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ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI) PUBLICATIE VEREISTEN 

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling 
(ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.  

De Rioranjeschool (stichting) is een ANBI en publiceert de gevraagde gegevens (dit document) 
op de eigen internetsite www.rioranjeschool.com. 

De structuur van dit document is conform de door de Belastingdienst gevraagde gegevens, 
zoals aangegeven op de volgende web-site: 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzonder
e_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/nieuwe_voorwaarden_voor_e
en_anbi_vanaf_1_januari_2014/nieuwe_voorwaarden_voor_een_anbi_vanaf_1_januari_2014  
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ANBI PUBLICATIE VEREISTEN 

1 De naam van de instelling 

Stichting Nederlands Onderwijs Januari Rivier 

alsmede bekend als “De Rioranje school” 

2 RSIN / fiscaal nummer 

8518 53 365 

3 Post- of bezoekadres van de instelling 

Postadres: Semmelweislaan 10 

   2811 CK Reeuwijk 

   Nederland 

4 Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI 

Het onderwijzen van de Nederlandse taal en cultuur aan Nederlands sprekende 
kinderen in Brazilië. 

5 De hoofdlijnen van het beleidsplan 

De school heeft het beleid voor de komende vier jaar beschreven in het 
‘Schoolplan 2013/2017’. Het schoolplan wordt jaarlijks geactualiseerd en 
voorgelegd aan de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (‘NOB’). 

De volgende secties geven de hoofdlijnen aan van het beleid op de vier 
aandachtsgebieden met specifieke interesse van de Belastingsdienst op het gebied 
van ANBI´s. 

5.1 Het werk dat de instelling doet 

De Rioranje school verzorgt lessen Nederlandse taal en organiseert 
Nederlands/Belgische cultuurevenementen in Rio de Janeiro voor kinderen in 
de leeftijdscategorie van 4 jaar tot 14 jaar. 

De Rioranje school heeft de NTC (Nederlands Taal en Cultuur) status, hetgeen 
inhoudt dat het educatief programma van de school door de NOB is 
goedgekeurd en dat de uitvoering en resultaten van de school aan toetsing 
door de Onderwijs Inspectie van het Ministerie van Onderwijs onderhevig zijn. 

Het werk dat de school doet in het lopende schooljaar wordt gedetaileerd 
beschreven in de schoolgids.  De schoolgids wordt ieder schooljaar uitgegeven 
aan alle betrokkenen bij de school en kan aangevraagd worden bij de 
secretaris en is tevens beschikbaar op de website van de school. 
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5.2 De manier waarop de instelling geld werft 

De stichting/school verwerft haar inkomsten uit: 

• subsidie van de Nederlandse overheid 

• ouderbijdragen 

• donaties 

• sponsor acties 

De ouderbijdrage per leerling voor het gegeven onderwijs wordt jaarlijks 
opnieuw vastgesteld.  Deze bijdrage fluctueert per jaar en is afhankelijk van 
het aantal leerlingen (zie ook paragraaf 5.4). 

5.3 Het beheer van het vermogen van de instelling 

Het vermogen van de stichting bestaat uit de verworven fondsen alsmede uit 
de aangeschafte leer- en hulpmiddelen benodigd voor het uitvoeren van de 
primaire educatieve taken. 

De financiële fondsen worden beheerd door de penningmeester in de vorm 
van banktegoeden en contant geld. De leer- en hulpmiddelen worden fysiek 
beheerd door het onderwijsteam op de onderwijslocaties. 

De school werkt met een begroting die jaarlijks door het bestuur wordt 
vastgesteld.  De inkomsten en uitgaven worden bijgehouden in een kasboek 
door de penningmeester om de geldstromen aan de begroting te kunnen 
toetsen en zonodig bij te sturen.  

Het kasboek en de afgeleide jaarcijfers worden jaarlijks gecontroleerd door 
een kascommissie. 

5.4 De besteding van het vermogen van de instelling 

Het bestuur van de stichting heeft zich de taak gesteld om de kwaliteit en 
continuïteit van de onderwijsfunctie te garanderen. 

De besteding van het vermogen van de stichting bestaat derhalve uit het 
ondersteunen van de directe ‘dagelijkse’ onderwijsuitvoering alsmede uit de 
(bij-)scholing van de medewerkers en het opbouwen van algemene en 
specifieke reserves voor afschrijving van leer- en hulpmiddelen. 

De geplande besteding van het vermogen is beschreven in de begroting van 
de school, welke jaarlijks primair wordt vastgesteld op basis van het aantal 
leerlingen en de daarvoor benodigde personeelskosten voor de leerkrachten, 
locatiekosten en aanschaf van duurzame leermiddelen.  

De hoogte van de ouderbijdrage wordt vervolgens vastgesteld om deze 
primaire kosten te dekken. De inkomsten uit donaties en sponsoracties 
worden toegevoegd aan de algemene of specifieke reserves die de school op 
de langere termijn steunen. Het bestuur streeft ernaar een reserve op te 
bouwen om de continuiteit van het lesgeven door de school voor ten minste 
één jaar te kunnen garanderen. 

De investering in leermiddelen wordt typisch over 4 jaar afgeschreven.  Het 
financieel ondersteunen van de bijscholing van onderwijspersoneel hangt af 
van de beschikbare fondsen. 
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6 De functie en namen van de bestuurders 

Het stichtingsbestuur bestaat per 01 juni 2017 uit de volgende personen: 

• Voorzitter stichting/school – L. Holtel  

Portefeuille externe contacten / personeelszaken / kwaliteit van onderwijs 

• Secretaris stichting/school – N. de Heer (interim) 

Portefeuille schooladministratie en externe contacten (ouders) 

• Penningmeester stichting/school – E.V Eijkelenboom 

Portefeuille financiële administratie / rapportage 

7 Het beloningsbeleid 

De schoolorganisatie – zie diagram hieronder – is,  met uitzondering van de 
leerkrachten, geheel opgebouwd uit vrijwilligers.   

 

 
 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform 
Artikel 3 van de statuten.   

Alleen de leerkrachten ontvangen een specifieke onkostenvergoeding voor de 
gegeven lessen. 

Bestuursleden, leerkrachten en vrijwilligers krijgen onkosten vergoed, indien 
gemaakt in relatie tot hun werkzaamheden voor de school. 
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8 Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 

De Rioranje school heeft de officiele NTC status en derhalve dient ze ook aan de 
NOB verantwoording af te leggen over het gevoerde bestuurlijke, financiële en 
onderwijskundige beleid. 

Het stichtingsbestuur verwerkt de rapportering van de bestuurstaken in een 
jaarverslag, per boek/kalender jaar.  

De directeur onderwijszaken rapporteert in detail de specifieke onderwijsactiviteiten 
na afloop van het (Nederlandse) schooljaar. 

8.1 Verantwoording vóór 2012 

De stichting is op 11 juli 2012 opgericht en derhalve bestaan er vóór 2012 
geen jaarverslagen. 

Sinds eind 2011 werden er in Rio de Janeiro groepslessen Nederlandse taal 
voor kinderen gegeven onder de noemer ‘Nederlandse Les in Rio’ (NLR). 

