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Jaarverslag 
 
Het bestuur van de stichting INFORMATICA-Actief kijkt tevreden terug op haar vijfde 
jaar. De financiële positie van de stichting is gezond, en de inhoud van de digitale 
leeromgeving wordt inmiddels ieder jaar uitgebreid en geactualiseerd. 
Het bestuur van de stichting vergaderde negen keer in ’s Hertogenbosch en Arnhem. 
Daarnaast was er overleg met verschillende organisaties en werd de gebruikersdag 
voorbereid. 
 
Het bestuur is bezorgd over het feit, dat scholen in het Voortgezet Onderwijs stoppen 
met het aanbieden van het vak informatica op het moment, dat de bevoegde docent 
met pensioen gaat. Ook het aantal scholen, dat gebruik maakt van de digitale 
leeromgeving van de stichting, verminderde om die reden. 
 
Het bestuur is van mening, dat het blijven aanbieden van het vak Informatica in het 
Voortgezet Onderwijs onder druk komt te staan, wanneer er onvoldoende goed 
opgeleide docenten beschikbaar zijn. Het bestuur denkt na over initiatieven om te 
komen tot meer bevoegde/bekwame docenten. 
Daarnaast is het bestuur van mening, dat het vak Informatica een waardevolle 
bijdrage levert aan het enthousiasmeren van jongeren om een techniekgerelateerde 
vervolgopleiding te kiezen. 
 
Tenslotte heeft het bestuur besloten om te investeren in de opzet van verschillende 
nieuwe cursussen, die in de loop van de cursus 2012 beschikbaar komen: 
 

 Johan Korten en Lars Tijsma maken een volledig nieuwe cursus ‘Netwerken’ 
voor blok 2. 

 Paul Bergervoet en Pieter Vorstenbosch herschrijven de cursus 
‘Besturingssystemen’ voor blok 2. 

 Kees Hommel herschrijft de cursus ‘Hardware’ voor blok 2. 

 Peter Boon bouwt een ‘Rekenapplet’ als uitbreiding op blok 3 en verricht 
onderhoud aan de hoofdstukken 7 en 8 van blok 3. 

 
Op 31 december 2012: 
 

 Waren inmiddels 27 verschillende cursussen gevuld met digitaal lesmateriaal 
en toegankelijk voor leerlingen. 

 Maakten 86 middelbare scholen gebruik van de elektronische leeromgeving. 

 Bedroeg het aantal leerlingaccounts ongeveer 7500 en het aantal 
docentaccounts 105. 

 
 
 
Kees Hommel 
Secretaris 
  



Financieel overzicht 2011 
 
 

Beginbalans per 1 januari 2011 
         
 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  
  

 
 

Eindbalans per 31 december 2011 
         
 Content 2010  €     40.000  Eigen Vermogen  €          990- 
 

Te vorderen gebruikersdag  €           59  
Te betalen aan auteurs i.v.m. 
ingebrachte rechten  €          500  

 

Te vorderen docentaccounts  €          952  
Te betalen aan auteurs i.v.m. 
geleverde content 2008  €       1.860  

 

Te vorderen leerlingaccounts  €     19.263  
Te betalen aan auteurs i.v.m.  
geleverde content 2010  €     91.787  

 content 2011  €     30.120  Nog te betalen bedragen  €     42.019  
 te vord ob in nog te bet bedr  €       2.269  Af te dragen btw 4e kw  €     20.650  
 

    
te betalen aan auteurs i.v.m.  
geleverde content 2011  €      70.120  

 

  
    

 Verschil  €           29  overschot  €          371  
 Postbank  €   133.625      
    €   226.317     €   226.317  
         
         
     totaal passiva excl overschot  €   225.946  
     totaal passiva incl overschot  €   226.317  
   



 

Jaarrekening 2011 excl btw 
 gebruikersdag 2010  €          149  Hosting 2011  €     16.257  
 docentaccounts 2010  €       1.000  Bestuurskosten 2010  €       2.203  
 leerlingaccounts 2010  €     23.380  Bestuurskosten 2011  €       2.292  
     Public Relations 2011  €          824  
 gebruikersdag 2011  €       1.634  Adminstratie en beheer 2010  €          480  
         
 Docentaccounts 2011  €       4.700  Uitgaven gebruikersdag 2010  €       1.325  
 Leerlingaccounts 2011  €   115.436      
     Uitgaven gebruikersdag 2011  €       1.618  
 rente  €           25      
         
 ict-advies  €          690  Auteursvergoedingen  €     72.400  
     ict-advies  €          690  
         
     administratie en beheer 2011  €       8.883  
     PHP-cursus docenten  €       1.300  
     retour van dijk 2011  €          718  
     eenmalig lesmateriaal 2010  €       6.780  
     overschot  €     31.244  
    €   147.013     €   147.013  
         
     totaal uitgaven  €   115.768  
 (btw 1,2,3e kw 4623     
 (btw kolom 27928,14 (btw 4e kw 21759 
     (btw kolom 7642,55 
   



 

Staat van Baten en Lasten 2011 
rente  €           25  Hosting  €     16.257  

gebruikersdag 2011  €       1.683  Bestuurskosten 2011  €     14.384  

    Administratie 2011  €     18.213  

docentaccounts  €       5.500  Technisch beheer 2011  €       4.000  

leerlingaccounts  €   130.906  PR  €          824  

    Kosten gebruikersdag 2011  €       4.192  

onvoorzien  €       1.427      

    PHP-cursus docenten  €       1.300  

    Afschrijving content 2010  €     40.000  

    Afschrijving content 2011  €     15.060  

    Lesmateriaal eenmalig 2011  €     24.940 

    afboeken    

        

    overschot  €          371  

   €   139.541     €   139.541  

        

    totaal lasten  €   139.170  

        

        

     
 
Content wordt in drie jaar afgeschreven. Datzelfde geldt voor de auteursrechten die zijn 
ingebracht bij de start van de stichting.  
Het bedrag, waarvoor door auteurs content kan worden gemaakt, is per 31/12/2010 
gesteld op € 120.000. 
Op dit bedrag is in 2010 en in 2011 steeds  € 40.000 afgeschreven. 
Het bedrag, waarvoor door auteurs content kan worden gemaakt, is per 31/12/2011 
gesteld op € 45.180. 
Op dit bedrag is in 2011 € 15.060 afgeschreven. 

    

  


