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Jaarverslag 
 
De start van de stichting INFORMATICA-Actief was vrij abrupt. 
In januari 2007 gaf uitgeverij Edu’Actief aan, dat zij wilde stoppen met de methode 
informatica voor de bovenbouw HAVO/VWO. De auteurs besloten om zelfstandig 
verder te gaan, en ook te starten met een volledig digitale methode. 
 
De voormalige Edu’Actief auteurs besloten om als omgeving, waarbinnen al het 
digitale lesmateriaal en de eigen ruimtes voor participerende scholen zou worden 
ondergebracht, te kiezen voor de (opensource) elektronische leeromgeving Moodle. 
 
In de maand maart werd gekozen voor de naam INFORMATICA-Actief en werd 
gestart met een website http://www.informatica-actief.nl. De stichting in oprichting 
plaatste ook een eigen webpagina op http://www.informaticavo.nl.  
 
Op 13 april werd de ‘Stichting INFORMATICA-Actief’ via de notaris officieel 
geregistreerd en statutair gevestigd te Papendrecht. Vervolgens werd de stichting 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Pieter Vorstenbosch werd benoemd tot voorzitter van de stichting en Kees Hommel 
tot secretaris/penningmeester. 
 
Het bestuur van de stichting vergaderde negen keer in Utrecht, ’s Hertogenbosch en 
Arnhem. Tijdens deze vergaderingen werden afspraken gemaakt over de opzet van 
de digitale lesmethode, de inhoud, de lay-out, financiën, enz. 
 
Op 5 oktober werd door de stichting een gebruikersdag in Arnhem georganiseerd, 
die bezocht werd door 38 docenten. 
Op 4 december werd door de stichting een Moodledag in Papendrecht 
georganiseerd. Deze dag werd bezocht door 16 docenten. 
 
Op 31 december 2007: 
 

 Waren inmiddels 8 verschillende cursussen gevuld met digitaal lesmateriaal 
en toegankelijk voor leerlingen. 

 Maakten 58 middelbare scholen gebruik van de elektronische leeromgeving. 

 Bedroeg het aantal leerlingaccounts 2480 en het aantal docentaccounts 63. 
 
Het bestuur van de stichting kijkt tevreden terug op haar eerste jaar. De financiële 
positie van de stichting is gezond, de stichting beschikt inmiddels over voldoende 
middelen om digitaal lesmateriaal aan te kopen van freelance auteurs. 
 
 
Kees Hommel 
Secretaris 
  

http://www.informatica-actief.nl/
http://www.informaticavo.nl/
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Financieel overzicht 2007 
 

INKOMSTEN   t/m 31/12/2007 1) 

Omschrijving Begroting Gerealiseerd 

Startkapitaal 2.500 2.500 

Docentaccounts 2) 1.850 2.800 

Leerlingaccounts 3) 48.360 36.603 

Moodledag - 904 

Gebruikersdag - 1.634 

Totaal 52.710 44.441 

   

UITGAVEN   t/m 31/12/2007 

Omschrijving Begroting Gerealiseerd 

Hosting 3.740 2.899 

Technisch beheer 2.740 2.740 

Administratie 5.480 5.480 

Public Relations 3.480 445 

Bestuurskosten 5.000 6.382 

Oprichtingskosten - 472 

Moodledag - 611 

Gebruikersdag - 1.078 

Totaal 20.440 20.107 

 
Toelichting: 

1) Alle bedragen in het financieel overzicht zijn exclusief BTW 
2) Aantal gerealiseerde docentaccounts:  63 
3) Aantal gerealiseerde leerlingaccounts:  2480 

Waarvan 62 met korting via Van Dijk Educatie 
Waarvan 430 via de speciale actie voor EduActief-gebruikers 
De korting via Van Dijk Educatie bedraagt € 186 
De korting via de speciale actie voor EduActief-gebruikers bedraagt € 6.760 

 
Saldo op de Postbankrekening per 31/12/2007:    € 31.271 
 
Openstaande vorderingen per 31/12/2007:     € 6.311  
Gebruikersdag:         €     99 
Moodledag:          €   209 
Scholen (docent en leerlingaccounts):      € 6.003 
 
Nog te betalen per 31/12/2007:       € 9.540 
Declaratie’s bestuur   € 1.666 
BTW-afdracht over 2007:  € 7.874 
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Reservering 2008 en uitbetaling vorderingen 
 
Afhankelijk van het netto resultaat over 2007 worden beslissingen genomen 
over: 
 

 De reserveringen i.v.m. verwachte uitgaven over 2008. 