8.2 Activiteiten 2012 (extracten uit het ‘Jaarverslag 2012’) 

De STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS JANUARI RIVIER is in juli 2012 
opgericht om de bestaande informele organisatie voor het geven van deze 
Nederlandse taallessen in Rio de Janeiro bestuurlijk en financieel formeel te 
ondersteunen met als uiteindelijk doel de kwaliteit van het taalonderwijs naar 
Nederlands niveau te brengen. 

Om dit doel te bereiken heeft de stichting besloten de bestaande school naar 
het model van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) om 
te vormen tot een officiele Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) 
onderwijsinstelling met de naam ‘De Rioranje School’. 

Begeleid door hetzelfde NOB, heeft het bestuur van de stichting samen met 
het onderwijsteam in het tweede semester van 2012 een 
schooloprichtingsplan, begroting, onderwijzersinformatie en leerlingen-
registratie voorbereid en ingediend ter toetsing aan de normen voor het NTC 
onderwijs. 

In parallel werden de primaire onderwijstaken van de school gewoon 
voortgezet in de locaties Leblon (later Botafogo) en Barra. Over het gehele 
jaar 2012 werden er in Rio de Janeiro 72 lessen van 2 uur gegeven waarvan 
36 lessen onder verantwoording van het bestuur. De leerlingenpopulatie 
groeide in die tijd uit van 11 tot 18 leerlingen. 

Tevens werd het lesprogramma voor 2013 uitgewerkt en verkreeg het bestuur 
via donaties van het Nederlandse bedrijfsleven in Rio de Janeiro een 
aanvangskapitaal welk direct werd aangewend om de benodigde leermiddelen 
voor een NTC lesprogramma met start in januari 2013 aan te schaffen. 

In december 2012 bevestigde het NOB dat de Rioranje school met ingang van 
2013 inderdaad als NTC school te werk kon gaan en daarmee tevens kon 
rekenen op onderwijskundig en bestuurlijk advies van de NOB met de 
daarmee gepaarde financiële ondersteuning door middel van specifieke 
subsidies. 
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Op het bestuurlijke vlak werd de stichting ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel en werd een bankrekening geopend. Tenslotte werd de stichting 
door de Nederlandse Belastingsdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) erkend. 

8.3 Activiteiten 2013 (extracten uit het ‘Jaarverslag 2013’) 

Over het gehele jaar 2013 werden er in Rio de Janeiro onder verantwoording 
van het bestuur 72 lessen van 2.5 uur gegeven aan groepen kinderen in 
onderbouw, middenbouw en bovenbouw.  De  leerlingenpopulatie groeide in 
die tijd uit van 18 tot 33 leerlingen. 

Het bezoek van een delegatie van de NOB in 2013 leidde tot open en 
constructieve gesprekken met betrekking tot beleid en doelstellingen, 
resulterend in praktische aanbevelingen op het gebied van bestuur en 
onderwijs. 

De financiële positie van de school was inmiddels door de uitbreiding van het 
aantal leerlingen en de extra inkomsten uit het bedrijfsleven zodanig versterkt 
dat een extra leerkracht aangenomen kon worden.   

Een 4-koppige delegatie van bestuur en schoolteam nam tevens deel aan de 
NOB bijscholing in Nederland in het midden van het jaar en kwam enthousiast 
terug. 

De aankondiging van de bezuinigingsvoorstellen van het Ministerie van 
Onderwijs met betrekking tot het NOB leidde tot een zekere onrust voor de 
school. De beslissing van de  Tweede Kamer dat de technische ondersteuning 
vanuit Nederland voor scholen in het buitenland behouden zal blijven werd 
met vreugde ontvangen. 

Met het oog op wel afnemende subsidie-steun, werd een succesvolle sponsor-
actie voor de school opgezet, in samenwerking met de Nederlandse 
Vereniging in Rio (NVR).  Tevens ontving de school bij deze gelegenheid 
vanuit het bedrijfsleven maar liefst vier laptops ter ondersteuning van ICT and 
schooladministratie. 

Aan het eind van het jaar werd ook duidelijk dat de Nederlandse 
gemeenschap sterk  in beweging is met komende en gaande mensen.  Het 
bestuur nam met spijt afscheid van de voorzitter Johan Vos maar vond in 
Diana Nijboer een waardige opvolger. 

8.4 Activiteiten 2014 (extracten uit het ‘Jaarverslag 2014’) 

In 2014 werden er in Rio de Janeiro onder verantwoording van het bestuur 72 
lessen van 2.5 uur gegeven aan groepen kinderen in onderbouw, middenbouw 
en bovenbouw. Vanaf augustus 2014 zijn op de locatie Botafogo 15 minuten 
aan de lestijd toegevoegd.  De  leerlingenpopulatie groeide in 2014 licht van 
33 tot 35 leerlingen. 

Onze school heeft in 2014 afscheid moeten nemen van de directeur 
onderwijszaken, Miriam Gouwens. Door middel van een sollicitatie procedure 
is in de persoon van Heleen van der Harst een waardige opvolger gevonden. 
Heleen combineert haar functie als directeur met het lesgeven in de 
onderbouw. Het onderwijsteam bestaat verder uit de leerkrachten Anne Dorst 
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en Anne Middelweerd, met ondersteuning van de vrijwillige klassenassistenten 
Bie van Wyngene, leerkracht en logopediste, Irene van Spreeken, leerkracht, 
Barbara Schimmel en Sharon Klijnkramer. 

Als NTC school zijn ook Nederlandse cultuuractiviteiten een belangrijk 
onderdeel van het lesprogramma, daarom zijn in 2014 weer drie 
evenementen georganiseerd door de cultuurcommissie, met als thema’s: 
Koningsdag, de kinderboekenweek en Sinterklaas (in samenwerking met De 
Nederlandse Vereniging in Rio, NVR). Sinterklaas en koningsdag waren ook 
voor kinderen die niet op De Rioranje School zitten toegankelijk. Koningsdag 
had 68 deelnemers (volwassenen en kinderen) en op de residentie van de 
Consul Generaal werd door 111 bezoekers het Sinterklaasfeest bezocht. 

Ook in 2014 liet de financiële positie van de school het toe om het volledige 
onderwijsteam deel te laten nemen aan de NOB bijscholing in Nederland in 
het midden van het jaar.  Het team kwam enthousiast en vol goede ideeën 
terug.  

Tot slot moest het bestuur in 2014 ook nog afscheid nemen van haar 
penningmeester, Hans van Diemen. Hans heeft sinds juni 2012 de financiële 
positie van de De Rioranje School succesvol en professioneel beheerd, en 
mede dankzij zijn inzet staat de school er momenteel financieel gezond voor. 
Hans is per 1 oktober 2014 opgevolgd door Ewout Eijkelenboom.  

 

8.5 Activiteiten 2015 (extracten uit het ‘Jaarverslag 2015’) 

In 2015 werden er in Rio de Janeiro onder verantwoording van het bestuur in 
totaal 77 lessen gegeven aan groepen kinderen in onderbouw, middenbouw 
en bovenbouw. Op de locatie Barra zijn de lessen 2h30m en op de locatie 
Botafogo 2h45min.  De  leerlingenpopulatie bleef in 2015 constant met 35 
leerlingen. 

