activiteiten. Einde boekjaar was 71% van de medewerkers werkzaam op basis 

van tijdelijke arbeidscontracten. Gegeven haar inkomstenbasis en vermogenspositie is de stichting 

risicomijdend. Baten worden veelal achteraf definitief vastgesteld wanneer is aangetoond dat aan 

de voorwaarden is voldaan. Voldoende kennis van deze voorwaarden, controle op de uitvoering 

van projecten, advies en alertheid ten aanzien van veranderingen dragen zorg voor rechtmatige 

bestedingen. Er werden geen onrechtmatige bestedingen geconstateerd. 

De uitvoering van de AVG is een continu proces. Er is een Functionaris Gegevensbescherming 

aangewezen die dit proces begeleidt, volgt en bewaakt. 
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Financieel resultaat en besteding 

Financiering van de activiteiten komt volledig van een betrokken netwerk. De basis is het ‘mixed 

funding-model’ opgebouwd uit: corporate sponsoring, loterijfondsen, vermogensfondsen, 

particuliere donaties, subsidies, donaties van serviceclubs en lokaal bedrijfsleven. 

Verantwoordelijkheid voor fondsenwerving wordt gedeeld tussen centraal en de decentrale teams.  

Samen verbonden zij 175 partners en werden verschillende nieuwe partners betrokken met wie er  

duurzaam wordt samengewerkt om de doelgroep te begeleiden. Zij droegen bij aan een totale 

opbrengst van 3.821.219 miljoen euro. Team fondsenwerving onderging grote veranderingen. Een 

enthousiast nieuw team werkte aan de integratie van fondsenwering weekendschool breed. De 

traditionele scheiding tussen de inhoud en activiteiten binnen de verschillende pijlers aan de ene 

kant en werving en communicatie aan de andere, wordt transparanter. Dit betekent dat er meer 

vanuit het multidisciplinaire team wordt gekeken of samenwerkingspartners bij Stichting IMC 

Weekendschool passen en hoe er gezamenlijk inhoudelijke doelen worden bereikt. 

De weekendschool is trots op de diversiteit aan inkomsten en stevige maatschappelijke steun. Er 

werd 3.031.798 miljoen euro direct besteed aan de doelstelling. 76% van de baten werd direct 

besteed aan de doelstelling. De wervingskosten in verhouding tot de totale baten bedraagt 7%. 

Ruim binnen de 25% norm van het CBF. Van de totale lasten werd 17% aan beheer en 

administratiekosten. 

Het boekjaar is met een negatief resultaat van € 147.605 euro afgesloten. De verhouding eigen 

vermogen ten opzichte van vreemd vermogen bedraagt 25%. Het werkkapitaal per balansdatum 

bedroeg 228.186 euro. De balanspositie is afgenomen. Het eigen vermogen is 272.989 euro en 

bestaat uit een continuïteitsreserve en een bestemmingsfonds. De reserves dekken het risico af 

voor de onderdelen waarin komend schooljaar de inkomsten ontoereikend zijn. Zo wordt de 

continuïteit en deelname voor de huidige leerlingen gewaarborgd. Het eigen vermogen is 20% van 

het totale vermogen. De nieuwe bezetting op fondsenwerving heeft een grote inhaalslag gemaakt. 

Na een slecht fondsenwerving jaar 2017-2018 zijn veel nieuwe partnerships afgesloten en 

toezeggingen voor komende jaren gegarandeerd. Bij de start van volgende schooljaar is > 60% 

gedekt, de actieplannen geven vertrouwen dat er minimaal een neutraal resultaat wordt behaald. 

Belangrijke vrij besteedbare bijdragen werden ontvangen van de Nationale Postcode Loterij, een 

anonieme donateur en Stichting IMC Goede Doel. De partners zijn zeer loyaal en betrokken, 

tevens stellen ruim 300 in-kind partners hun diensten beschikbaar in de vorm van les- en 

kantoorlocaties of door bij te dragen aan excursies naar bedrijven, musea, theaters, ziekenhuizen 

en rechtbanken.  

 

Nationale Postcode Loterij 

IMC Weekendschool ontving wederom een prachtig bedrag van 500.000 euro van de Nationale 

Postcode Loterij. De loterij maakte dit bekend tijdens het Goed Geld Gala met alle begunstigden, 

op 4 maart 2019. Ook de zeven vorige jaren heeft IMC Weekendschool eenzelfde bijdrage van de 

Nationale Postcode Loterij ontvangen. De Postcode Loterij keert dit jaar uit aan meer dan 117 

goede doelen die werkzaam zijn op het gebied van mens en natuur, in binnen- en buitenland. 

Stichting IMC Weekendschool is trots dat zij al sinds 2008 tot de vaste beneficiënten van de 

Nationale Postcode Loterij behoort.  
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Maatschappelijke impact   

Onderzoek en Impact map 

Om aan te kunnen tonen hoe de idealen op lange termijn duurzaam geïntegreerd kunnen worden 

in het reguliere onderwijs is onderzoek van grote waarde. Consultancybureau Strategy& 

(onderdeel van PWC), adviesbureau Sinzer (gespecialiseerd in impact meting), de Hogeschool van 

Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam (onderzoeksgroep van prof. Ruben Fukkink) hebben 

zich voor de lange termijn verbonden aan effect- en impactonderzoeken. 

Samen met Sinzer werden de gevonden effecten op alle stakeholdergroepen systematisch 

gerapporteerd en nieuwe meetinstrumenten ontworpen en ingezet. Stichting IMC Weekendschool 

staat voor een vernieuwende onderwijsfilosofie en -interventie. Om werkzame mechanismen te 

identificeren, beschrijven en uit te dragen, worden de methode en de effecten doorlopend 

geëvalueerd. 

Zo werd uit de eerste metingen van het IMC Basis-onderzoek duidelijk dat de interventie grote 

positieve effecten heeft op de leerkrachten, directies en besturen van de deelnemende scholen, als 

ook op ouders, leerlingen, gastdocenten en omgeving. Tot 2022 vindt er door de Universiteit van 

Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam een groot effectonderzoek plaats, dat wordt  

gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). In opdracht van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) richt een consortium binnen de route Jeugd in 

ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, zich op het themaprogramma Gelijke kansen voor een 

diverse jeugd. 

Vrienden  

IMC Weekendschool raakt en beweegt niet alleen leerlingen, maar een actieve kring van Vrienden, 

gastdocenten, medewerkers van partnerbedrijven, alumni, ouders, (oud-)medewerkers en 

betrokkenen. Hun enthousiasme en energie zijn ongekend en van grote betekenis voor de groei. 

Natuurlijk vanwege de financiële steun, maar vooral ook omdat zij de organisatie een warm hart 

toedragen. Vrienden ontmoetten elkaar bij de diverse activiteiten, het jubileum en de Openbare 

Gastles. 

Marketing en communicatie  

Storytelling 

Verhalen vertellen die mensen in het hart raken, is de basis van de PR- en communicatiestrategie. 

Communicatie speelt een essentiële rol bij het begeleiden, betrekken en informeren van alle 

stakeholders. Bij alle pijlers werd verder gebouwd aan een sterk (lokaal) netwerk en het 

jubileumjaar werd benut om aanvullende publiciteit te behalen en aandacht genereren. Samen met 

de wekelijks betrokken instellingen werden lokale publiciteitskansen benut.  

Het 20-jarig jubileum was voor diverse landelijke media aanleiding om de werkzaamheden van de 

weekendschool voor het voetlicht te brengen. Zo berichtte het Financieele Dagblad met een 

uitgebreide reportage over de weekendschool, als casus over filantropie in Nederland, waarbij de 

krant een grotere betrokkenheid signaleert bij donateurs. Door het grote aantal nieuwe locaties dat 

afgelopen jaar werd geopend dook IMC Basis regelmatig op in de regionale en lokale media. Een 

excursie van leerlingen door hun wijk in Heerlen bijvoorbeeld, was aanleiding voor een reportage in 

dagblad de Limburger. Over de opvallende gastles van Rapper Typhoon in Deventer verscheen 

een mooi verhaal in de Gelderse Stentor.   
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In oktober werd ook ‘Now it Begins’, een prachtig jubileumboek met twintig alumniportretten, 

gepubliceerd. Met de indringende verhalen van oud-leerlingen werd een bredere groep bereikt en 

werden effecten van weekendschool onderwijs zichtbaar gemaakt. Zo ook in de prachtige 

‘moodfilm’, die gastdocenten Melle Dotinga en Jaap Stahlie maakten ter ere van het jubileum. De 

toekomst van het onderwijs stond eveneens centraal in het fraaie jubileumtijdschrift, gemaakt door 

journalisten Koos de Boer en Klarianne Roseboom, en vormgever Ingrid van Dijk.  

Ook partners dragen bij aan onze -online- zichtbaarheid, bijvoorbeeld door mooie videoproducties 

waarin de activiteiten van en samenwerking met de weekendschool in beeld zijn gebracht. ABN-

AMRO liet een schooldag op een Amsterdamse locatie van IMC-Basis filmen, en het 

Farmaciebedrijf Janssen registreerde een dag in het laboratorium met onze Haagse 

weekendschoolleerlingen. 

Evenementen  

Samen met ruim 500 oud-leerlingen, gastdocenten, partners en vrienden vierde de weekendschool 

in oktober het 20-jarig bestaan in de Amsterdamse Westerkerk met een energiek programma 

waarin de ‘toekomst maken’ centraal stond. In haar openingswoord omschreef burgemeester 

Femke Halsema de stichting als een onderneming ‘die haar sociale kapitaal dankzij vele alumni nu 

al letterlijk heeft overgedragen aan nieuwe generaties.’ En volgens presentator Humberto Tan is de 

weekendschool inmiddels ‘een boom met heel veel vertakkingen.’ Met humor en vaart liet hij    

(oud-) leerlingen en gastdocenten aan het woord. Leerlingen van IMC Basis en Alumni verzorgden 

een indrukwekkend muzikaal intermezzo, dat hen een staande ovatie opleverde. De alumni waren 

in grote getalen aanwezig, hun betrokkenheid bij de weekendschool sprak evenzeer uit de 

prominente rol in het programma. Met een swingend optreden van zangeres (en gastdocent) 

Manoushka Breeveld werd er een feestelijke borrel ingeluid waar men een kijkje nam in het 

verhalenkabinet.  

 

Strategische Filantropie, was dit jaar het thema van de Openbare Gastles 2019. Rien van Gendt, 

autoriteit op het gebied van de filantropie, verzorgde een prikkelende gastles over vragen als; Is 

projectfinanciering het meest effectief? Of toch structurele partnerships? Fondsen, bedrijven en 

ontvangende goede doelen gingen met elkaar in discussie over dit actuele thema.  

