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Jaarverslag 
 
Naast verdere groei was het uitbesteden van het technisch beheer van de Moodle-
omgeving van de stichting INFORMATICA-Actief het belangrijkste kenmerk van 
2009: 
 

 Het aantal deelnemende leerlingen/scholen nam opnieuw flink toe. 

 Een nieuwe auteur (Lars Tijsma) tradt toe tot het auteursteam, en ging zich 
bezighouden met het ontwerpen van een nieuwe GameMaker cursus. 

 De hosting en het technisch beheer van de Moodle-omgeving werden 
uitbesteed aan het bedrijf STOAS te Wageningen. 

 
Het bestuur van de stichting vergaderde negen keer in ’s Hertogenbosch, 
Papendrecht en Arnhem. Tijdens deze vergaderingen werden afspraken gemaakt 
over de verdere invulling van de digitale lesmethode, de opzet van nieuwe 
cursussen, financiën, technisch beheer, enz. 
 
De stichting organiseerde verschillende bijeenkomsten en cursussen: 
 

 Op 6 maart een cursus Moodle in ’s Hertogenbosch. 

 Op 15 mei een cursus PHP in Papendrecht. 

 Op 20 november een gebruikersdag in Utrecht. 
 
Op 31 december 2009: 
 

 Waren inmiddels 25 verschillende cursussen gevuld met digitaal lesmateriaal 
en toegankelijk voor leerlingen. 

 Maakten 84 middelbare scholen gebruik van de elektronische leeromgeving. 

 Bedroeg het aantal leerlingaccounts ongeveer 7300 en het aantal 
docentaccounts 105. 

 
Het bestuur van de stichting kijkt tevreden terug op haar derde jaar. De financiële 
positie van de stichting is gezond, en de inhoud van de digitale leeromgeving groeit 
gestaag. 
 
 
Kees Hommel 
Secretaris 
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Financieel overzicht 2009 
 
 

Beginbalans per 1/1/2009 
        

Rechten ingebracht materiaal  €       8.334  Eigen Vermogen  €       2.613  

Content 2007  €     16.666  
Te betalen aan auteurs i.v.m. 
ingebrachte rechten  €       7.500  

Content 2008  €     86.667  
Te betalen aan auteurs i.v.m. 
geleverde content 2007  €     50.000  

Te vorderen gebruikersdag  €          347  
Te betalen aan auteurs i.v.m. 
geleverde content 2008  €    126.500  

Te vorderen scholen  €     13.914  Nog te betalen bedragen  €       5.066  

    Af te dragen btw   €     18.825  

Postbank  €     84.779  Vooruitontvangen bedragen  €          479  

        

    Overschot  €          276- 

        

   €   210.707     €    210.707  

        

        

    totaal passiva excl overschot  €    210.983  

        

 
 
 

Eindbalans per 31/12/2009 
        

Content 2008  €     43.334  Eigen Vermogen  €       2.365  

Content 2009   
Te betalen aan auteurs i.v.m. 
ingebrachte rechten  €       3.400  

Te vorderen Moodledag  €           85  
Te betalen aan auteurs i.v.m. 
geleverde content 2007  €     12.400  

Te vorderen gebruikersdag  €          149  
Te betalen aan auteurs i.v.m. 
geleverde content 2008  €   118.200  

Te vorderen docentaccounts  €       1.726  Nog te betalen bedragen  €     29.050  

Te vorderen leerlingaccounts  €     36.494  Af te dragen btw   €     23.745  

Te vorderen btw  €          664      

Vooruitbetaald aan auteurs  €       2.400      

Verschil  €           15  overschot  €       3.512- 

Postbank  €   100.781      

   €   185.648     €   185.648  

        

        

    totaal passiva excl overschot  €   189.160  
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Jaarrekening 2009 excl btw 
Gebruikersdag 2008  €          297  Hosting  €     25.429  

docentaccounts 2008  €          600  Bestuurskosten 2008  €       2.577  

leerlingaccounts 2008  €     10.990  Bestuurskosten 2009  €       8.554  

moodledag 2009  €          765  Public Relations 2008  €         300  

gebruikersdag 2009  €       1.089  Adminstratie  €         380  

cursus PHP  €          975  Technisch beheer   

Docentaccounts 2009  €       3.800  Uitgaven gebruikersdag 2008  €         673  

Leerlingaccounts 2009  €     92.202  Uitgaven moodledag 2009  €         887  

teruggaaf vennbel 2007  €           28  Uitgaven gebruikersdag 2009  €       2.428  

    Uitgaven cursus PHP 2009  €       1.020  

    Lesmateriaal eenmalig  €         372  

    Auteursvergoedingen  €     52.400  

    
      Overschot  €     15.727  

   €   110.746     €   110.746  

        

    totaal uitgaven  €     95.018  

        

        

        

 

Toelichting op enkele posten: 

Nog te betalen bedragen is i.v.m. een door een school dubbel betaalde factuur, deze is in januari 

2010 terugbetaald en declaraties van bestuursleden die pas in januari 2010 zijn ingediend 

Tevens moet geld worden terugbetaald i.v.m. teveel gefactureerde leerlingen (Van Dijk 

Educatie), dit betreft 66 leerlingaccounts, die niet zijn geactiveerd. 

Eigen vermogen is afgenomen door het tekort van 2008 plus de terugontvangen  

vennootschapsbelasting = -276 + 28. 

Het verschil is ontstaan door afronding en btw. 

  Deze jaarrekening is opgesteld excl btw. Het is daardoor mogelijk een goede 
vergelijking te maken met de staat van baten en lasten. 
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Staat van Baten en Lasten 2009 
moodledag 2009  €         850  Hosting  €     28.971  

gebruikersdag 2009  €       1.238  Bestuurskosten 2009  €     14.502  

cursus PHP  €         975  Administratie 2009  €     12.670  

docentaccounts  €       5.100  Technisch beheer 2009  €       3.000  

leerlingaccounts  €   122.117  Kosten moodledag 2009  €         894  

    Kosten gebruikersdag 2009  €       3.868  

    Kosten cursus PHP 2009  €       1.020  

    Lesmateriaal eenmalig  €         372  

    Afschrijving auteursrechten  €       8.333  

    Afschrijving content 2007  €     16.667  

    Afschrijving content 2008  €     43.333  

    Afschrijving content 2009   

    oninbaar 2008  €         162  

    overschot  €       3.512- 

   €   130.280     €   130.280  

        

    totaal lasten  €   133.792  

        

        

 

 
   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 ingebrachte auteursrechten in 2007 € 8.333 is 
afgeschreven, evenals in 2008 en 2009. De ingebrachte auteursrechten zijn per 
31/12/2009 volledig afgeschreven. 
Het bedrag waarvoor in 2007 content is gemaakt is per 31/12/2007 gesteld op € 50.000. 
Op dit bedrag is in 2007 € 16.667 afgeschreven, evenals in 2008 en 2009. De content 
2007 is per 31/12/2009 volledig afgeschreven. 
Het bedrag waarvoor in 2008 content is gemaakt is per 31/12/2008 gesteld op € 130.000. 
Op dit bedrag is in 2008 en 2009 € 43.333 afgeschreven. 
Met name vanwege de extra uitgaven aan bestuur, hosting en het overzetten van de 
leeromgeving is er voor het jaar 2009 geen ruimte voor nieuwe content. 

    

  