In maart 2015 heeft de school bezoek gehad van de Nederlandse 
onderwijsinspectie. Tijdens dit 4 daagse kwaliteitsonderzoek is de school 
doorgelicht en zijn onderwijsteam, bestuur, ouders en leerlingen door de 
inspecteur geïnterviewd. De kwaliteit van het primair onderwijs op De 
Rioranje School is als ruim voldoende beoordeeld. Het verslag van dit bezoek 
is te vinden in de bijlage. 

Onder andere als onderdeel van de aanbeveling van de onderwijsinspectie 
gedaan in 2014 heeft de school besloten om in 2015 gebruik te maken van 
een remedial teacher. Hiervoor hebben we Sandra van Aldere bereid 
gevonden. Zij heeft in Botafoga vanaf augustus 2015 extra aandacht gegeven 
aan de leerlingen van de bovenbouw. Het onderwijsteam bestond verder uit 
Heleen van der Harst (onderbouw), Anne Dorst (middelbouw) en Anne 
Middelweerd (bovenbouw). Anne Middelweerd was van januari 2015 tot en 
met mei 2015 op zwangerschapsverlof. Gedurende deze tijd zijn de lessen aan 
de bovenbouw gegeven door Sandra van Aldere. Barbara Schimmel, Sharon 
Klijnkramer hebben als vrijwillige klassenassistent de lessen ondersteund. Aan 
het einde van 2015 heeft Sharon afscheid genomen van De Rioranje School. 
Wij bedanken haar hartelijk voor haar enthousiaste inzet voor de school. Ten 
slotte loopt Emi Everardt sinds 2015 stage op de Rioranje School als 



	 	
	

					
															

9	
	

	

Stichting	Nederlands	Onderwijs	Januari	Rivier	·	KVK	nr:	55768911	·	ABN-	Amro	bank:	NL98ABNA0523647670	

onderdeel van haar opleiding bij de Digipabo. Zij doet dit bij de onderbouw 
van Botafogo.  

Als NTC school zijn ook Nederlandse cultuuractiviteiten een belangrijk 
onderdeel van het lesprogramma, daarom zijn in 2015 weer drie 
evenementen georganiseerd door de cultuurcommissie, met als thema’s: 
Koningsdag, de kinderboekenweek en Sinterklaas (in samenwerking met De 
Nederlandse Vereniging in Rio, NVR). Sinterklaas en koningsdag waren ook 
voor kinderen die niet op De Rioranje School zitten toegankelijk. Koningsdag 
had 68 deelnemers (volwassenen en kinderen) en op de residentie van de 
Consul Generaal werd door 111 bezoekers het Sinterklaasfeest bezocht. 
Verder heeft de school gedurende 2015 bezoek gehad uit Nederland van 
kinderboekschrijfster Janny van der Molen en acteur Ton Meijer. Janny van 
der Molen heeft een workshop gegeven aan de bovenbouw over haar boek 
“Buiten is het oorlog. Anne Frank en haar wereld”, en Ton Meijer gaf een 
mooie voorstelling aan de onder- en middenbouw. 

Heleen van der Harst heeft in juli 2015 weer deelgenomen aan de NOB 
bijscholing in Nederland, een goed moment om ervaringen uit te wisselen en 
nieuwe ideeën en contacten op te doen.  Anne Dorst is in 2015 begonnen met 
het volgen van het Bekwaamheidstraject, een samenwerkingsverband van 
NOB en Hogeschool Inholland. Dit, op het NTC onderwijs gerichte traject, leidt 
tot een bewijs van bekwaamheid als leraar Nederlands basisonderwijs. De 
Rioranjeschool betaalt het volgen van dit Bekwaamheidstraject. 

Binnen het bestuur zijn in 2015 ook weer de nodige veranderingen geweest. 
In juni is Diana Nijboer gestopt als voorzitter van De Rioranje School. Zij heeft 
in haar tijd als voorzitter veel bijgedragen in het verder ontwikkelen en 
neerzetten van onze school. Daarvoor nogmaals hartelijk dank. Nelleke de 
Heer heeft haar als voorzitter opgevolgd. Gelukkig hebben halverwege het 
jaar enkele enthousiaste ouders toegezegd om het bestuur verder te willen 
versterken. Met Andries Oudshoorn (kwaliteitszorg), Erik Schimmel 
(secretaris), Pieter ten Brinke (algemeen) en Fransje Kolster (notulist) is het 
bestuur van De Rioranje School een stuk breder geworden. Zij zullen samen 
met Nelleke de Heer als voorzitter en Ewout Eijkelenboom als penningmeester 
ervoor zorg dragen dat de continuïteit van onze school verder kan worden 
gegarandeerd. 

8.6 Activiteiten 2016 (extracten uit het ‘Jaarverslag 2016’) 

In 2016 werden er in Rio de Janeiro onder verantwoording van het bestuur in 
lessen gegeven aan groepen kinderen in onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw (zie ook de schoolkalender in de bijlagen). Op de locatie Barra zijn 
de lessen 2h30m en op de locatie Botafogo 2h45min. Vanwege het sterk 
teruglopende leerlingaantal in Barra is besloten om deze locatie vanaf het 
schooljaar 2016/2017 tijdelijk te sluiten. De  leerlingenpopulatie daalde in 
2016 licht in 2015 tot 30 leerlingen. 

Het onderwijsteam onderging aan aantal belangrijke veranderingen in 2016. 
Onze onderwijsdirecteur Heleen van der Harst is eind 2016 helaas uit Brazilië 
vertrokken. Mede dankzij haar grote inzet de afgelopen jaren is De Rioranje 
School een professionele NTC geworden. Wij bedanken haar heel hartelijk 
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voor al het werk dat zij voor onze school heeft gedaan. Anne Dorst heeft 
Heleen opgevolgd als onderwijsdirecteur.  

Vanaf het schooljaar 2016/2017 is besloten om onderwijs te geven in 4 
groepen: groep 1/2, groep 3, groep 4/5 en groep 6/7/8. Emi Everardt, die in 
2015 begonnen is stage te lopen bij de onderbouw, is sinds het vertrek van 
Heleen als volledige leerkracht verantwoordelijk voor groep ½. Anne Dorst is 
verantwoordelijk voor groep 3. Als nieuwe leerkracht voor groep 4/5 is Stef 
Vink aangetrokken. Sandra van Aldere heeft net als in 2015 les gegeven aan 
groep 6/7/8. In groep 1/2 is weer gebruik gemaakt van een (vrijwillige) 
klassenassistent. In de eerste helft van 2016 was dit Barbara Schimmel, in de 
tweede helft Martine Bakker.  

Als NTC school zijn ook Nederlandse cultuuractiviteiten een belangrijk 
onderdeel van het lesprogramma, daarom zijn in 2016 weer vier 
evenementen georganiseerd door de cultuurcommissie, met als thema’s: 
Koningsdag, de Olympische Spelen, kinderboekenweek en Sinterklaas (in 
samenwerking met De Nederlandse Vereniging in Rio, NVR). Sinterklaas en 
koningsdag waren ook voor kinderen die niet op De Rioranje School zitten 
toegankelijk. Koningsdag had ruim 60 deelnemers (volwassenen en kinderen) 
en op de residentie van de Consul Generaal werd door meer dan 100 
bezoekers het Sinterklaasfeest bezocht. 