Het nieuwe kalenderjaar werd afgetrapt met een mooie interactieve muzikale middag in de 

Amsterdamse Amstelkerk, waar gastdocenten en nieuwkomerskinderen (leerlingen van IMC on 

Tour) het podium vulden, om het publiek met zang en dans in beweging te zetten. En op het 

prachtige stoomschip Rotterdam, nam het Ricciotti ensemble meer dan 120 leerlingen, vrienden, 

familie en docenten uit Breda, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam mee op een nostalgische 

muzikale reis van 100 jaar aan radiomuziek. Het werd een interactief muzikaal feest leerlingen 

kropen in de huid van een muzikant en mochten zelf een instrument uitproberen. Dit leverde 

bijzondere ontmoetingen op. 

 

Campagne en online doorontwikkeling 

De IMCoach campagne, ontwikkeld in samenwerking met reclamebureau Natwerk, droeg bij aan 

het vergroten van de naamsbekendheid en het verbinden van vele enthousiaste jongeren als 

coach. Met de campagne ‘Durf te antwoorden, vriend’, inspireren zij een nieuwe groep vrijwilligers. 

Kernwoorden bij de website-ontwikkeling waren vindbaarheid en relevantie. De richtlijnen voor het 

gebruik van social media werden aangescherpt en keuzes gemaakt. De groep die IMC Basis, IMC 

on Tour, IMC Weekendschool en IMC Alumni online en op social media weet te vinden, blijft 

groeien. De nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal en groeide in oplage. De waardering is goed en er 

is steeds meer inzicht in de voorkeuren van de lezers. Met nieuwe pakkende slogans werden de 

vier “Brands” in de markt gezet; #Hiermakenwetoekomst, #Nulerenwatlateris, #Embraceyourfuture 

en #Nowitbegins 
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Vooruitblik 

Jaarplan 

IMC Weekendschool bruist. Vanuit een sterke kern en met 21 jaar ervaring kunnen we onze 

groeiambitie realiseren. De 10 weekendscholen zijn de ruggengraat van onze organisatie. Via IMC 

Basis is de stap naar systeemverandering gemaakt, met steun het Ministerie van OC&W. Vanuit 

deze groeipijler kunnen we onze impact vergroten en meer jongeren bereiken. 

Onderzoek toont aan dat de weekendschool ‘werkt.’ De doelstellingen zijn niet slechts idealen 

meer maar resultaten. Weekendschool onderwijs verbreedt toekomstperspectieven, versterkt 

zelfvertrouwen, versterkt de band met de samenleving, en versterkt de motivatie om betrokken en 

invloedrijk burger te zijn. 

Speerpunten 

➢ Verbinding. Samenwerken in verbinding, enthousiaste teams en optimale afstemming. Eén 

weekendschool, één geëngageerd team. Werken vanuit passie en betrokkenheid. Iedereen in de 

organisatie werkt met trots en plezier voor de weekendschool en draagt bij aan het geheel.  

➢ Ambitie. Vanuit een stevige ruggengraat van tien IMC Weekendscholen vergroten we onze 

impact door: a) te groeien naar vijftig IMC Basis scholen (in 2021), b) te starten met een IMC on 

Tour 16 + pilot, c) realiseren van kansen voor alumni op de arbeidsmarkt, d) effectieve inrichting 

van onderzoeksprojecten i.s.m. universiteiten.  

➢ Zichtbaarheid. Het is tijd om te pronken in verbinding met lokale culturele initiatieven. Bij alle 

onderdelen bouwen aan een stevig lokaal netwerk. Samenwerken met culturele instellingen en 

gezamenlijk vrije publiciteit kansen benutten.  

➢ Ondernemerschap. We zorgen ervoor dat medewerkers ruimte krijgen en ervaren. Ruimte is 

nodig om tot creatieve en verrassende oplossingen te komen. Ruimte om te experimenteren en te 

zoeken naar oplossingen die in het belang zijn van ontwikkeling van de jongeren en inspelen op 

lokale behoeftes.  

➢ Kwaliteitsgerichtheid, in gedeelde verantwoordelijkheid. We werken aan een cultuur van 

kwaliteitsverbetering. De kwaliteit op de IMC Weekend- en IMC Basis scholen wordt gewaarborgd 

door de afdeling Conceptbegeleiding en Conceptontwikkeling. Kwaliteitsgericht werken is 

onderdeel van alle interne processen.  

➢ Werving voor financiën en fondsenwerving, in gedeelde verantwoordelijkheid. Per onderdeel is 

er effectief één aanjager en aanspreekpunt. 
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Begroting 

Jaarlijks wordt in het tweede kwartaal de begrotingscyclus doorlopen. De begrote opbrengsten 

bestaan uit drie onderdelen: reeds contractueel vastgelegde bijdragen, lopende aanvragen en de 

planning. De doelstelling is 80% van de beschikbare middelen direct te besteden aan het 

hoofddoel, waarbij de kosten voor fondsenwerving niet meer bedragen dan 10% van de baten. 

Ieder onderdeel heeft een eigen begroting en doelstellingen afgeleid van het jaarplan en de 

algemene doelstellingen. De weekendschool is volop in ontwikkeling. De groei zit dit jaar in de 

uitbreiding van IMC Basis met nog eens 15 scholen, en uitbreiding van de centrale teams om de 

groei te ondersteunen. Er wordt scherp gelet op de uitgaven en bijdragen worden zo effectief 

mogelijk besteed. Meer dan 75% van de donaties wordt direct aan het hoofddoel besteed. De 

begroting beloopt € 4.7 M en is vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 juli 2019. 

Leerlingen: Alle IMC Weekendscholen focussen op het voortzetten van de stijgende lijn van de 

participatie en het benutten van alle beschikbare plaatsen. De kosten per leerling zijn maximaal € 

1500 per jaar. IMC Basis treft de voorbereiding voor opschaling naar vijftig scholen in 2021. Bij IMC 

on Tour starten we met een pilot voor de 16+ doelgroep. Bij de start van het schooljaar is er een 

wekelijks bereik van 3250 leerlingen. 

Oud-leerlingen; IMC Alumni groeit naar 3200 oud-leerlingen, de kosten per alumnus zullen niet 

meer dan € 120 per jaar bedragen. IMC Alumni kosten; Het lokale IMC Alumni budget van € 7.500 

per IMC Weekendschool blijft gehandhaafd.  

Lasten; 83% van de totale lasten zijn personeelskosten. De totale personeelsbegroting beloopt € 

3.9 M. Nieuwe projecten worden alleen gestart indien er financiering beschikbaar is. Binnen de 

begroting ontstaan enkele nieuwe vacatures. De groei op de personeelsbegroting is voornamelijk 

voor het versterken van de centrale organisatie, de uitbreiding de IMC Basis scholen. Aanvullende 

kosten zijn opgenomen voor tijdelijke ondersteuning bij de IT migratie. 

De IT-kosten stijgen naar €175 K door de transitie van Workday naar AFAS, de groei van de 

organisatie en eenmalige uitgaven voor het migratieproject door VIONQ. De kosten voor 

fondsenwerving bedragen niet meer dan 10% van de baten. Voor verankering van de website in de 

nieuwe omgeving en nieuwe marketing uitingen is extra budget opgenomen. 

 

Begroting 

Kosten 

 
Personeelskosten 3.943.267  

Afschrijvingen 41.045  

Onderwijs 285.226  

Ontwikkel- en onderzoekskosten 11.499  

Algemene kosten 426.895  

Totaal €4.707.932  
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Baten: De hoofddoelstelling voor fondsenwerving is een neutraal of positief resultaat over boekjaar 

2019-2020. Alle 19 onderdelen werken in gedeelde verantwoordelijkheid aan een dekkende 

begroting. De doelstelling is 80% van de begroting dicht eind januari 2020, zodat in het tweede half 

jaar ruimte is om te werven voor het volgende schooljaar. De 20% van jaarlijkse verlengingen 

worden aangevraagd en gehonoreerd nadat de verantwoordingsinformatie over het voorgaande 

jaar is goedgekeurd. Afgelopen jaar is met de nieuwe bezetting op fondsenwerving een grote 

inhaalslag gemaakt. Na een slecht fondsenwerving jaar 2017-2018 zijn in 2018-2019 goede 

toezeggingen voor 2019-2020 gerealiseerd. Bij de start van het schooljaar is > 60% gedekt, de 

sponsorplannen geven vertrouwen dat er minimaal een neutraal resultaat zal worden behaald. 

 

Begroting 

Opbrengsten 

 

Contractueel vastgelegde of ontvangen bijdragen 2.552.281 

Begrote lopende aanvragen 1.700.250 

Geplande aanvragen verlenging 320.575 

Geplande aanvragen nieuwe leads 134.286 

Totaal €4.707.932  

 

We zijn we zeer blij met de stappen die we zetten in de verdere professionalisering van onze 

organisatie en enorm trots op de grote maatschappelijke betrokkenheid. Hierdoor zullen we 

komend jaar nog meer jongeren begeleiden om gemotiveerd hun plek in de samenleving in te 

nemen. Wij zien uit naar schooljaar 2019-2020 waar we samen met onze partners, gastdocenten, 

vrijwilligers, collega’s en alumni weer een mooie slag gaan maken. Hier maken we toekomst. 
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Balans 
 
Balans per 31 juli 2019      
(na resultaatbestemming)      
  31-jul-19  31-jul-18 

     

Activa Ref. € €  € € 
       

Vaste activa       

Immateriële vaste 
activa 

A 0   1.652  

       

Materiële vaste 
activa 

B 44.803   38.727  

   44.803   40.379 

Vlottende activa       

Vorderingen C 655.054   603.337  

Liquide middelen D 678.302   483.347  

     
    

        
   1.333.356   1.086.684 
       

   1.378.159   1.127.063 
       

 
      

  31-jul-19  31-jul-18 
     

Passiva Ref.  €   €   € € 
       

Reserves en 
fondsen 

      

Continuïteitsreserve E 170.075   298.178  

Bestemmingsfonds  102.914   122.416  

       

   272.989   420.594 
       

       

Kortlopende 
schulden 

F  1.105.170  
 

706.469 

       

   1.378.159   1.127.063 
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Staat van baten en lasten 

 

    Realisatie  Begroting  Realisatie 

   Ref 2018-2019  2018-2019  2017-2018 

     €  €  
Baten         

Particulier   G 
                 

115.778   

               
21.100   

                    
58.652  

Baten van bedrijven H 
                 

405.158   

             
840.166   

                 
391.760  

Baten van loterijorganisaties I 
                 

500.000   

             
651.250   

                 
500.000  

Baten van subsidies van overheden  J 
                 

561.256   

             
387.049   

                 
217.919  

Baten van verbonden organisaties zonder 
winststreven K                0  0  0 
Baten van andere organisaties zonder winst 
streven L 

              
2.239.027   

         
2.231.097   

              
1.913.565  

Som van de geworven baten   

              
3.821.219   

         
4.130.662   

              
3.081.896  

         

         
Lasten         

Besteed aan de doelstelling  N 3.031.798  3.143.368  

              
2.631.321  

         
Wervingskosten        

Kosten fondsenwerving O 279.392  194.093  

                 
228.203  

         

         
Beheer en administratie       

Kosten beheer en administratie P 657.634  619.850  

                 
517.475  

         

Som der lasten   

              
3.968.824   3.957.311  

              
3.376.999  

         

Resultaat    

               
(147.605)  173.351  

               
(295.103) 

         
Resultaatbestemming       
Toevoeging/onttrekking aan:       

Continuïteitsreserve  

               
(128.103)    

               
(254.124) 

Bestemmingsfonds   

                 
(19.502)    

                 
(40.980) 

    

               
(147.605)    

               
(295.104) 
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Kasstroomoverzicht 

 

 

 2018-2019  2017-2018  
     
 € € € € 
Kasstroom uit operationele activiteiten     

Resultaat  

       
(147.605)  

       
(295.104) 

Afschrijving op materiële en immateriële vaste activa   

            
23.713   

           
22.713  

              
Verandering in werkkapitaal:     

Vorderingen 
                   

(51.717)  

           
(202.303)  

Kortlopende schulden (exclusief bankkrediet) 
             

398.700   

             
149.047   

  

         
346.983   

         
(53.256) 

Kasstroom uit operationele activiteiten  

         
223.091   

       
(325.647) 

     
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

Investeringen in materiële vaste activa  

         
(28.136)  

         
(41.026) 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     
     

Toename afname geld mindelen   

         
194.955   

       
(366.673) 

     
     

Stand per aanvang boekjaar   

         
483.347   

         
850.020  

mutatie boekjaar   

         
194.955   

       
(366.673) 

  

         
678.302   

         
483.347  
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemene toelichting 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting IMC Weekendschool zijn primair gericht op het organiseren van 

aanvullend onderwijs op het gebied van de wetenschappen en de kunsten. IMC Weekendschool 

stelt zich ten doel dat alle jongeren, van alle sociale klassen en van alle schoolniveaus, zó worden 

opgeleid dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de samenleving.  