 De betalingen aan auteurs. 
 
Uitgaande van: 
 

 De nog openstaande rekeningen per 31/12 worden betaald. 

 BTW-afdracht en declaratie P.B  zijn uitbetaald. 

 Kosten hosting, enz. blijven binnen de begroting 2008 
 
Te besteden ongeveer € 27.500,-: 
 

 € 10.000,- reserveren voor de verwachte uitgaven hosting, PR, enz. in 2008. 

 € 17.500,- per 31 maart 2008 in mindering brengen op de vorderingen van de 
verschillende auteurs op de stichting. 
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Bijlagen 
 

Startbalans 
        

Rechten ingebracht materiaal  €       25.000  Eigen Vermogen  €         2.500  

Postbank  €         2.500  Te betalen aan auteurs  €       25.000  

 
  

  

 
  

  

 
  

 
  

 
 €       27.500  

 
 €       27.500  

 
 

    
 
 
 

Eindbalans per 31/12 2007 
        

Rechten ingebracht materiaal  €       16.667  Eigen Vermogen  €         2.500  

Content 2007  €       33.333  

Te betalen aan auteurs 
i.v.m. 
ingebrachte rechten  €       25.000  

Te vorderen van scholen  €         6.311  

Te betalen aan auteurs 
i.v.m. 
geleverde content 2007  €       50.000  

  

Te betalen voor 
moodledag  €            400  

  
Af te dragen btw   €         7.874  

  
Te betalen declaraties  €         1.666  

Postbank  €       31.271    
 

  
overschot  €            142  

  
  

 

 
      

 
 €       87.582     €       87.582  

    

    

  

totaal passiva excl 
overschot  €       87.440  
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Jaarrekening 2007 
 

Gebruikersdag  €         1.634  Hosting  €         2.899  

Moodledag  €            904  Bestuurskosten  €         6.382  

Docentaccounts  €         2.800  Public Relations  €            445  

Leerlingaccounts  €       36.603  Oprichtingskosten  €            472  

Verschil*  €             21  adminstratie  €         5.480  

  
technisch beheer  €         2.740  

  
uitgaven moodledag  €            611  

  
uitgaven gebruikersdag  €         1.078  

  
  

 

  
  

 

  
  

 

 
  overschot  €       21.855  

 
 €       41.962     €       41.962  

  
  

 

  
totaal uitgaven  €       20.107  

  
  

 

    

    

Deze jaarrekening is opgesteld excl btw. Het is daardoor mogelijk een goede vergelijking 
te maken met de staat van baten en lasten. 

    overschot  
  

 €       21.855  

beginsaldo (zie startbalans) 
  

 €         2.500  

   
 €       24.355  

reeds ontvangen maar nog af te dragen btw  €                                7.874  
 btw in nog te vorderen bedragen  €                                  958  
 

   
 €         6.916  

eindsaldo postbank 
  

 €       31.271  

* Verschil wordt veroorzaakt door de btw-verwerking lopende het jaar. 
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Staat van Baten en Lasten 2007 
 

Gebruikersdag  €         1.733  Hosting  €         2.899  

Moodledag  €         1.113  Bestuurskosten  €         7.748  

Docentaccounts  €         3.150  Public Relations  €            445  

Leerlingaccounts  €       41.298  Oprichtingskosten  €            472  

Verschil*  €             21  adminstratie  €         5.480  

  
technisch beheer  €         2.740  

  
kosten moodledag  €         1.011  

  
kosten gebruikersdag  €         1.378  

  
afschrijving auteursrechten  €         8.333  

  
afschrijving content  €       16.667  

    

 
  overschot  €            142  

 
 €       47.315  

 
 €       47.315  

    

  
totaal kosten  €       47.173  

    

    

    

Content wordt in drie jaar afgeschreven. Datzelfde geldt voor de auteursrechten die zijn 
ingebracht bij de start van de stichting. Dit betekent dat op de € 25.000 auteursrechten 
in 2007 € 8.333 wordt afgeschreven. De ingebrachte content over 2007 bedraagt              
€ 50.000. Op dit bedrag wordt € 16.667 afgeschreven. 

    * Verschil wordt veroorzaakt door de btw-verwerking lopende het jaar. 

 