Heleen van der Harst heeft in juli 2016 weer deelgenomen aan de NOB 
bijscholing in Nederland, een goed moment om ervaringen uit te wisselen en 
nieuwe ideeën en contacten op te doen.  

Ook het bestuur onderging grote veranderingen, gedeeltelijk een reflectie van 
de vele Nederlanders die op dit moment Brazilië verlaten. De voorzittersrol is 
in 2016 vervuld door Nelleke de Heer. De secretarisrol is in de eerste helft van 
2016 verzorgd door Erik Schussel en in de tweede helft door Marieke de 
Zwaan. Andries Oudshoorn en Pieter ten Brinke het bestuur met de 
portefeuilles “kwaliteit” en “algemeen”.  Verder heeft Fransje Kolster het 
bestuur in het eerste halfjaar ondersteunt als notulist.  

Ten slotte is per eind 2016 Nelleke de Heer uit Brazilië vertrokken. Nelleke is 
vanaf het aller prilste begin van De Rioranje School betrokken geweest bij de 
organisatie van de school. Mede door haar grote inzet is de school vanaf de 
grond opgebouwd tot het huidige niveau: een volwaardige en gezonde NTC 
school. Met Nelleke verliezen we in het bestuur de laatste persoon die vanaf 
het begin bij de school betrokken is geweest en daarom ook altijd als 
wandelend archief diende. Wij danken Nelleke heel hartelijk voor alles wat zij 
voor de school heeft betekend en wensen haar veel succes in Dubai! 

 

9 Financiële verantwoording 

Het bestuur van de stichting maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting, stelt deze 
vast, conform Artikel 9.3 van de statuten. 

Omdat de stichting subsidie krijgt, dient ze ook aan de Stichting NOB financiële 
verantwoording af te leggen op basis van de uitgevoerde onderwijstaken. 
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De stichting verwerkt de vereiste rapportering in een jaarverslag per kalender jaar. 

9.1 Verantwoording vóór 2012 

De stichting is op 11 juli 2012 opgericht en derhalve bestaan er vóór 2012 
geen jaarverslagen. 

9.2 Verantwoording 2012 

De volgende balans, staat van baten en lasten en bijbehorende toelichting zijn 
extracten uit het goedgekeurde ‘Jaarverslag 2012’.   

9.2.1 Balans 2012 

 
 

BALANS	RIORANJE	SCHOOL	2012
CONSOLIDATIE	BRAZILIË	(BR)	EN	NEDERLAND	(NL) 2011 2012

TOTAAL TOTAAL
KOERS				R$ 2,70 =	€	1,00	(ECB	31/DEC/2012) EURO	(€) EURO	(€)

ACTIVA	/	DEBET €	0,00 €	5.257,26
Liquide	middelen	(bank	en	kas) €	0,00 €	1.823,65

	Leermiddelen	 €	0,00 €	3.433,61
Openstaande	vorderingen €	0,00 €	0,00

PASSIVA	/	CREDIT €	0,00 €	5.257,26
Eigen	vermogen €	0,00 €	3.433,61

Algemene	reserve €	0,00 €	1.572,50
Openstaande	verplichtingen €	0,00 €	251,15
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9.2.2 Staat van baten en lasten 2012 

 

9.2.3 Toelichting 2012 

De neutrale begroting voor 2012 (periode juli-december) was 
gebaseerd op de start van de school met 15 leerlingen, de aanschaf van 
de eerste benodigde leermiddelen volgens NTC programma en de al 
toegezegde financiële steun van Nederlandse bedrijven. 

Het jaar 2012 werd afgesloten met een overschot van € 1.572,50, de 
voornaamste verschillen met het budget komende uit de verdere 
toename van het aantal leerlingen (extra ouderbijdragen), de niet 
ingecalculeerde overdracht van de bestaande ouderbijdragefondsen van 
de eerdere NLR lessen en tenslotte de lage kosten van het cultuur 

INKOMSTEN/UITGAVEN	RIORANJE	SCHOOL	2012
CONSOLIDATIE	BRAZILIË	(BR)	EN	NEDERLAND	(NL) BEGROTING WERKELIJK
KOERS				R$ 2,50 =	€	1,00	(BEGROTING) TOTAAL TOTAAL
KOERS				R$ 2,70 =	€	1,00	(ECB	31/DEC/2012) EURO	(€) EURO	(€)

Inkomsten
a Ouderbijdragen €	5.400,00 €	5.592,59
b Subsidie	NOB - -

Regulier €	0,00 €	0,00
ICT €	0,00 €	0,00
1e	inrichting €	0,00 €	0,00

c Donaties €	5.800,00 €	5.587,06
d Overige	inkomsten - -

Cultuurevenementen	NLV €	300,00 €	296,30
Overdracht		kas	NLR €	0,00 €	396,24

Totaal	inkomsten €	11.500,00 €	11.872,19

Uitgaven
e Lesvergoedingen €	5.760,00 €	5.333,33
f Overige	personeelskosten - -

Cursussen €	200,00 €	0,00
Reiskosten €	86,40 €	145,19

g Huisvestingskosten	school €	360,00 €	333,33
h Leer-	en	hulpmiddelen €	3.699,00 €	3.547,55
i Kosten	ICT €	75,00 €	0,00
j Culturele	evenementen	en	festiviteiten €	560,00 €	38,15
k Overige	onderwijskosten €	0,00 €	0,00
l Afschrijvingen	en	reserveringen €	0,00 €	0,00
m Overige	uitgaven - -

Bestuurskosten €	700,00 €	897,13
Bankkosten €	50,00 €	5,00

Totaal	uitgaven €	11.490,40 €	10.299,69

Saldo	inkomsten	-/-	uitgaven €	9,60 €	1.572,50
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evenement ‘WATER’. Het overschot is aan de algemene reserve 
toegevoegd. 

Het eigen vermogen op de balans van 2012 vertegenwoordigt de 
leermiddelen, aangeschaft in Nederland en inmiddels in Brazilië in 
gebruik door zowel leraren als leerlingen. 

De kasboeken Nederland en Brazilië zijn geverifiëerd door een 
kaskommissie. De verklaring van de kommissie alsmede de 
geparafreerde jaarrekening zijn in het Jaarverslag 2012 opgenomen. 

9.3 Verantwoording 2013 

De volgende balans, staat van baten en lasten en bijbehorende toelichting zijn 
extracten uit het door de kascommissie goedgekeurde ‘Jaarverslag 2013’. 