De statutaire doelstelling is: 

(a) het organiseren van aanvullend onderwijs op het gebied van de wetenschappen, de kunsten en 

de professionele beroepen voor kinderen in de leerplichtige leeftijd, en  

(b) het organiseren, begeleiden en ondersteunen van eigen activiteiten van kinderen in de 

leerplichtige leeftijd op deze terreinen. 

Continuïteit 

De totale reserve van Stichting IMC Weekendschool bedroeg op 31 juli 2019 € 272.989. De in de 

onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn 

gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. 

Stichting Vrienden van IMC Weekendschool 

Zowel Stichting IMC Weekendschool als Stichting Vrienden van IMC Weekendschool zijn gevestigd 

in Amsterdam en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder respectievelijk nummer 

41217599 en 34158105. Beide zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

Toelichting op het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest 

zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Uitgaven uit hoofde van 

investeringsactiviteiten betreffen de aankoop van computer hardware en de ontwikkeling van een 

nieuwe website. 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 

nodig dat de leiding van Stichting IMC Weekendschool zich over verschillende zaken een oordeel 

vormt. De directie maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 

opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard 

van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 

toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost. 

Stelselwijziging 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018-2019, dat is geëindigd op balansdatum 

31 juli 2019. In 2018-2019 zijn er geen stelselwijzigingen geweest. 
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende 

organisaties, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de actuele 

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. Tenzij anders vermeld worden activa posten aangehouden als zijnde benodigd 

voor de bedrijfsvoering. 

In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties 

verwijzen naar de toelichting. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 

opzichte van het voorgaande jaar. De cijfers over het boekjaar 2017-2018 zijn voor 

vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

Consolidatie 

Stichting IMC Weekendschool is statutair, bestuurlijk en financieel nauw verbonden met de 

Stichting Vrienden van IMC Weekendschool. In de consolidatie worden de financiële gegevens van 

beide entiteiten opgenomen. 

Operationele leasing 

Bij Stichting IMC Weekendschool zijn huurcontracten waarbij een groot deel van de voor- en 

nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de organisatie ligt. Deze huurcontracten 

worden verantwoord als operationele leasing. Huurbetalingen worden, rekening houdend met 

ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening 

over de looptijd van het contract. 

Materiële en immateriële vaste activa 

De materiële vaste activa betreffen hoofdzakelijk computers benodigd voor de bedrijfsvoering. 

Immateriële activa hebben betrekking op de ontwikkeling van de website en op integratie van het 

leerlingvolgsysteem en ontwikkeling van het CRM systeem. Zowel de materiële als immateriële 

vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur of lagere opbrengstwaarde. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. De boekwaarde benadert deze reële waarde. Handelsvorderingen worden na 

eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de 

vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de 

reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten.  
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Liquide middelen  

Inzicht in de liquiditeit van de Stichting is essentieel voor de financiering van haar activiteiten. Alle 

liquide middelen zijn terstond opeisbaar. De liquide middelen worden aangehouden ten behoeve 

van de doelstelling en de bedrijfsvoering. Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en worden 

gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Bijzondere waardeverminderingen van activa 

De organisatie beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan 

een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, 

wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 

realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald 

van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 

waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord 

is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de 

desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen 

bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. In het boekjaar 2018-2019 is 

geen bijzondere waardevermindering geconstateerd. 

Eigen vermogen, reserves en fondsen 
 

Binnen het eigen vermogen van Stichting IMC Weekendschool wordt onderscheid gemaakt tussen 

vastgelegd vermogen en vrij besteedbaar vermogen, ingedeeld in fondsen en reserves. De 

balanspositie is dit jaar afgenomen. Het eigen vermogen is 272.990 euro en bestaat uit een 

continuïteitsreserve en een bestemmingsfonds. De reserves dekken het risico af voor de jaren 

waarin de inkomsten ontoereikend zijn, met als doel de continuïteit en deelname voor de huidige 

eerste- en tweedejaars leerlingen te garanderen.  

Reserves en fondsen 

Een groot deel van de inkomsten betreft bijdragen die door derden worden verstrekt ten behoeve 

van een van te voren gedefinieerd onderdeel van IMC Weekendschool. Wanneer deze bijdragen 

niet in het schooljaar zijn besteed, wordt het resterende saldo opgenomen in het 

bestemmingsfonds. Van de bijdragen die niet van tevoren gedefinieerd zijn, wordt van het 

resterende saldo een continuïteitsreserve gevormd.  

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, en na 

eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Onder de kortlopende schulden 

worden verplichtingen opgenomen die binnen 1 jaar vervallen. De verplichtingen die pas na 1 jaar 

vervallen dienen als langlopend te worden gepresenteerd. De reële waarde van de kortlopende 

schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan. 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is 
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en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden 

gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen 

per balansdatum af te wikkelen. 

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het 

waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, 

dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. 

De voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de 

voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.  

Pensioenen 

Stichting IMC Weekendschool heeft een beschikbare premie regeling die verwerkt is volgens de 

verplichtingen benadering. Het pensioen is ondergebracht bij Brand New Day. IMC Weekendschool 

heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het 

pensioenfonds anders dan het voldoen van premies. De pensioenlast is in de Staat van Baten en 

lasten verwerkt en bestaat uit de verschuldigde premies over het afgelopen jaar. 

Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode 

waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Het 

resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het jaar. De resultaten op 

transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen worden genomen 

zodra zij geconstateerd worden. 

Opbrengstverantwoording 

Baten 

Baten van Stichting IMC Weekendschool worden in aanmerking genomen zodra ze betaald zijn en 

of formeel en schriftelijk vastgelegd is dat deze zijn toegezegd. IMC Weekendschool inventariseert 

jaarlijks de giften in natura. Aan de giften in natura wordt in de jaarrekening geen waarde 

toegekend. 

Overheidssubsidies 

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar 

waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn ontvangen, of wanneer een 

gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het 

waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en IMC Weekendschool de condities voor ontvangst 

kan aantonen. 

Projectbijdragen en giften worden verantwoord in het jaar waarin de toezegging heeft 

plaatsgevonden. Een overheidssubsidie wordt verantwoord in het jaar waarop het betrekking heeft. 

Sponsoring in natura 
 

Stichting IMC Weekendschool wordt door verschillende partners in natura ondersteund. De waarde 

van de sponsoring in natura is niet vast te stellen. Een greep uit de sponsoring in natura van 

afgelopen schooljaar staat hieronder. 
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Huisvesting leslocaties  

Universitair Medisch Centrum Groningen, Radboud Universiteit, Erasmus MC Rotterdam, ROC van 

Amsterdam, Trajectum College Utracht, Tilburg University, Rotterdams Vak College de Hef 

Huisvesting kantoorlokacties 

Movares Rotterdam & Utrecht, Nijestee Groningen, Radboud UMC, Amsterdam Lab  

Locaties evenementen 

Groninger Museum, Madurodam, Nyenrode Business Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, 

Paleis Soestdijk, Academiegebouw van de Universiteit Utrecht 

Lesmateriaal en excursies 

Meer dan 320 pro bono partners openden hun deuren voor excursies en stellen lesmateriaal 

beschikbaar. 

Overige diensten en trainingen  

Stichting Reclame Maken Voor Jezelf, De Baak, Nivoz, ORMIT, The Giving Circle, Natwerk 
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Lasten 
 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 

vanaf het moment van ingebruikneming over de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzonder 

waardeverminderingen van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de 

economische levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en –

verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

Periodiek betaalbare beloningen 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

Pensioenen 

Stichting IMC Weekendschool heeft voor het pensioen een beschikbare premie regeling, 

gebaseerd op een middelloonregeling. Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen 

van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op contractuele basis premies aan de 

verzekeringsmaatschappij betaald. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last 

verantwoord.  

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 

rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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Toelichting op de balans 
 

A. Immateriële vaste activa 

De mutaties in de immateriële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

 Software 

  

 € 

Stand per 1 augustus 2018  
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 30.186 

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen (28.534) 

  
Boekwaarden 1.652 

  
Mutaties   
Investeringen  
Afschrijvingen (1.652) 

  
Saldo (1.652) 

  
Stand per 31 juli 2019  
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 30.186 

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen (30.186) 

  
Boekwaarden 0 

  
Afschrijvingspercentages 33.33% 

 

De activa worden aangehouden zowel als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering alsmede voor de 

directe aanwending in het kader van de doelstelling.  
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B. Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

 

 Computer/ 

 kantoor- 

 inventaris 

  

 € 

Stand per 1 augustus 2018  
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 195.066 

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen (156.339) 

  
Boekwaarden 38.727 

  
Mutaties  
Investeringen 28.136 

Afschrijvingen (22.060) 

  
Saldo 6.076 

  
Stand per 31 juli 2019  
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 223.202 

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen (178.399) 

  
Boekwaarden 44.803 

  
Afschrijvingspercentages 20-33% 

  
 

De vaste activa worden zowel in het kader van de doelstelling alsmede voor de bedrijfsvoering 

gebruikt. 
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C. Vorderingen 

 

Vorderingen  
  

  31/07/2019 3107/2018 

    

    

  € € 

    
Nog te ontvangen toekenningen, 
bijdragen van derden 

605.334 549.132 

     

Nog te ontvangen subsidies 1.325 0 
    

Overige vorderingen en overlopende 
activa 

48.395 54.205 

    

    

  655.054 603.337 

 

 

 

 

 

 

D. Liquide middelen 

 

