
 
 

 

 

 

Stichting 

INFORMATICA-Actief 

 

 

Jaarverslag 
 

2010 
 

  



  Jaarverslag 2010 

1 
 

 

Jaarverslag 
 
Het bestuur van de stichting INFORMATICA-Actief kijkt tevreden terug op haar vierde 
jaar. De financiële positie van de stichting is gezond, en de inhoud van de digitale 
leeromgeving blijft gestaag groeien. 
Het bestuur van de stichting vergaderde vijf keer in ’s Hertogenbosch en Arnhem. 
Daarnaast was er overleg met PICTIO, de toetsmoderatoren, STOAS en werd de 
gebruikersdag voorbereid. 
 
Met ingang van 1 januari kent de stichting drie aanspreekpunten: 
 

 Pieter Vorstenbosch is de administrator van de digitale leeromgeving. 

 Paul Bergervoet neemt de eindredactie van de digitale leeromgeving voor zijn 
rekening. 

 Kees Hommel verzorgt de financiële administratie. 
 
Omdat de inhoud van de theorie over de basisstof in de digitale leeromgeving 
inmiddels afweek van de pdf-bestanden uit 2007, zijn in 2010 bijgewerkte pdf-
bestanden beschikbaar gesteld aan de deelnemende scholen. 
 
In 2010 is door twee toetsmoderatoren (Paul Pardoel en Geert van Moll) gestart met 
het opzetten van een toetsvragenbank. 
Daarnaast heeft het bestuur besloten om te investeren in de opzet van vier nieuwe 
cursussen, die in de loop van 2011 beschikbaar komen: 
 

 Petra Kellerhuis maakt voor blok 1 een cursus animatie met Flash. 

 Kees Hommel maakt voor blok 1 een nieuwe cursus webdesign met XHTML, 
CSS en Javascript. 

 Johan Korten maakt voor blok 2 een cursus 'Arduino', die bedoeld is als 
project in de richting van Technische Informatica of Embedded Systemen. 

 Frits Vaandrager maakt speciaal voor de VWO 6 leerlingen een cursus Model 
Checking. 

 
Op 31 december 2010: 
 

 Waren inmiddels 26 verschillende cursussen gevuld met digitaal lesmateriaal 
en toegankelijk voor leerlingen. 

 Maakten 90 middelbare scholen gebruik van de elektronische leeromgeving. 

 Bedroeg het aantal leerlingaccounts ongeveer 7550 en het aantal 
docentaccounts 110. 

 
 
 
Kees Hommel 
Secretaris 
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Financieel overzicht 2010 
 
 

Beginbalans per 1/1 2010 
        

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  

        

 
 
 

Eindbalans per 31/12 2010 
        

Content 2010  €     80.000  Eigen Vermogen  €       1.147- 

Te vorderen gebruikersdag  €          177  
Te betalen aan auteurs i.v.m. 
ingebrachte rechten  €       1.500  

Te vorderen docentaccounts  €       1.131  
Te betalen aan auteurs i.v.m. 
geleverde content 2008  €     63.100  

Te vorderen leerlingaccounts  €     26.843  
Te betalen aan auteurs i.v.m.  
geleverde content 2010  €   109.880  

Te vorderen btw  €          743  Nog te betalen bedragen  €     13.231  

    Af te dragen btw   €     21.759  

Te vorderen ivm foute betaling  €          354      

  
    

Verschil  €             1  Overschot  €          157  

Postbank  €     99.231      

   €   208.480     €   208.480  

        

        

    Totaal passiva excl overschot  €   208.323  

    Totaal passiva incl overschot  €   208.480  
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Jaarrekening 2010 excl btw 
Gebruikersdag 2009  €          149  Hosting 2010  €     14.913  

Docentaccounts 2009  €       1.450  Bestuurskosten 2009  €       5.948  

Leerlingaccounts 2009  €     30.667  Bestuurskosten 2010  €       8.133  

    Public Relations 2010  €          275  

Gebruikersdag 2010  €       1.139  Adminstratie en beheer 2009  €     12.290  

    Beheer website 2010  €       3.600  

Docentaccounts 2010  €       4.600  Uitgaven gebruikersdag 2009  €       1.440  

Leerlingaccounts 2010  €   110.938      

    Uitgaven gebruikersdag 2010  €       1.714  

rente  €           25  Terugstorten dubbele betaling  €       1.275  

        

    Auteursvergoedingen  €     74.220  

    Hosting 2009  €       3.480  

    PR 2009  €       3.000  

    Administratie en beheer 2010  €     15.175  

    Retour van dijk educatie 2009  €       1.155  

    Retour van dijk educatie 2010  €       2.258  

    Eenmalig lesmateriaal  €          731  

    Overschot  €          639- 

   €   148.968     €   148.968  

        

    Totaal uitgaven  €   149.607  

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 2010 
Rente  €           25  Hosting  €     14.913  

Gebruikersdag 2010  €       1.288  Bestuurskosten 2010  €     10.336  

    Administratie en beheer 2010  €     15.655  

Docentaccounts  €       5.550  Beheer website 2010  €       3.600  

Leerlingaccounts  €   131.641  PR  €          275  

    Kosten gebruikersdag 2010  €       3.039  

        

    Lesmateriaal eenmalig  €       6.911  

    Afschrijving content 2008  €     43.334  

    Afschrijving content 2009  €              -  

    Afschijving content 2010  €     40.000  

    Afboeken   €          284  

        

    Overschot  €          157  

   €   138.504     €   138.504  

        

    Totaal lasten  €   138.347  

 
 
Content wordt in drie jaar afgeschreven. Datzelfde geldt voor de auteursrechten die zijn 
ingebracht bij de start van de stichting.  
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. De content 2008 is per 
31/12/2010 volledig 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. 
Het bedrag waarvoor in 2010 content is gemaakt is per 31/12/2010 gesteld op € 120.000. 
Op dit bedrag is in 2010 € 40.000 afgeschreven. 

    

  

 