 

9.3.1 Balans 2013 

 

BALANS	RIORANJE	SCHOOL	2013
CONSOLIDATIE	BRAZILIË	(BR)	EN	NEDERLAND	(NL) 2012 2013
KOERS				R$ 2,70 =	€	1,00	(ECB	31/DEC/2012) TOTAAL TOTAAL
KOERS				R$ 3,26 =	€	1,00	(ECB	31/DEC/2013) EURO	(€) EURO	(€)

ACTIVA	/	DEBET €	5.257,26 €	30.504,15
Liquide	middelen	(bank	en	kas) €	1.823,65 €	25.413,01

	Leer-	en	hulpmiddelen €	3.433,61 €	5.067,80
Openstaande	vorderingen €	0,00 €	23,34

PASSIVA	/	CREDIT €	5.257,26 €	30.504,15
Eigen	vermogen €	3.433,61 €	5.067,80

Algemene	reserve €	1.572,50 €	20.934,28
Reserveringen €	0,00 €	4.502,07

Openstaande	verplichtingen €	251,15 €	0,00
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9.3.2 Staat van baten en lasten 2013 

 
 

 

INKOMSTEN/UITGAVEN	RIORANJE	SCHOOL	2013
CONSOLIDATIE	BRAZILIË	(BR)	EN	NEDERLAND	(NL) BEGROTING WERKELIJK
KOERS				R$ 2,50 =	€	1,00	(BEGROTING) TOTAAL TOTAAL
KOERS				R$ 3,26 =	€	1,00	(ECB	31/DEC/2013) EURO	(€) EURO	(€)

Inkomsten
a Ouderbijdragen €	13.000,00 €	17.162,94
b Subsidie	NOB €	11.040,00 €	11.038,00

Regulier €	7.000,00 €	7.038,00

ICT €	540,00 €	0,00

1e	inrichting €	1.500,00 €	3.500,00

NOB	vergoeding	oprichting	stichting €	700,00 €	500,00

NOB	vergoeding	cursussen	1e	jaar €	1.300,00 €	0,00

c Donaties €	0,00 €	16.075,82
Bedrijven €	0,00 €	11.020,38

Anderen €	0,00 €	5.055,43

d Overige	inkomsten €	0,00 €	2.788,06
Cultuurevenementen €	0,00 €	425,77

Kredietrente €	0,00 €	415,27

Sponsoractie	'Bloemen	in	Rio' €	0,00 €	1.947,02

Totaal	inkomsten €	24.040,00 €	47.064,82

Uitgaven
e Lesvergoeding €	16.000,00 €	15.694,07
f Overige	personeelskosten €	1.972,00 €	1.083,89

Cursussen €	1.300,00 €	690,50

Reiskosten €	672,00 €	393,39

g Huisvestingskosten	school €	800,00 €	979,56
h Leer-	en	hulpmiddelen €	3.627,00 €	2.767,28
i Kosten	ICT €	1.150,00 €	740,90
j Culturele	evenementen	en	festiviteiten €	0,00 €	20,87
k Overige	onderwijskosten €	0,00 €	1.000,68
l Afschrijvingen	en	reserveringen €	0,00 €	4.502,07

2012	Leer-	en	hulpmiddelen	-	1e	van	3 €	0,00 €	1.133,09

Bijscholing	2014 €	0,00 €	3.000,00

Sinterklaasfeest	2014 €	0,00 €	368,98

m Overige	uitgaven €	1.025,00 €	884,04
Bestuurskosten €	900,00 €	664,48

Bankkosten €	125,00 €	219,56

Totaal	uitgaven €	24.574,00 €	27.673,36

Saldo	inkomsten	-/-	uitgaven €	534,00- €	19.391,46
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9.3.3 Toelichting 2013 

Omdat de stichting/school nog niet over een significante reserve 
beschikte, werd de begroting voor 2013 conservatief (neutraal) 
vastgesteld, gebaseerd op voortzetting van het schooljaar 2012-2013 
met dezelfde groep van 18 leerlingen en betaling van twee leraren, 
zonder aanpassing van de ouderbijdrage en vooralsnog zonder 
sponsoring van bedrijven voor de kinderen van hun werknemers. 

Ook de financiering van de met de school geassocieerde 
cultuurevenementen is budget neutraal voor de school omdat deze 
evenementen kostendekkend worden uitgevoerd (door middel van een 
toegangsheffing voor de deelnemers).  De school staat garant voor 
eventuele (kleine) verliezen en deelt mee in eventuele opbrengsten.   

Omdat met name het Sinterklaasfeest een mix is van kinderen die wel 
en niet aan de Rioranje School verbonden zijn, is de aanzienlijke 
opbrengst van het Sinterklaasfeest 2013 gereserveerd voor het 
Sinterklaasfeest van 2014 en niet aan de algemene reserve 
toegewezen. 

Naarmate het jaar vorderde werd ook duidelijk dat de school bleef 
groeien (van 18 naar 33 leerlingen) en er voldoende geld aanwezig was 
om een extra leraar te vergoeden voor de-  tot dan toe onbezoldigd - 
gegeven lessen. Na ruggespraak met enige bedrijven, werden in het 
midden van het jaar de algemene bepalingen aangepast waarbij de 
ouderbijdrage verhoogd werd voor hen die deze door de werkgevers 
vergoed krijgen. 

De specifieke sponsor actie ‘Bloemen in Rio’, gehouden in 
samenwerking met de Nederlandse Vereniging in Rio (NVR), leverde 
een gezonde financiële injectie op alsmede vier laptops van het 
bedrijfsleven.  Ook ontving de school particuliere donaties tijdens de 
jaarlijkse traditionele rijsttafel van de NVR. 

Aan de uitgavenzijde identificeerde de school nieuwe lokale kosten 
(‘overige onderwijskosten’) voor aanschaf / vergoeding van 
verbuiksmaterialen (b.v. kopieën, mappen, bibliotheekkaarten, enz.), 
maar deze kosten zijn grotendeels gecompenseerd doordat de kosten 
voor nieuwe leermiddelen en ICT beduidend lager uitvielen.   

De British School maakte naast het kostenloos ter beschikking stellen 
van de schoollokalen in Barra tevens een aanzienlijke financiële donatie 
ter algemene ondersteuning en ter benadrukking van de wens tot 
verdere samenwerking. 

Samengevat kan men zien dat de school aan de uitgavenzijde  
ongeveer € 1000 binnen het budget is gebleven.  Aan de 
inkomstenzijde  heeft de school bijna 100% meer inkomsten weten te 
verwerven,  dank zij de specifieke acties en inzet van velen.  

Nadat het duidelijk werd dat de subsidie stroom van het NOB in 
Nederland komt te vervallen is de stichting begonnen met het maken 
van reserveringen om de afschrijving van de leermiddelen te 
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compenseren. Besloten werd om dit te doen over een lopende periode 
van 4 jaar na aanschaf (0% - 33% - 33% - 33%). 

Op basis van de goede resultaten is tevens  € 3.000,00 gereserveerd 
voor bijscholing in 2014. 

Na toekenning van deze reserveringen, is het jaar 2013 afgesloten met 
een overschot van € 19.391,46, toegevoegd aan de algemene reserve. 

9.4 Verantwoording 2014 

De volgende balans, staat van baten en lasten en bijbehorende toelichting zijn 
extracten uit het door de kascommissie goedgekeurde ‘Jaarverslag 2014’. 

 

 

9.4.1 Balans 2014 
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9.4.2 Staat van baten en lasten 2014  
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9.4.3 Toelichting 2014  

Net als in voorgaande jaren werd ook voor 2014 de begroting conservatief 
(neutraal) vastgesteld, gebaseerd op voortzetting van het schooljaar 2012-
2013 met een vrijwel gelijkblijvende groep van 30 leerlingen en betaling van 
drie leraren, zonder aanpassing van de ouderbijdrage.  