    
De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld:  

    

 31/07/2019  31/07/2018 

    

 €  € 

    

Liquide middelen 
      

678.302   483.347 

    

 678.302  483.347 

    
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
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E. Reserves en fondsen 

 

Continuïteits-
reserve 

Bestemmings- 
fonds Totaal 

    

 € € € 

Stand per 1 augustus 2018 
            

298.178  
            

122.416  
            

420.594  

Resultaatbestemming 18/19 
          

(128.103) 
            

(19.502) 
          

(147.605) 

Stand per 31 juli 2019 
            

170.075  
               

102.914  
            

272.989  
 

Bestemmingsfonds 

 

Saldo per 
31/07/2018 

Resultaat-
bestemming 

Saldo per 
31/07/2019 

    

 € € € 

R&D  15.508 (15.508) 0 

IMC Basis 11.512 12.235 23.747 

Den Haag 36.649 (9.965)  26.684 

Tilburg 47.818 (10.000) 37.818 

Groningen 10.929 3.736 14.665 

 122.416 (19.502) 102.914 
 

Continuïteitsreserve en bestemmingsfonds 

Het bestuur heeft besloten om een zo laag mogelijke continuïteitsreserve aan te houden. Op deze 

manier kan het merendeel van de middelen worden toegewezen aan de doelstelling van de 

organisatie. Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn 

en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Op 

de continuïteitsreserve wordt een beroep gedaan als de baten onvoldoende zijn om beloofde en 

gewenste activiteiten doorgang te laten vinden en/of succesvol af te sluiten. Het maximum aan de 

continuïteitsreserve volgens de Richtlijn Financieel Beheer van brancheorganisatie Goede Doelen 

Nederland is 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie. Door de groei en de strategische 

wijzigingen van de organisatie zal op basis van een hernieuwde risicoanalyse de gewenste hoogte 

van de continuïteitsreserve het komende jaar worden bepaald en in het beleidsplan worden 

aangescherpt.  

In het bestuursverslag wordt ingegaan op het verandervermogen, onzekere gebeurtenissen in de 

groeifase en hoe de organisatie deze tracht te voorkomen. 

Bij een bestemmingsfonds heeft de donateur de bestemming van de middelen bepaald. Uitgaven 

die worden gedekt uit bestemmingsfondsen worden in de staat van baten en lasten verantwoord, 

en via de resultaatbestemming ten laste van het betreffende fonds gebracht. Wijzigingen in de 

beperking van de bestemming van reserves, worden als overige mutatie binnen het eigen 

vermogen verwerkt.  
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Resultaatbestemming 

Het resultaat is, ná goedkeuring van het bestuur, onttrokken aan het bestemmingsfonds en de 

continuïteitsreserve. 

Het volledige overschot op de centrale weekendschool is verdeeld over de afdelingen met een 

negatief resultaat, deelbegrotingen met een negatief resultaat onder de 25.000 euro zijn 

aangevuld.  

    
 

F. Kortlopende schulden 

 31/07/2019 31/07/2018 
   

 € € 
   

Vooruitontvangen bijdragen van 
derden 

202.265 59.628 

Vooruitontvangen Subsidies 310.504 120.017 
Vooruitontvangen bijdrage van 
loterijorganisaties 

208.334 208.334 

Vakantiegeld 38.760 27.486 

Vakantiedagen 151.416 126.288 

Schulden aan leveranciers  78.007 52.798 

Huisvesting leslocaties 17.196 14.230 

Loonheffing en sociale premies 72.166 69.266 

Accountantskosten  13.500 25.000 

Nabetaling salariskosten 13.022 3.422 

     

 1.105.170 706.469 
 

De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Ultimo boekjaar bedragen de verplichtingen uit hoofde van huurcontracten voor locatie WTC 

Amsterdam 37.934 euro per jaar. Het huurcontract loopt tot 30 november 2022. Stichting IMC 

Weekendschool ontvangt van IMC B.V. ter compensatie van de jaarlijkse huurverplichting voor de 

locatie WTC Amsterdam een jaarlijkse vergoeding van 13.675 euro.  

Gebeurtenissen na balansdatum 

Na de balansdatum hebben er geen gebeurtenissen plaatsgevonden, anders dan in de 

jaarrekening is verwerkt of toegelicht.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

Particulieren 

De baten van particulieren betreffen in totaal 115.778 euro aan donaties en giften van particulieren 

die Stichting IMC Weekendschool een warm hart toedragen.  

 

G. Baten van Bedrijven 

Totale bijdragen vanuit bedrijven zijn 405.158 euro, een stijging van 3% ten opzichte van het 

schooljaar 2017-2018. 

      

H. Baten van loterij organisaties 

De totale bijdrage van de Nationale Postcode Loterij is conform de begroting 500.000 euro. 

 

I. Baten van subsidies van overheden 

1. Europees Parlement Brussel, totaalbedrag 3.716 euro d.d. 8 oktober 2018,voor het bezoek 

aan het Europees Parlement op 8 oktober 2018. Bijdrage Bbstemd voor 27 deelnemers. 

2. Subsidie Gemeente van Amsterdam, totaalbedrag 8.800 euro, kenmerk 65362 d.d. 24 april 

2018 ten behoeve huisvestiging kosten van IMC Weekendschool Amsterdam Noord. De 

subsidie is een bijdrage bestemd voor de huur huisvestiging in  Amsterdam-Noord.  

3. Subsidie Gemeente Amsterdam, totaalbedrag 40.000 euro, waarvan 20.000 euro voor 2018-

2019, ten behoeve van basisschool de Avonturijn. Kenmerk 77875 d.d. 9 augustus 2018.  

4. Subsidie Gemeente Amsterdam, totaalbedrag 14.000 euro, waarvan 7.000 euro voor 2018-

2019, ten behoeve van basisschool de Springstok. Kenmerk 90838 d.d. 29 november 2018.  

5. Subsidie Gemeente Amsterdam, totaalbedrag 40.000 euro ten behoeve van  Weekendschool 

Amsterdam Zuidoost, kenmerk SBA-016622 d.d. 1 april 2019. 

6. Subsidie Gemeente Amsterdam, eenmalige subsidie van 7.500 euro, kenmerk SBA-014461 

d.d. 14 augustus 2019, ten behoeve van IMC Weekendschool Amsterdam West.  

7. Subsidie Gemeente Den Haag, totaalbedrag 16.667 euro 1e tranche. Kenmerk ABBA/VOS-

1497 d.d. 26 februari 2019.  Haagse Educatieve Agenda 2018-2022 (HEA), concept 

bestedingsprogramma Onderwijsbeleid 2018. Deze subsidie is een voorschot en wordt 

verstrekt onder de voorwaarden bepaald in Bestedingsprogramma Onderwijsbeleid 2018 van 

de Gemeente Den Haag ten behoeve van IMC Weekendschool Den Haag. 

8. Subsidie Gemeente Den Haag totaalbedrag 23.333 euro 1e tranche. Kenmerk 

ABBA/9002594/VOS-1792. Haagse Educatieve Agenda 2018-2022 (HEA), concept 

bestedingsprogramma Onderwijsbeleid 2019. Deze subsidie is een voorschot en wordt 

verstrekt onder de voorwaarden bepaald in Bestedingsprogramma Onderwijsbeleid 2019 van 

de Gemeente Den Haag ten behoeve van IMC Weekendschool Den Haag. 

9. Subsidie Gemeente Deventer, totaalbedrag 20.000 euro, waarvan 10.000 voor schooljaar 

2018-2019, kenmerk BLD/2018.2329348 d.d. 18 juni 2018. Deze subsidie is een voorschot ten 

behoeve van basisschool De Flint.  

10. Subsidie Gemeente Haarlem, totaalbedrag 7.500 euro, kenmerk MO/2018/342243 d.d. 26 

november 2018 ten behoeve het project IMC On Tour.  

11. Subsidie Gemeente Heerlen, totaalbedrag 10.00 euro, ten behoeve van basisschool De 

Vlieger, kenmerk, UIT-18010191-13/Z-18168375 d.d. 22 mei 2019.  

12. Subsidie Gemeente Heerlen, totaalbedrag 15.000 euro, ten behoeve van bassischool 

Eikenderveld, kenmerk UIT-18009516-13/Z-18168375 d.d. 15 januari 2018.  Deze subsidie is 
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onderdeel van een totaalbedrag van 37.500 euro voor de uitvoering van de pilot IMC Basis op 

de basisschool Eikenderveld in de jaren 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020.  

13. Subsidie Gemeente Hilversum, totaalbedrag 7.500 euro voor het jaar 2019, zaaknummer 

485887 d.d. 5 september 2018, ten behoeve van het project IMC On Tour op basisschool de 

Dubbeldekker.  

14. Subsidie Gemeente Kerkrade, totaalbedrag 20.000 euro, waarvan 10.000 euro voor schooljaar 

2018-2019, zaaknummer 18i0023733, ten behoeve basisschool De Schakel. 

15. Subsidie Gemeente Lelystad, totaalbedrag 11.00 euro waarvan 8.000 euro voor schooljaar 

2018-2019, Bijdrage is bestemd voor aanvulling van het reguliere onderwijsaanbod op 

basisschool de Vuurtoren in Lelystad. Zaaknummer 2018/00148 d.d. 31 januari 2018.  

16. Subsidie Gemeente Nijmegen, totaalbedrag 15.000 euro, kenmerk WEEA01 MO30/LT 

2018.0797 d.d. 18 juli 2018, ten behoeve van IMC Weekendschool Nijmegen. 

17. Subsidie Gemeente Oss, totaalbedrag 10.000 euro, waarvan 7.500 euro ten behoeve van 

schooljaar 2018-2019 voor basisschool Hertogin Johanna A, zaaknummer 140412. Deze 

subsidie is een voorschot en wordt achteraf definitief gesteld op basis van de uitgevoerde 

activiteiten.  

18. Subsidie Gemeente Roermond, totaalbedrag 20.000 euro, kenmerk 1475-359 306, ten 

behoeve van IMC Basis Roermond voor basisscholen De Kasteeltuin en Vincent van Gogh.  

19. Subsidie Gemeente Rotterdam , eenmalige subsidie van 50.000 euro, waarvan 10.000 voor 

schooljaar 2018-21019, zaaknummer 18.05.00599 d.d. 18 juni 2018, ten behoeve van IMC 

Basis. De subsidie wordt verleend voor de subsidiabele lasten (van de subsidiabele 

activiteit(en).  

20. Subsidie Gemeente Rotterdam, totaalbedrag 11.500 euro, zaaknummer 18.10.00186 d.d. 16 

oktober 2018. 7.500 euro is bestemd voor IMC Weekendschool Rotterdam Zuid en 4.000 euro 

voor IMC Weekendschool Rotterdam Delfshaven. De subsidie wordt verleend voor de 

subsidiabele lasten (van de subsidiabele activiteit(en). 

21. Subsidie Gemeente Tilburg, 15.000 euro eenmalige subsidie ten behoeve van basisschool de 

Fonkel, waarvan 6.250 voor schooljaar 2018-2019, zaaknummer 1005550 d.d. 28 november 

2017.  

22. Subsidie Gemeente Tilburg, totaalbedrag 30.000 euro waarvan 12.500 voor schooljaar 2018-

2019, ten behoeve van IMC Weekendschool Tilburg. Zaaknummer 100551 d.d. 15 november 

2017.  

23. Subsidie Gemeente Tilburg, totaalbedrag 17.500 ten behoeve van IMC Weekendschool 

Tilburg, zaaknummer 1126991 d.d. 9 januari 2019.   

24. Subsidie Gemeente Utrecht, totaalbedrag 30.000 euro ten behoeve van IMC Weekendschool 

Utrecht voor de wijken Overvecht en Zuilen, zaaknummer 3502931 d.d. 28 juni 2016. 

25. Subsidie Gemeente Utrecht, totaalbedrag 27.500 euro, ten behoeve van IMC On Tour. 

Zaaknummer 5504719 d.d. 11 december 2018.Een eindafrekening van de subsidie zal na 

ontvangst van eindrapportage plaats vinden.  

26. Subsidie Gemeente Vlissingen, totaalbedrag 30.000 euro, waarvan 15.000 euro voorschor 

bestemd is voor schooljaar 2018-2019, ten behoeve van  basisschool Ravenstein. Kenmerk 

780289 / 785906 d.d. 16 juli 2017.  

27. Subsidie Gemeente Zaanstad, totaalbedrag 2.500 euro, zaaknummer 2633236, ten behoeve 

van het project IMC On Tour.  

28. Subsidie ZonMw, totaalbedrag 485.700 euro, waarvan 197.990 voor schooljaar 2018-2019, 

zaaknummer 743002028. 26 maart 2019. Het project IMC Alumni is hierbij ondersteund met 

156.990 euro en CIWS met 41.000 euro. Onder voorbehoud van goedkeuring van eventuele 

tussentijdse rapportages zullen de voorschotbedragen worden overgemaakt.  

 

J. Baten van ander organisaties zonder winststreven  

In de begroting 2018-2019 was in totaal een bedrag van 2.231.097 euro aan baten van 

organisaties zonder winststreven opgenomen. Uiteindelijk is er een totale opbrengst van 

organisaties zonder winststreven van 2.239.027euro gerealiseerd. 



 
  

Lastenverdeling en toerekening aan de doelstelling 

 

 

N. Besteed 
aan de  O. Kosten eigen 

P. Kosten 
beheer & Totaal  Begroting Totaal  

 doelstelling fondsenwerving administratie  2018-2019 2018-2019 2017-2018 

        

 € € €  € € € 

        

Onderwijs/Onderzoekkosten 
                    

140.941  
                            

150  
                        

2.599   

                    
143.690  

                    
188.750  141.698 

Publiciteit en communicatie 
                      

20.358  
                        

8.381  
                      

51.862   

                      
80.601  

                      
42.150  17.153 

Personeelskosten 
                

2.754.557  
                    

260.760  
                    

365.947   

                
3.381.263  

                
3.351.077  2.927.556 

Huisvestingskosten 
                      

57.737  
                               

-    
                      

35.966   

                      
93.703  

                      
93.273  79.663 

Kantoor en algemene kosten 
                      

45.004  
                        

9.561  
                    

191.290   

                    
245.855  

                    
231.108  188.216 

Afschrijving en rente 
                      

13.202  
                            

540  
                        

9.970   

                      
23.712  

                      
50.953  22.713 

        

 

                
3.031.798  

                    
279.392  

                    
657.634   

                
3.968.824  

                
3.957.311  3.376.999 

        
Bestedingspercentage 76% 7% 17%     
Gemiddeld personeel in FTE     66,38 64,4 55 

 

In de kostenverdeelstaat worden de directe en de indirecte kosten toegewezen aan de doelstelling. De activiteiten van Stichting IMC Weekendschool zijn 

primair gericht op het organiseren van aanvullend onderwijs op het gebied van de wetenschappen en de kunsten. IMC Weekendschool stelt zich ten doel 

dat alle jongeren, van alle sociale klassen en van alle schoolniveaus, zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de samenleving, 

te beginnen op die plaatsen waar dat het hardst nodig is. Bij directe kosten is de relatie tussen de geleverde prestatie en de behaalde doelstelling direct 

aanwijsbaar. De directe kosten worden voor 100% toegerekend aan de bijbehorende hoofdgroep. Directe inspanningen van directie en medewerkers ten 

behoeve van fondsenwerving worden toegerekend aan fondsenwerving. Een gedeelte van de kosten van de centrale organisatie wordt toegerekend aan de 

doelstelling. 
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2018-2019 2017-2018 

   

 

€ € 

Lonen en salarissen 2.578.256 2.236.403 

Sociale lasten 451.421 388.193 

Pensioenlasten 212.369 172.537 

Overige personeelskosten 139.217 130.423 

   

 

3.381.263 2.927.556 

 

Het gemiddeld aantal FTE over het schooljaar 2018-2019 bedroeg 67 FTE, in het schooljaar 2017-

2018 was dit 55 FTE. In september 2019 zal dit 74 FTE bedragen. Het pensioen is vanaf 1 januari 

2018 bij Premiepensioen instelling Brand New Day ondergebracht. De medewerkers dragen een 

eigen bijdrage van 2% van de pensioengrondslag bij. De leden van het Bestuur ontvangen geen 

vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden gedeclareerd. Dit jaar is er 

voor de gemaakte kosten 262 euro uitbetaald. 

De directiebeloning valt ruim binnen de norm van de Regeling beloning directeuren van 

goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl). Met een BSD-score 405 punten per 

persoon. Valt het jaarinkomen van de individuele directieleden (in loondienst) binnen het maximum 

van 102.470 euro (1 FTE/12 mnd.) volgens de Regeling beloning directeuren van 

goededoelenorganisaties. Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de 

pensioenlasten, de pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn samen, blijven 

binnen het in de regeling opgenomen maximum. Het salaris van de totale 1.8 FTE is hieronder 

weergegeven. 

 

                                                       M. Idema-Weijman           H.Terwijn   2018-2019 2017-2018 

Dienstverband Onbepaalde tijd Onbepaalde tijd   

     
Functie Directeur-  Directeur-   

 Operationele zaken Strategie   

     
Aard dienstverband     
Uren 32 uur 40 uur   

     
Partimepercentage 80% 100%   

     
Bezoldiging     
Bruto salaris 60.876 76.090 136.966 136.966 

Onbelaste vergoedingen 1.739 2.293 4.032 3.927 

Belaste vergoedingen - - -  
Sociale lasten en 
pensioenkosten 18.338 21.881 40.219 44.569 

 80.953 100.264 181.217 185.462 

 

 

http://www.goededoelennederland.nl/
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 2018/ 2019 2017/2018 2017/2016 2016/2015 2015/2014 
 
 
Totale baten 3.821.219 3.081.895 2.621.888 2.700.786 2.468.885 
 
 
Totale bestedingen 3.968.824 3.376.999 2.873.123 2.639.603 2.521.589 
 
Bestedingspercentage aan de 
doelstelling t.o.v. de baten 79,0% 85,4% 88,6% 82,1% 83,5% 
 
% wervingskosten in verhouding tot 
de baten 7,0% 7,4 % 6,4% 3,3% 3,9% 

 
Beheer en administratie % 17,0% 15,0% 10,5% 12,7% 14,3% 
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Centrale IMC Weekendschool     
Algemeen Management     

     

     
DEKKINGSPLAN (x € 1)       

Bijdragen toegekend aan CIWS  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Baten uit eigen fondsenwerving       

Anoniem uit legaat  €            6.016      

SWIFT      €          4.000  

Tennet / via Conny Haupt      €          2.000  

TKP Pensioen  €            1.600      

Stichting Saxum Volutum  €          50.000      

Subtotaal   €          57.616     €          6.000  

     

     

Overige baten      €          2.157  

Subtotaal      €          2.157  

       

Algemeen toegekende bijdragen  Actual     Actual  

Baten uit eigen fondsenwerving  2018/2019     2017/2018  

Stichting IMC Goede Doel  €        207.000     €       235.000  

Stichting Primrose  €            5.000      

Overige  €            3.634      

VSNU  €            1.000      

Subtotaal   €        216.634     €       235.000  

     
Baten uit acties derden     

Nationale Postcode Loterij   €        370.432     €       359.618  

Stichting Vrienden van IMC Weekendschool  €            7.677     €          4.215  

Subtotaal   €        378.109     €       363.833  

     

Totaal opbrengsten  €        652.359     €       606.989  

     

     

     

Kosten  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Personeelskosten  €        637.380     €       557.589  

Afschrijvingen  €            9.837     €          9.663  

Onderwijskosten  €            2.693     €          1.946  

Ontwikkel- en onderzoekskosten  €                   -     €                 -  

Algemene kosten  €        293.046     €       195.562  

Doorbelast aan de doelstelling  €       -290.597     €      -157.771  

Operationele kosten  €        652.359     €       606.989  

     

Bedrijfsresultaat  €                0         €                0  
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Research & Development      

      

      
DEKKINGSPLAN (x € 1)         

Bijdragen toegekend aan R & D   Actual     Actual  

   2018/2019     2017/2018  

Baten uit eigen fondsenwerving        

Fonds 21    €          3.360     €         25.000  

ING Nederland fonds    €        30.000     €         30.000  

Fred Foundation   €        11.000      

Gieskes-Strijbis Fonds   €        80.583     €       109.000  

Madurodam Kinderfonds   €          5.000     €         15.000  

Oranjefonds   €        50.000      

Subtotaal    €      179.943     €       179.000  

      
Baten uit acties derden      
Stichting Vrienden van IMC Weekendschool   €            135     €          2.000  

Nationale Postcode Loterij     €         2.819      

Subtotaal    €         2.954     €          2.000  

      
Totaal opbrengsten    €      182.897     €       181.000  

      

      
Kosten    Actual     Actual  

   2018/2019     2017/2018  

Personeelskosten   €      206.167     €       233.855  

Afschrijvingen   €          1.121     €          1.182  

Onderwijskosten   €             383     €             559  

Ontwikkel- en onderzoekskosten   €        15.310     €         31.248  

Algemene kosten   €          1.881     €          2.463  

Doorbelaste kosten    €        24.279     €         12.017  

Doorbelast aan de doelstelling   €       -15.174     €      -115.832  

Operationele kosten    €      233.967     €       165.492  
      

Bedrijfsresultaat    €      -51.069     €         15.508  
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On Tour     

     

     
DEKKINGSPLAN (x € 1)       

Bijdragen toegekend aan On Tour  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Baten uit eigen fondsenwerving       