De cultuurevenementen in 2014 zijn, zoals gepland, vrijwel kostendekkend 
uitgevoerd. De reservering van R$1.202 die eind 2013 is gemaakt voor 
cultuurevenementen is daarom slechts voor een klein deel gebruikt zodat per 
31 december 2014 nog R$1.050 beschikbaar was. Deze reservering wordt 
voor hetzelfde doel doorgeschoven naar 2015.  

In 2014 zijn geen specifieke sponsoractiveiten gehouden. Wel heeft de school 
twee welkome donaties van elk R$450 gekregen van het Nederlandse 
Consulaat in Rio de Janeiro en de Nederlandse Vereniging in Rio (NVR). Deze 
donaties zijn gebruikt voor de aanschaf van een nieuw Sinterklaaspak. 

In 2014 zag de school een sterke toename in het aantal leerlingen waarvan de 
werkgever van de ouders de kosten van De Rioranje School vergoedt. Voor 
deze leerlingen geldt een hogere ouderbijdrage ten opzichte van leerlingen 
waarvan de ouders zelf de ouderbijdrage moeten betalen. Het verschil in 
bijdrage komt in de jaarrekening als “Donaties bedrijven” voor.  Sommige 
bedrijfsdonaties worden per schooljaar overgemaakt aan De Rioranje School. 
Omdat hierdoor een discrepantie ontstaat tussen het financiële (kalender) jaar 
en het schooljaar, is besloten om eind 2014 een gedeelte van de 
bedrijfsdonaties als reservering op te nemen voor gebruik in 2015.  Deze post 
van €10.000 komt aan de uitgavenzijde voor onder ”Afschrijvingen en 
Reserveringen, doorrollen bedrijfsdonaties”. 

Nieuw in 2014 ten opzichte van voorgaande jaren was het feit dat ouders de 
ouderbijdrage dit keer in Brazilië (in reais) of in Nederland (in Euros) konden 
voldoen. Reden is dat een belangrijk deel van de kosten van de school, vooral 
onderwijsmaterialen zoals boeken, in Nederland zijn. Door het aanbieden van 
de mogelijkheid om ook in Euros te kunnen betalen hoopt de school 
internationale geldtransacties zoveel mogelijk te voorkomen.  

Positief was de NOB subsidie van €4.369 die we in 2014 mochten ontvangen 
en waar ten tijde van het opstellen de begroting 2014 geen rekening meer 
mee was gehouden. Volgens het NOB kunnen we ook in 2015 en 2016 nog 
met NOB subsidie rekening houden. Daarna houdt de subsidie in principe op. 

Al met al zorgt dit aan de inkomstenzijde voor een resultaat dat in 2014 
€32.000 hoger uitviel dan begroot. 

Aan de uitgavenzijde waren de meeste posten in lijn met de begroting.  

Ook dit jaar stelde The British School weer kostenloos de schoollokalen in 
Barra ter beschikking en werd de school in Botafoga door The British 
Commonwealth Society (BCS) geholpen door middel van in rekening brengen 
van een lage huur voor het gebruik van de lokalen.  
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In het kader van de voortdurende professionalisering van De Rioranje School, 
werd gedurende 2014 door het bestuur onderkend dat de school ook rekening 
moet houden met langdurige afwezigheid van leraren vanwege ziekte of 
zwangerschap. Om eventuele hieruit voorkomende kosten te kunnen 
ondervangen is een specifieke reservering van bijna €10.000 opgenomen.  

Tevens is ook in 2014 weer een bedrag gereserveerd van € 3.000,00 voor 
bijscholing in 2015 en zijn de in 2013 begonnen afschrijvingen op les en ICT 
materiaal ook in 2014 weer doorgegaan. 

Na toekenning van deze reserveringen, is het jaar 2014 afgesloten met een 
overschot van € 6.346,33, toegevoegd aan de algemene reserve. 

9.5 Verantwoording 2015 

De volgende balans, staat van baten en lasten en bijbehorende toelichting zijn 
extracten uit het door de kascommissie goedgekeurde ‘Jaarverslag 2015’. 

 

9.5.1 Balans 2015 

 

BALANS	RIORANJE	SCHOOL	2015
CONSOLIDATIE	BRAZILIË	(BR)	EN	NEDERLAND	(NL) 2015

TOTAAL
KOERS				R$ 4,31 =	€	1,00	(ECB	31/DEC/2015) EURO	(€)

ACTIVA	/	DEBET €	64.746,86
Liquide	middelen	(bank	en	kas) €	56.123,10

	Leer-	en	hulpmiddelen €	8.623,76
Openstaande	vorderingen €	0,00

PASSIVA	/	CREDIT €	64.746,86
Eigen	vermogen €	8.623,76

Algemene	reserve €	34.225,31
Reservering	leer-	en	hulpmiddelen €	21.897,79

Openstaande	verplichtingen €	0,00
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9.5.2 Staat van baten en lasten 2015 

 

9.5.3 Toelichting 2015  

Net als in voorgaande jaren werd ook voor 2015 de begroting conservatief 
(neutraal) vastgesteld, gebaseerd op voortzetting van het schooljaar 2013-
2014 met een vrijwel gelijkblijvende groep van 35 leerlingen en betaling van 
drie leraren, zonder aanpassing van de ouderbijdrage.  

De cultuurevenementen in 2015 zijn, zoals gepland, per saldo kostendekkend 
uitgevoerd. De cultuurcommisie heeft verder in 2015 dankbaar drie donaties 
in ontvangst genomen met een totaal bedrag van R$614 (overschot 
zwemlessen januari 2015, opbrengst vrijmarkt van Nelleke de Heer en Sharon 
Kleinkramer en overschot curryavond Rioranje moeders). De reservering van 
R$1.050 die eind 2014 aanwezig was voor cultuurevenementen is daarom 
gegroeid, zodat per 31 december 2015 R$1.851 beschikbaar was. Deze 
reservering wordt voor hetzelfde doel doorgeschoven naar 2016.  

In 2015 zijn geen specifieke sponsoractiveiten gehouden. Wel heeft de school 
twee welkome donaties gekregen van het Nederlandse Consulaat in Rio de 
Janeiro (R$1000) en de Nederlandse Vereniging in Rio (R$500). Deze donaties 
zijn gebruikt voor de aanschaf van een drie nieuwe Pietenpakken. 