Adessium Foundation  €     40.000     €     40.000  

Anoniem      €       15.000  

ING Nederland fonds   €       50.000     €       75.000  

Fiep Westendorp Foundataion       

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe  €       10.000      

Loyens Loeff  €       15.000     €       12.000  

Oranje fonds      €     40.000  

Prins Bernhard Cultuurfonds      €         3.000  

Ruigrok Stichting  €         5.000      

Stichting Coelombi  €       10.000      

Stichting Maagdenhuis  €       10.000      

Stimuleringsfonds Rabo Utrecht   €       10.000      

Vereniging tot Weldadigheid vd Allerheiligsten Verlosser  €         7.500      

Wim Tijhaar Educatiefonds voor hoop en toekomstkansen  €         2.500      

VSB Fonds  €       27.500      

Weeshuis der Doopsgezinden  €       10.000      

Subtotaal   €     197.500     €    185.000  

     
Baten uit acties derden     
Stichting Gooise Rotary Kring  €       2.000     €       2.000  

Stichting Vrienden van IMC Weekendschool  €       2.200      

Subtotaal  €       4.200     €       2.000  

     
Subsidies van overheden     
Gemeente Haarlem  €       7.500      

Gemeente Hilversum   €       7.500      

Gemeente Utrecht  €     27.500      

Gemeente Zaandam  €       2.500      

ZonMW  €     14.020      

Subtotaal   €     59.020     €              -  

     
Overige baten     
Overigen  €         500      

Subtotaal   €         500     €              -  

     
Algemeen toegekende bijdragen  Actual     Actual  

Baten uit eigen fondsenwerving  2018/2019     2017/2018  

Nationale Postcode Loterij   €     21.411      

Subtotaal   €     21.411      

     
Totaal opbrengsten  €   282.631     €   187.000  

     
Kosten  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Personeelskosten  €   237.642     €   166.979  

Afschrijvingen  €       1.395     €       1.280  

Onderwijskosten  €     17.208     €       8.411  

Algemene kosten  €       3.484     €       5.295  

Doorbelaste kosten   €     22.902     €     20.000  

Operationele kosten  €   282.631     €   201.965  

     
Bedrijfsresultaat  €              0     €    -14.965  
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IMC Basis      

      

      
DEKKINGSPLAN (x € 1)         

Bijdragen toegekend aan IMC Basis   Actual     Actual  

   2018/2019     2017/2018  

Baten uit eigen fondsenwerving        

ABN AMRO Foundation   €     50.000      

AKBHHH (Almere)   €     20.000      

Alertec (Drachten ONS 't Tweespan)   €          500     €     20.000  

Anonieme partner       €       2.500  

Anonieme gever    €     10.000      

Anonieme partner (Porticus)    €   150.000      

Anton Jurgens Fonds   €     10.000      

Basisschool A.S. Talmaschool    €     15.000      

Basisschool de Avonturijn, de Pijp (Amsterdam Zuid)   €       2.500     €     15.000  

Basisschool Caleidoscoop Almere   €       6.000     €       2.500  

Basisschool Da Costa Rotterdam   €     15.000      

Basisschool de Dubbeldekker   €       5.000      

Basisschool Hertogin Johanna Os   €       8.500      

Basisschool De Marke (Apeldoorn)   €       5.000      

Basisschool de Springstok (Amsterdam)   €       7.000      

Basisschool de Schakel (Movare)   €       7.000      

Basisschool de Vlieger Hoensbroek via Movare   €       5.000      

Basisschool  De Waaier   €              -     €       5.000  

Bestuur Archipelscholen (OBS Ravenstein Vlissingen)   €       5.000     €       5.000  

Bewonersraad Eikenderveld    €          500      

Brook Foundation       €   100.000  

Damen Schelde Naval Shipbuilding (OBS Ravenstein 
Vlissingen)       €       5.000  

Filios Scholengroep (Oss)   €       2.500     €       2.500  

Flow Traders t.b.v. de Waaier   €     30.000     €     10.000  

Fonds Kinderhulp (De Flint -Deventer)   €       5.000      

Huis voor de Kunsten Limburg t.b.v. Vincent van Gogh   €       1.000     €       1.000  

Innovo, Stg voor Katholiek Onderwijs   €       2.500      

Janivo Stichting   €     20.000      

Jeugdeducatiefonds t.b.v. De Dubbeldekker   €       1.000      

Jeugdeducatiefonds t.b.v. de Flint   €       4.000      

Jeugdeducatiefonds t.b.v. 'T Tweespan   €       7.000      

Jeugdeducatiefonds t.b.v. de Schakel    €       6.000      

Jeugdeducatiefonds t.b.v. de Vlieger   €       6.000      

Jeugdeducatiefonds t.b.v. de Fonkel   €       7.000      

Jeugdeducatiefonds t.b.v. de Kasteeltuin   €       8.000      

Jeugdeducatiefonds t.b.v. KC Rivierencentrum   €       1.000      

Jeugdeducatiefonds t.b.v. de Vincent van Gogh   €       2.500      

Jeugdeducatiefonds t.b.v. Ravenstein   €       6.000      

Jeugdeducatiefonds t.b.v. de Vuurtoren   €       8.000      

Jeugdeducatiefonds(via Gemeente Amsterdam) t.b.v. 
(de Springstok, Amsterdam)   €       7.000      

Kindercentrum Rivierenwijk   €     20.000     €     20.000  

Koninklijke DSM   €       1.000      

St. Laren Jazz Festival    €       5.000      

Stichting Opmaat Tilburg (OBS de Fonkel)*   €       5.000     €       5.000  

Leerplein 055 / OBS de Marke        €       4.145  
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Lions Club Rotterdam Kraalberg t.b.v A.S. Talmaschool   €       1.000      

Lions Crailo Dubbeldekker (Hilversum)   €     15.000      

Nijmeijer EADS t.b.v de Marke   €       1.000      

Onderwijs Werkplaats - De Buitenplaats t.b. Kasteeltuin 
& Vincent van Gogh   €       7.000      

Overige       €         100  

Openbare basisischool de Vuurtoren Lelystad   €       5.000      

P.W. Janssen's Friesche Stichting (Drachten)   €       4.000     €       3.000  

Roermondse Stichting 1880       €       5.000  

Rabobank Apeldoorn (OBS de Marke, Apeldoorn)       €       1.000  

Rabobank Lelystad        €       5.000  

Rotary Club (De Flint-Deventer)   €       4.000      

Shell   €     30.000      

Garantie schoolbestuur Drachten Furore ( 'T 
Tweespan)   €       7.000     €     14.500  

garant Schoolbestuur SCOL (tbv de Springplank)   €     20.000     €     10.000  

Stichting Boschuysen   €     12.000      

Stichting FSI Geleen   €       2.500      

Stichting IMC Goede Doel       €   100.000  

Stichting OPUS       €     10.417  

Stichting Projecten Lions Club Crailo        €     15.000  

Stichting Swalm & Roer t.b.v. Kasteeltuin & Vincent van 
Gogh   €       5.000     €       5.000  

Stichting Weller Wonen t.b.v. Eikenderveld   €          500      

Stichting Wonen Limburg t.b.v. Eikenderveld   €          500      

Stip Hilversum of Gemeente Hilversum (OBS de 
Dubbeldekker)*       €       5.000  

Tafelronde 168 Lelystad       €       4.000  

t Old Burgerweeshuis t.b.v. 'T Tweespan   €       2.500      

Zandstorm C.V. ( J.C. Peeraer)   €       7.000     €     20.000  

Subtotaal    €   601.500     €   395.662  

      
Subsidies van overheden      
Wijk Ontwikkel Plan Donderberg       €       7.500  

Citylab010   €     10.000      

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid (De Avonturijn, 
Amsterdam)   €     20.000      

Gemeente Deventer   €     10.000      

Gemeente Heerlen t.b.v.basisschool Eikenderveld   €     15.000     €       7.500  

Gemeente Heerlen t.b.v. basisschool de Vlieger   €     10.000      

Gemeente Kerkrade t.b.v. basisschool de Schakel   €     10.000      

Gemeente Lelystad t.b.v. De Vuurtoren   €       8.000      

Gemeente Oss t.b.v Hertogin Johanna   €       7.500     €       2.500  

Gemeente Tilburg   €       6.250     €     15.250  

Gemeente Roermond t.b.v. Kasteeltuin & Vincent van 
Gogh   €     20.000     €     20.000  

Gemeente Vlissingen t.b.v de Ravenstein   €     15.000     €       5.000  

Subtotaal    €   131.750     €     57.750  

      
Totaal opbrengsten    €   733.250     €   453.412  
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Kosten    Actual     Actual  

   2018/2019     2017/2018  

Personeelskosten   €   648.063     €   378.676  

Afschrijvingen   €       4.355     €       3.421  

Onderwijskosten   €     20.587     €     14.306  

Ontwikkel- en onderzoekskosten   €              -     €              -  

Algemene kosten   €     21.545     €       5.593  

Doorbelaste kosten    €     26.465     €     42.903  

Operationele kosten    €   721.015     €   444.899  

      
Bedrijfsresultaat    €     12.235     €              0  
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IMC Alumni     
     
     
DEKKINGSPLAN (x € 1)       

Bijdragen toegekend aan IMC Alumni  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Baten uit eigen fondsenwerving       

Amsterdam Fonds voor de Kunst  €       3.430      

A.T. Kearney B.V.  €       1.000      

Brook Foundation  €       5.000      

Gemeente Amsterdam SDR A'dam ZO  €       1.000      

Gieskes-Strijbis Fonds  €     56.100     €     80.000  

M.A.O.C. Gravin van Byland Stichting  €       1.500     €       1.500  

ING Nederland fonds  €   100.000     €   100.000  

Movares en Heijmans (Berlijn 2018      €       4.000  

NS Groep N.V.  €         500      

Nyenrode Business Universiteit  €       1.000      

P.W. Janssen's Friesche Stichting  €       4.000      

Ribbink - Van den Hoek Familiestichting   €       2.500      

Stichting Janssensfonds  €       2.500      

Stichting Just Kids  €       2.000      

Johan Stekelenburg Stichting (**IMC Alumni Tilburg)  €       3.000      

Stichting Levi Lassen (**IMC Alumni Den Haag)  €       7.500     €       5.000  

Stichting de Nieuwe Poort       €       3.000  

Stichting Oukha   €       6.000     €       2.000  

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden (**IMC Alumni A'dam West)  €       7.500     €       7.500  

       

Subtotaal   €   204.530     €   203.000  

     
Baten uit acties derden     
Stichting Vrienden van IMC Weekendschool  €           45     €           60  

Subtotaal   €           45     €           60  

     
Subsidies van overheden     
Europees Parlement  €       3.716     €       3.369  

ZonMW  €   156.990      

Subtotaal   €   160.706     €       3.369  

     
Baten uit acties derden  2018/2019     2017/2018  

Nationale Postcode Loterij  €       2.844     €     13.569  

Subtotaal   €       2.844     €     13.569  

     
Totaal opbrengsten  €   368.125     €   219.938  

     
     
Kosten  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Personeelskosten  €   290.963     €   228.406  

Afschrijvingen  €       1.922     €       1.436  

Onderwijskosten  €     34.550     €     30.483  

Ontwikkel- en onderzoekskosten  €              -     €              -  

Algemene kosten  €     15.229     €       9.949  

Doorbelaste kosten   €     25.460     €     23.683  

Operationele kosten  €   368.124     €   293.957  

     
Bedrijfsresultaat       €             0  €     -73.960 
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IMC Weekendschool Amsterdam Zuidoost  
 

DEKKINGSPLAN (x € 1)       

Bijdragen toegekend aan vestiging 
Amsterdam Zuidoost  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Baten uit eigen fondsenwerving       

AFK amsterdams fonds voor de kunst      €       3.430  

Brand New Day  €     25.000     €     25.000  

Fonds 21  €     10.000     €     10.000  

Fred Foundation       €       2.500  

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe  €     10.000     €     20.000  

Hulp na Onderzoek      €       3.000  

Redevco Foundation      €     55.000  

Leons  €       2.500     €       1.000  

Lexence NV Advocaten en Notarissen      €       3.000  

Madurodam Kinderfonds  €     10.000      

Microsoft  €     10.000      

Mouton Holding  €       2.000      

Riki Stichting       €       8.333  

Stichting Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff      €       5.000  

Overigen  €         514      

Stichting Steunfonds bja-cow  €     15.000     €     15.000  

Top Notch  €     15.000      

Vondeltuin  €       1.000      

Zonnige Jeugd  €     10.000      

Subtotaal   €   111.014     €   151.263  

     
Subsidies van overheden     

Stadsdeel Zuidoost  €     40.000      

ZonMw  €       2.661      

Subtotaal   €     42.661     €              -  

     
Baten uit acties derden     

Nationale Postcode Loterij  €     12.819     €     25.321  

Stichting Vrienden van IMC Weekendschool  €         535     €         473  

Subtotaal   €     13.354     €     25.794  

     

     

Totaal opbrengsten  €   167.029     €   177.057  

     

Kosten  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Personeelskosten  €   148.506     €   143.117  

Afschrijvingen  €       1.282     €         989  

Onderwijskosten  €     15.397     €     11.875  

Algemene kosten  €       6.240     €       3.576  

Doorbelaste kosten   €     20.666     €     17.500  

       

Totale kosten  €   192.091     €   177.057  
 

    

Bedrijfsresultaat  €    -25.062     €             0  
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IMC Weekendschool Amsterdam Noord  
 

DEKKINGSPLAN (x € 1)       

Bijdragen toegekend aan vestiging Amsterdam Noord  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Baten uit eigen fondsenwerving       

Anonieme gift      €     30.000  

Brook Foundation  €     10.000      

Fonds 21  €     10.000     €     10.000  

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe  €     10.000     €     10.000  

Microsoft  €     10.000      

Rotary Nieuwendam  €       4.750      

Stibbe B.V.  €     10.000     €     10.000  

Stichting Hulp na Onderzoek  €       3.000      

Stichting Janssensfonds  €       5.000      

Stichting Steunfonds bja-cow  €     15.000     €     15.000  

Subtotaal   €     77.750     €     75.000  

     
Baten uit acties derden     
Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam      €       4.000  

Rotary Noord      €       1.000  

Subtotaal   €              -     €       5.000  

     
Subsidies van overheden     
Stadsdeel Amsterdam Noord  €       8.800     €       8.800  

ZonMw  €       2.661      

Subtotaal   €     11.461     €       8.800  

     
Overige baten     
Overige   €           15     €         150  

Subtotaal   €           15     €         150  

     
Algemeen toegekende bijdragen  Actual     Actual  

Baten uit eigen fondsenwerving  2018/2019     2017/2018  

       

Stichting IMC Goede Doel  €     50.000     €     50.000  

Subtotaal   €     50.000     €     50.000  

     
Baten uit acties derden     
Nationale Postcode Loterij   €     12.819     €     25.645  

Stichting Vrienden van IMC Weekendschool  €         150     €           33  

Subtotaal   €     12.969     €     25.678  

     
Totaal opbrengsten  €   152.195     €   164.628  

     
Kosten  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Personeelskosten  €   138.213     €   126.976  

Afschrijvingen  €         726     €         526  

Onderwijskosten  €     12.521     €     13.152  

Ontwikkel en onderzoekskosten  €              -     €              -  

Algemene kosten  €       6.679     €       6.474  

Doorbelaste kosten   €     20.666     €     17.500  

Totale kosten  €   178.805     €   164.628  

     
Bedrijfsresultaat  €    -26.610     €             0  
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IMC Weekendschool Amsterdam West  
 

DEKKINGSPLAN (x € 1)       

Bijdragen toegekend aan vestiging Amsterdam West  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Baten uit eigen fondsenwerving       

ADM Cares       €       4.654  

Admiraal van Kinsbergen Fonds      €         750  

A.T. Kearney B.V.  €     25.000     €     25.000  

Brunel Foundation   €         411      

BPD Ontwikkeling BV  €       1.000      

Brook Foundation  €     15.000     €     25.000  

van Doorne BV  €     15.000     €     15.000  

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe  €     10.000      

Fonds 21  €     10.000     €     10.000  

Elsevier Foundation  €     25.485     €     24.463  

IBM Nederland B.V.       €         475  

KPMG Accountants N.V.   €     15.000     €     15.000  

Madurodam Kinderfonds  €       5.000      

Overigen  €       1.616      

 P.W. Jansen Friesche Stichting   €       5.000     €       7.500  

Stichting LvE  €       5.000      

Stichting Steunfonds bja-cow  €     15.000     €     15.000  

Subtotaal   €   148.512     €   142.841  

     
Subsidies van overheden     

Gemeente Amsterdam Stadsdeel West  €       7.500      

ZonMw  €       1.461      

Subtotaal   €       8.961     €              -  

     

Algemeen toegekende bijdragen  Actual     Actual  

Baten uit acties derden  2018/2019     2017/2018  

Nationale Postcode Loterij  €       3.806      

Stichting Vrienden van IMC Weekendschool  €         150     €       1.558  

Afscheidsgiften Dr Boeke  €       1.395      

Subtotaal   €       5.351     €       1.558  

     

Totaal opbrengsten  €   162.824     €   144.400  

     

Kosten  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Personeelskosten  €   129.283     €   117.833  

Afschrijvingen  €         810     €         787  

Onderwijskosten  €       9.945     €       3.165  

Algemene kosten  €       2.121     €       1.592  

Doorbelaste kosten   €     20.666     €     17.500  

Totale kosten  €   162.825     €   140.877  
 

    

Bedrijfsresultaat  €             0     €       3.523  
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 IMC Weekendschool Tilburg  
 

DEKKINGSPLAN (x € 1)       

Bijdragen toegekend aan vestiging Tilburg  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Baten uit eigen fondsenwerving       

ASML Foundation  €     25.000     €     25.000  

Books4Life       €       1.400  

Citymarketeer Tilburg      €       4.700  

Anoniem uit legaat  €     47.484      

Coovels Smits Sichting  €     10.000      

Factorium      €       2.183  

Fonds 21  €     10.000     €     10.000  

Anoniem  €       2.000      

Fred Foundation  €       4.000      

Janssen & Janssen (Biologic)  €     15.000     €     30.000  

Jasminum  €     15.000     €     15.000  

Johan Stekelenburg Stichting      €       3.000  

Joannes Bosco Stichting      €       5.000  

Johnson & Johnson (cheque)      €     10.000  

Van Leeuwen Coaching       €       1.500  

Notariële schenkingen      €       2.000  

Rotary Oisterwijk       €       3.500  

Stichting Jopiefonds  €       2.500      

Stichting Retera - van het Hof  €     20.000     €     20.000  

Xpect      €       2.500  

Subtotaal   €   150.984     €   135.783  

     
Baten uit acties derden     
Stichting Vrienden van IMC Weekendschool  €     22.600     €     21.070  

Paul de Korte      €       1.900  

Subtotaal   €     22.600     €     22.970  

     
Subsidies van overheden     
Gemeente Tilburg  €     30.000     €     30.000  

ZonMW  €       3.262      

Subtotaal   €     33.262     €     30.000  

     
Overige baten     
Overigen  €         200     €         342  

Subtotaal   €         200     €         342  

     
Algemeen toegekende bijdragen  Actual     Actual  

Baten uit acties derden  2018/2019     2017/2018  

Nationale Postcode Loterij  €     10.000     €     13.494  

Subtotaal   €     10.000     €     13.494  

     
Totaal opbrengsten  €   217.046     €   202.589  

     
Kosten  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Personeelskosten  €   166.956     €   154.416  

Afschrijvingen  €         799     €         620  

Onderwijskosten  €     19.802     €     21.985  

Algemene kosten  €       8.823     €       8.068  

Doorbelaste kosten   €     20.666     €     17.500  

Totale kosten  €   217.046     €   202.589  
 

    
Bedrijfsresultaat  €             0     €             0  
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IMC Weekendschool Den Haag  
 

DEKKINGSPLAN (x € 1)       

Bijdragen toegekend aan vestiging Den Haag  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Baten uit eigen fondsenwerving       

Edli Foundation  €     15.000      

Bavak Security Group  €       3.000     €       3.000  

Fonds 1818  €     20.000     €     15.000  

Fonds 21  €     10.000     €     10.000  

Grovestins Stichting  €     10.000     €     10.000  

Janssen Biologics B.V.  €     15.000     €     25.000  

Madurodam Kinderfonds  €     10.000     €     25.000  

McDonalds  €       2.500      

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.  €       7.500     €       7.500  

Pro Juventute Steunstichting 's-Gravenhage  €       9.085     €       7.500  

Rotary Rijswijk  €       1.000      

Sdu Uitgevers  €       7.000     €         412  

Stichting Boschuysen  €     10.000     €     10.000  

Stichting Vivace      €     10.000  

Overig  €           65      

Subtotaal   €   120.150     €   123.412  

     
Baten uit acties derden     
Rotary Rijswijk       €         900  

Subtotaal   €              -     €         900  

     
Subsidies van overheden     
Gemeente Den Haag  €     40.000     €     40.000  

ZonMw  €       2.896      

Subtotaal   €     42.896     €     40.000  

     
Overige baten     
Obsession Evenenmenten en Communicatie      €         100  

Subtotaal   €              -     €         100  

     

     
Algemeen toegekende bijdragen  Actual     Actual  

Baten uit acties derden  2018/2019     2017/2018  

Nationale Postcode Loterij  €     10.000     €     10.403  

Stichting Vrienden van IMC Weekendschool  €         455     €         160  

Subtotaal   €     10.455     €     10.563  

     
Totaal opbrengsten  €   173.501     €   174.975  

     
Kosten  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Personeelskosten  €   137.180     €   142.474  

Afschrijvingen  €         484     €         452  

Onderwijskosten  €     11.388     €     12.709  

Algemene kosten  €       3.765     €       1.840  

Doorbelaste kosten   €     20.666     €     17.500  

Totale kosten  €   173.483     €   174.975  
 

    
Bedrijfsresultaat  €           17     €             0  
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IMC Weekendschool Utrecht  
 

DEKKINGSPLAN (x € 1)       

Bijdragen toegekend aan vestiging Utrecht  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Baten uit eigen fondsenwerving       