INKOMSTEN/UITGAVEN	RIORANJE	SCHOOL	2015 A	+	C B	+	D
CONSOLIDATIE	BRAZILIË	(BR)	EN	NEDERLAND	(NL) BEGROTING WERKELIJK
KOERS				R$ 3,00 =	€	1,00	(BEGROTING) TOTAAL TOTAAL
KOERS				R$ 4,31 =	€	1,00	(ECB	31/DEC/2015) EURO	(€) EURO	(€)

Inkomsten
a Ouderbijdragen €	23.333,33 €	19.666,70
b Subsidie	NOB €	8.676,00 €	8.434,00

Regulier €	8.676,00 €	8.434,00
Anders €	0,00 €	0,00

c Donaties €	7.333,33 €	10.886,79
Bedrijven	normaal	(+R$	1000/ll) €	2.000,00 €	2.298,72
Bedrijven	speciaal	(+	R$	8000/ll) €	5.333,33 €	7.421,67
Anderen	(incl.	BS) €	0,00 €	0,00

d Overige	inkomsten €	16.936,64 €	13.386,16
Sponsor	actie €	0,00 €	347,89
Kredietrente €	83,33 €	364,46
Cultuurevenementen €	200,00 €	650,67
Uit	reserve	Cultuurevenementen €	300,00 €	145,28
Uit	reserve/reservering €	16.353,31 €	11.877,86

Totaal	inkomsten €	56.279,30 €	52.373,65

Uitgaven
e Lesvergoeding €	26.375,00 €	22.649,43
f Overige	personeelskosten €	5.416,67 €	1.807,49

Cursussen €	2.000,00 €	99,00
Reiskosten €	1.416,67 €	316,93
Overig €	2.000,00 €	1.391,56

g Huisvestingskosten	school €	1.000,00 €	457,13
h Leer-	en	hulpmiddelen €	3.166,67 €	6.203,04
i Kosten	ICT €	666,67 €	113,28
j Culturele	evenementen	en	festiviteiten €	600,00 €	755,92
k Overige	onderwijskosten €	916,67 €	897,97
l Afschrijvingen	en	reserveringen €	11.602,27 €	10.510,67

Afschrijving	Leer-	en	hulpmiddelen	 €	3.102,27 €	3.217,79
Cultuurevenementen €	0,00 €	330,84
Studiekosten €	6.000,00 €	2.186,34
Overhevelen	donatie €	2.500,00 €	4.638,54

m Overige	uitgaven €	1.583,33 €	874,73
Bestuurskosten €	1.266,67 €	542,58
Bankkosten €	316,67 €	252,37

Totaal	uitgaven €	51.327,27 €	44.269,65

Saldo	inkomsten	-/-	uitgaven €	4.952,03 €	8.104,00
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Aan de inkomsten kant was de grootste verandering ten opzichte van de 
begroting een hoger aantal leerlingen waarvan het bedrijf van de ouders de 
ouderbijdrage vergoed krijgen dan verwacht. Deze leerlingen betalen een 
hogere ouderbijdrage. Vooral de aanwezigheid van 4 in plaats van zoals 
begroot 2 Shell-leerlingen heeft dit verschil veroorzaakt. Het verschil in 
bijdrage komt in de jaarrekening als “Donaties bedrijven” voor.  

Shell betaalt in principe per schooljaar het lesgeld aan De Rioranje School. 
Omdat hierdoor een discrepantie ontstaat tussen het financiële (kalender) jaar 
en het schooljaar, is besloten om net als in 2014 een gedeelte van de 
bedrijfsdonaties als reservering op te nemen voor gebruik in 2016.  Deze post 
van R$20.000 komt aan de uitgavenzijde voor onder ”Afschrijvingen en 
Reserveringen, overhevelen bedrijfsdonaties”. 

Ook in 2015 konden de ouders de ouderbijdrage weer in Brazilië (in reais) of 
in Nederland (in Euros) voldoen. Reden is dat een belangrijk deel van de 
kosten van de school, vooral onderwijsmaterialen zoals boeken, in Nederland 
zijn. Door het aanbieden van de mogelijkheid om ook in Euros te kunnen 
betalen hoopt de school internationale geldtransacties zoveel mogelijk te 
voorkomen. Desondanks heeft in 2015 een eenmalige transactie van Euros 
naar Reais plaatsgevonden.  

Verder mochten we in 2015 weer subsidie van het NOB ontvangen. Het 
bedrag is gebaseerd op het aantal leerlingen in oktober van het voorgaande 
jaar. Door de groei van het aantal leerlingen op de school was de NOB 
subsidie in 2015, zoals ook begroot, ongeveer 2 keer zo hoog als we in 2014 
mochten ontvangen. Volgens het NOB kunnen we in 2016 voor het laatst 
rekening houden met NOB subsidie. Daarna houdt de subsidie in principe op. 

Gedurende 2015 is de Real ten opzichte van de Euro sterk in waarde 
verminderd. Was de begroting nog gebaseerd op een koers van €/R$ 3,00, op 
31 december 2015 was de koers €/R$ 4,31. Hierdoor zijn de totale inkomsten 
in 2015 in Euros ongeveer €4,000 lager uitgekomen dan begroot. (€52,374 
tegen € 56,279 begroot) 

Aan de uitgavenzijde waren er twee grote noemenswaardige veranderingen 
ten opzichte van de begroting. 

Ten eerste is de post lesvergoeding (in Reais) hoger dan begroot. Dit komt 
vooral omdat ten tijde van het opstellen van de begroting geen rekening was 
gehouden met het aanstellen van een remedial teacher. Ten tweede is in 2015 
besloten (onder andere ook op aanbeveling van de onderwijsinspectie) tot de 
aanschaf van een nieuwe lesmethode voor de midden- en bovenbouw, 
Taalaktief 4. Hierdoor is in totaal ruim €2,000 meer uitgegeven aan 
onderwijsmateriaal dan begroot. 

Ook dit jaar stelde The British School weer kosteloos de schoollokalen in Barra 
ter beschikking en werd de school in Botafoga door The British Commonwealth 
Society (BCS) geholpen door middel van in rekening brengen van een lage 
huur voor het gebruik van de lokalen.  

Eind 2015 is er een specifieke reservering van R$9.000 gemaakt om 
eventuele kosten voor zwangerschapsverlof in de toekomst te kunnen betalen. 
Deze reservering was eind 2014 ook al gemaakt en door het 
zwangerschapsverlof van Anne Middelweerd grotendeels gebruikt.  
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Tevens is ook in 2014 weer een bedrag gereserveerd van € 99,00 voor 
bijscholing in 2015 en zijn de in 2013 begonnen afschrijvingen op les en ICT 
materiaal ook in 2015 weer doorgegaan. 

In totaal heeft dit alles ervoor gezorgd, samen met de waardevermindering 
van de Real dat de uitgaven in 2015 in Euros ruim €7.000 lager waren dan 
begroot.  

Na toekenning van deze reserveringen, is het jaar 2015 daarom afgesloten 
met een overschot van €8.104, toegevoegd aan de algemene reserve. 

	

9.6 Verantwoording 2016 

De volgende balans, staat van baten en lasten en bijbehorende toelichting zijn 
extracten uit het door de kascommissie goedgekeurde ‘Jaarverslag 2016’. 

 

9.6.1 Balans 2016 

 

BALANS	RIORANJE	SCHOOL	
CONSOLIDATIE	BRAZILIË	(BR)	EN	NEDERLAND	(NL) 2016

TOTAAL
EURO	(€)

ACTIVA	/	DEBET €	72.807,93
Liquide	middelen	(bank	en	kas) €	66.342,59

	Leer-	en	hulpmiddelen €	6.465,34
Openstaande	vorderingen €	0,00

PASSIVA	/	CREDIT €	72.807,93
Eigen	vermogen €	6.465,34

Algemene	reserve €	34.964,17
Reservering	leer-	en	hulpmiddelen €	31.378,42

Openstaande	verplichtingen €	0,00
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9.6.2 Staat van baten en lasten 2016 

 
 

9.6.3 Toelichting 2016  

Net als in voorgaande jaren werd ook voor 2016 de begroting conservatief 
(neutraal) vastgesteld, gebaseerd op voortzetting van het schooljaar 2014-
2015 met een vrijwel gelijkblijvende groep van 30 leerlingen en betaling van 
vier leraren, met een lichte aanpassing van de ouderbijdrage ten opzichte van 
2015.  