Applied Medical Europe B.V.  €       5.000     €       5.000  

v. Benthem & Keulen      €       1.000  

Van Baaren Stichting      €       3.000  

Coolcat Foundation  €     10.000      

Fonds 21  €     10.000     €     10.000  

Fred Foundation  €       4.000      

Kreijkamp Jeroen       €       1.345  

Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds  €       5.000      

Oracle Nederland B.V.   €     10.000     €     10.000  

Overige  €         820     €       3.469  

Rabobank Utrecht      €     10.000  

Stichting Elise Mathilde Fonds      €       2.500  

Prins Bernard Cultuurfonds  €       5.000      

SHV Holdings N.V.  €       6.300      

Steije en Lars Holding B.V.   €       5.000      

Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis  €       3.000     €       3.000  

Stichting Kind en Muziek (Kiwanis)  €         500     €         500  

Stichting Mundo Crastino Meliori  €       2.000     €       2.000  

Stichting ORKA  €       7.000     €       7.000  

Stichting De Winter Heijnsius  €       3.000      

Van Baaren Stichting  €       3.000      

Subtotaal   €     79.620     €     58.814  

     
Baten uit acties derden     
Stichting Vrienden van IMC Weekendschool  €         430     €       1.460  

Subtotaal   €         430     €       1.460  

     
Subsidies van overheden     
Gemeente Utrecht (Initiatievenfonds)  €     30.000     €     30.000  

ZonMw  €       2.661     €         350  

Subtotaal   €     32.661     €     30.000  

     
Overige baten     
Baten uit acties derden     
Nationale Postcode Loterij  €     12.819     €     12.477  

Subtotaal   €     12.819     €     12.477  

     

     
Totaal opbrengsten  €   125.530     €   102.751  

     
Kosten  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Personeelskosten  €   135.439     €   130.729  

Afschrijvingen  €              -     €         230  

Onderwijskosten  €       4.120     €       4.784  

Algemene kosten  €       1.860     €       1.191  

Doorbelaste kosten   €     20.666     €     17.500  

Totale kosten  €   162.085     €   154.434  
 

    
Bedrijfsresultaat  €    -36.555     €    -51.683  
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IMC Weekendschool Rotterdam Delfshaven 
 

DEKKINGSPLAN (x € 1)       

Bijdragen toegekend aan vestiging Rotterdam  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Baten uit eigen fondsenwerving       

Anonieme gift  €     10.000      

Algemeen Dagblad      €       1.550  

BESIX Foundation  €       2.917      

BDO Fonds  €       1.625      

Anonieme Gift      €     10.000  

Cardano  €     15.000     €     15.000  

CBK  €       1.500      

Erasmus Stichting  €       2.500      

Fonds 21  €     10.000     €     10.000  

Hutchison Ports ECT Rotterdam       €     10.000  

Fred Foundation  €       4.000      

GAF Architecten   €       1.000      

John Laing Charitable Trust  €       2.917      

Mammoet Holding B.V.  €     15.000     €     15.000  

NautaDutilh N.V.   €     10.000     €     10.000  

Prins Bernard Cultuurfonds  €       5.000      

Robeco  €       2.475      

Snickers-de Bruijn Stichting  €       3.000      

Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam  €       5.000      

Van Oord Dredging and Marine Contractors bv  €       5.000     €       5.000  

Snickers-deBruijn Stichting      €       3.000  

Rotary Delfshaven  €     10.000      

Stichting Bevordering van Volkskracht  €     10.000     €     10.000  

Stichting Burger Weeshuis Delfshaven       

Stichting Elise Mathilde Fonds   €       2.500     €       2.500  

Stichting Fonds Familie van Beek  €       5.000     €       5.000  

Stichting Kindertehuizen Rotterdam  €       2.500      

Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam  €     20.000      

TBI Holdings B.V.   €       5.000      

Theo Kokcen  €       3.125      

Subtotaal   €   155.058     €     97.050  

     
Subsidies van overheden     
Gemeente Rotterdam  €       4.000      

ZonMw  €       3.027      

Subtotaal   €       7.027     €              -  

     
Algemeen toegekende bijdragen  Actual     Actual  

Baten uit acties derden  2018/2019     2017/2018  

Nationale Postcode Loterij  €     11.435     €     12.879  

Stichting Vrienden van IMC Weekendschool  €             5     €           70  

Subtotaal   €     11.440     €     12.949  

     
Totaal opbrengsten  €   173.525     €   109.999  
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Kosten  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Personeelskosten  €   146.426     €   148.118  

Afschrijvingen  €         575     €         924  

Onderwijskosten  €       2.826     €       2.021  

Ontwikkel- en onderzoekskosten  €              -     €              -  

Algemene kosten  €       3.032     €       1.095  

Doorbelaste kosten  €     20.666     €     17.500  

Totale kosten  €   173.525     €   169.658  

     
 

    

Bedrijfsresultaat  €             0    
 €    -

59.659  
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IMC Weekendschool Rotterdam Zuid 
 

DEKKINGSPLAN (x € 1)       

Bijdragen toegekend aan vestiging Rotterdam 
Zuid  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Baten uit eigen fondsenwerving       

Anonieme partner       €     10.000  

BESIX Foundation  €       2.917      

Cardano  €     15.000     €     15.000  

Erasmus Stichting  €       2.500      

Fonds 21  €     10.000     €     10.000  

RabobankRotterdamFonds      €       5.000  

Fred Foundation  €       4.000      

John Laing Charitable Trust  €       2.917      

Madurodam Kinderfonds  €       5.000      

Robeco kerstgeschenk  €       2.475      

Samskip Multimodal BV  €       7.500     €       7.500  

Stichting Elise mathide Fonds  €       2.500      

Sint Laurensfonds  €     45.000     €     30.000  

Stichting Burger Weeshuis Delfshaven       

Stichting Dioraphte  €     25.000      

Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam      €     10.000  

Van Oord Dredging and Marine Contractors bv  €       5.000     €       5.000  

G Ph Verhagen Stichting      €       5.000  

Theo Kocken  €       3.125      

Subtotaal   €   132.933     €     97.500  

     
Subsidies van overheden     
Gemeente Rotterdam  €       7.500      

ZonMW  €       1.527      

Subtotaal   €       9.027     €              -  

     
Overige baten     
Ploum      €         250  

Subtotaal   €              -     €         250  

     
Algemeen toegekende bijdragen  Actual     Actual  

Baten uit acties derden  2018/2019     2017/2018  

Nationale Postcode Loterij  €     15.976     €     12.092  

Stichting Vrienden van IMC Weekendschool  €         140     €         110  

Subtotaal   €     16.116     €     12.202  

     

     
Totaal opbrengsten  €   158.076     €   109.952  

     
Kosten  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Personeelskosten  €   131.858     €   131.683  

Afschrijvingen  €         147     €         498  

Onderwijskosten  €       3.957     €       2.531  

Algemene kosten  €       1.448     €       1.096  

Doorbelaste kosten   €     20.666     €     17.500  

Totale kosten  €   158.076     €   153.308  

     
     

Bedrijfsresultaat  €             0     €    -43.356  
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IMC Weekendschool Groningen 
 

DEKKINGSPLAN (x € 1)       

Bijdragen toegekend aan vestiging Groningen  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Baten uit eigen fondsenwerving       

BAN PersoneelsDiensten  €     10.000     €     10.000  

JKG Geeft, opbrengst kerstbomenverkoop   €       1.440      

Fonds 21  €     10.000     €     10.000  

De Ronde Tafel      €       2.000  

Roode Burgerweeshuis      €       2.000  

Overige  €           15      

Stichting Hanze Hogeschool (Lustrum)  €     54.623      

Stichting Charity Fund Rijsholt  €     75.000     €     75.000  

TKP Pensioen      €     10.000  

Stichting Mamamini      €       2.000  

Voys B.V.   €       2.083     €     12.970  

Subtotaal   €   153.161     €   123.970  

     
Baten uit acties derden     
Let's Gro Festival Groningen      €       5.556  

Stichting Vrienden van IMC Weekendschool  €         135     €         415  

Subtotaal   €         135     €       5.971  

     
Subsidies van overheden     
Gemeente Groningen       €     30.000  

ZonMw  €       3.861      

Subtotaal   €       3.861     €     30.000  

     
Overige baten     
Overigen  €       1.500     €       1.990  

Subtotaal   €       1.500     €       1.990  

     
Totaal opbrengsten  €   158.657     €   171.931  

     
Kosten  Actual     Actual  

  2018/2019     2017/2018  

Personeelskosten  €   122.666     €   126.414  

Afschrijvingen  €         117     €         689  

Onderwijskosten  €       3.937     €       1.040  

Algemene kosten  €       7.535     €       5.359  

Doorbelaste kosten   €     20.666     €     17.500  

Totale kosten  €   154.921     €   151.002  

     
Bedrijfsresultaat  €       3.736     €     10.929  
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IMC Weekendschool Nijmegen  
 

DEKKINGSPLAN (x € 1)     

Bijdragen toegekend aan vestiging Nijmegen  Actual   Actual  

  2018/2019   2017/2018  

Baten uit eigen fondsenwerving     

Fiep Westendorp Foundation    €     10.000  

Fonds 21  €     10.000   €     10.000  

Fred Foundation  €       4.000    

Greenvalley International BV  €       1.000   €       1.000  

Heutink Foundation  €       4.000    

Madurodam Kinderfonds  €     10.000    

Opbrangst Veiling Radboud UMC  €       1.653    

NXP Semiconductors Netherlands B.V.   €       5.000    

Ockham Academie  €       1.149    

Prins Bernard Cultuurfonds  €       5.000    

Rotary Nijmegen (Marco Thiel)  €       2.059    

Rabobank Rijk van Nijmegen    €       5.000  

Stichting Buitenkans    €     10.000  

Stichting Buitenkans  €     10.000    

Stichting Dioraphte  €     25.000    

Stichting Vierdaagse Sponsorloop     €       4.205  

Stichting Dorodarte     €       2.000  

Stichting LEAf  €       2.500    

Stichting Zabawas    €     10.000  

Subtotaal   €     81.361   €     52.205  

   
Subsidies van overheden   

Gemeente Nijmegen  €     15.000   €     15.000  

ZonMW  €       2.961    

Subtotaal   €     17.961   €     15.000  

   
Overige baten   

Overigen  €       1.060   €         100  

Subtotaal   €       1.060   €         100  

   

Algemeen toegekende bijdragen  Actual   Actual  

Baten uit acties derden   

Nationale Postcode Loterij  €     12.819   €     14.502  

Stichting Vrienden van IMC Weekendschool  €         372   €           58  

Subtotaal   €     13.191   €     14.560  

   

Totaal opbrengsten  €   113.573   €     81.865  
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Kosten     

   

  Actual   Actual  

  2018/2019   2017/2018  

Personeelskosten  €   104.521   €   140.291  

Afschrijvingen  €         141   €           16  

Onderwijskosten  €     11.516   €     15.789  

Algemene kosten  €       1.025   €       1.573  

Doorbelaste kosten   €     20.666   €     17.500  

Totale kosten  €   137.869   €   175.169  

   

Bedrijfsresultaat  €    -24.296   €    -93.304  

 