INKOMSTEN/UITGAVEN	RIORANJE	SCHOOL	2016 A	+	C B	+	D
CONSOLIDATIE	BRAZILIË	(BR)	EN	NEDERLAND	(NL) BEGROTING WERKELIJK
KOERS				R$ 3,90 =	€	1,00	(BEGROTING) TOTAAL TOTAAL
KOERS				R$ 3,43 =	€	1,00	(30/12/2016) EURO	(€) EURO	(€)

€	27.273,35 €	2.280,16

Inkomsten
a Ouderbijdragen €	16.128,21 €	18.342,85
b Subsidie	NOB €	4.458,50 €	8.393,05

Regulier €	4.458,50 €	8.393,05
Anders €	0,00 €	0,00

c Donaties €	6.076,92 €	8.383,25
Bedrijven	normaal	(+R$	1000/ll) €	1.974,36 €	2.319,99
Bedrijven	speciaal	(+	R$	8000/ll) €	4.102,56 €	6.063,26
Anderen	(incl.	BS) €	0,00 €	0,00

d Overige	inkomsten €	12.380,77 €	7.509,33
Sponsor	actie €	3.846,15 €	0,00
Kredietrente €	278,21 €	930,91
Cultuurevenementen €	0,00 €	116,60
Uit	reserve	Cultuurevenementen €	128,21 €	217,77
Uit	reserve/reservering €	8.128,21 €	6.244,05

Totaal	inkomsten €	39.044,40 €	42.628,48

Uitgaven
e Lesvergoeding €	25.666,67 €	21.988,76
f Overige	personeelskosten €	1.730,77 €	856,73

Cursussen €	1.000,00 €	528,85
Reiskosten €	730,77 €	327,88
Overig €	0,00 €	0,00

g Huisvestingskosten	school €	512,82 €	539,28
h Leer-	en	hulpmiddelen €	2.500,00 €	1.831,50
i Kosten	ICT €	314,10 €	185,53
j Culturele	evenementen	en	festiviteiten €	128,21 €	217,77
k Overige	onderwijskosten €	634,62 €	1.800,74
l Afschrijvingen	en	reserveringen €	6.564,10 €	14.069,25

Afschrijving	Leer-	en	hulpmiddelen	 €	3.000,00 €	4.061,45
Cultuurevenementen €	0,00 €	94,74
Studiekosten/Onderwijsteam	potje €	1.000,00 €	3.498,03
Overhevelen	donatie/subsidie €	2.564,10 €	6.415,03

m Overige	uitgaven €	706,41 €	644,60
Bestuurskosten €	378,21 €	103,40
Bankkosten €	328,21 €	276,20

Totaal	uitgaven €	38.757,69 €	42.134,16

Saldo	inkomsten	-/-	uitgaven €	286,71 €	494,32

Saldo	einde	2016 €	27.560,06 €	2.774,48
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De cultuurevenementen in 2016 hadden dit jaar een licht negatief resultaat, 
dit is gedekt met het vrijmaken van een gedeelte van de reservering 
“Cultuurcommisie” ter hoogte van R$422. De reservering voor de 
Cultuurcommise is daarmee per 31 december 2016 R$1.428. Deze reservering 
wordt voor hetzelfde doel doorgeschoven naar 2017.  

Aan de inkomsten kant was de grootste verandering ten opzichte van de 
begroting een bijna verdubbeling van de NOB subsidie. In tegenstelling tot 
alle berichten die we als school hadden ontvangen van het NOB, kregen we in 
2016 100% van de subsidie uitbetaald. De begroting was gebaseerd op een 
afbouw van de subsidie in 2016 en 2017 van in beide jaren 50%. De extra 
ontvangen subsidie in 2016, wordt als reservering naar 2017 doorgeschoven. 
Voor 2017 en verder wordt geen subsidie meer van het NOB verwacht.  
Verder heeft de geplande sponsor actie niet plaatsgevonden (begroot met 
R$15.000) aangezien er dit jaar geen noodzaak voor was.  

Evenals in voorgaande jaren betaald Shell per schooljaar het lesgeld aan De 
Rioranje School. Omdat hierdoor een discrepantie ontstaat tussen het 
financiële (kalender) jaar en het schooljaar, is wederom besloten een gedeelte 
van de bedrijfsdonaties als reservering op te nemen voor gebruik in 2016.  
Deze post van R$10.000 komt aan de uitgavenzijde voor onder 
”Afschrijvingen en Reserveringen, overhevelen bedrijfsdonaties”. De met 
hetzelfde doel in 2015 gereserveerde R$20.000, is per 01/01/2016 conform 
begroting vrijgekomen en komt aan de inkomstenzijde voor onder “Uit 
reserve/reservering”. 

Ook in 2016 konden de ouders de ouderbijdrage weer in Brazilië (in reais) of 
in Nederland (in Euros) voldoen. Reden is dat een belangrijk deel van de 
kosten van de school, vooral onderwijsmaterialen zoals boeken, in Nederland 
zijn. Door het aanbieden van de mogelijkheid om ook in Euros te kunnen 
betalen hoopt de school internationale geldtransacties zoveel mogelijk te 
voorkomen met bijbehorende kosten. In 2016 hebben er geen transacties 
tussen Nederland en Brazilië plaatsgevonden.  

Gedurende 2016 is de Real ten opzichte van de Euro sterker geworden. De 
begroting was gebaseerd op een koers van €/R$ 3,90, op 31 december 2016 
was de koers €/R$ 3,43. Dit heeft een nihil effect gehad om het resultaat ten 
opzichte van de begroting.  

Aan de uitgavenzijde was de grootste verandering ten opzichte van de 
begroting de post lesvergoeding. Deze kwam lager uit dan begroot, vooral 
vanwege de sluiting, halverwege het boekjaar, van de locatie Barra.  

Ook dit jaar stelde The British School weer kostenloos de schoollokalen in 
Barra ter beschikking en werd de school in Botafoga door The British 
Commonwealth Society (BCS) geholpen door middel van in rekening brengen 
van een lage huur voor het gebruik van de lokalen.  

Eind 2016 is er een specifieke reservering van R$12.000 gemaakt om het 
aantrekken van een extra leerkracht/remedial teacher te kunnen bekostigen.. 
Verder zijn de materiaalkosten weer gereserveerd gebaseerd op het 
afschrijvingsbeleid van de school. 
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Na toekenning van deze reserveringen, is het jaar 2016 daarom afgesloten 
met een klein overschot van €494, toegevoegd aan de algemene reserve. 

 

 

Rio de Janeiro, 28 mei 2017 

 

 

E.V Eijkelenboom 

Penningmeester Rioranjeschool 

 


