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Het bestuur van de stichting INFORMATICA-Actief kijkt tevreden terug op het
afgelopen jaar. De financiële positie van de stichting is gezond, en de inhoud van de
digitale leeromgeving is ook in 2016 verder uitgebreid en geactualiseerd.
Het bestuur van de stichting vergaderde in 2016 verschillende malen in Den Bosch.
Daarnaast ging het bestuur een aantal malen naar Maasdam voor (oriënterende)
gesprekken met het bedrijf Avetica.
Op 15 april organiseerden INFORMATICA-Actief in samenwerking met Enigma in de
productiehallen van Valk Welding Alblasserdam een nascholingsdag bestaande uit
verschillende workshops op het gebied van lasrobots, verzorgd door Valk Welding,
en workshops van IA en Enigma gericht op het examenprogramma.
Deze nascholingsdag is goedgekeurd door het Lerarenregister, waar
INFORMATICA-Actief geregistreerd staat als aanbieder van na/bijscholing.
In de loop van 2016 heeft INFORMATICA-Actief, na intensief overleg, besloten om
over te stappen van het bedrijf UP-learning naar Avetica.
Samenwerking met Avetica geeft INFORMATICA-Actief de mogelijkheid om een
grote stap te zetten op het gebied van vormgeving en extra (leer)mogelijkheden voor
onze digitale leeromgeving. Samen met Avetica gaan wij voor 200% kwaliteit.
Daarnaast is INFORMATICA-Actief begonnen met de eerste schetsen voor de
nieuwe vormgeving van de leeromgeving en de noodzakelijke aanpassingen
vanwege het nieuwe examenprogramma.
Er was in 2016 weer een lichte groei in het aantal leerlingen en scholen, dat
gebruikmaakt van het digitale lesmateriaal van de stichting INFORMATICA-Actief.
De cijfers per 1 augustus 2016 zijn:
- aantal scholen: 78
- aantal leerlingen: 8454
- aantal docenten: 100

Kees Hommel
Secretaris
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Financieel overzicht 2016
Beginbalans per 1/1 2016
Content 2014
Content 2015
Te vorderen docentaccounts
Te vorderen leerlingaccounts
Te ontvangen rente
Spaarrekening
Postbank

€ 10.350 Eigen vermogen
€ 36.000 Voorziening herziening
Te betalen auteurs 2010
€ 1.331 Te betalen auteurs 2011
€ 35.405 Te betalen auteurs 2012
€ 164 Te betalen auteurs 2013
Te betalen auteurs 2014(tot)
€ 70.000 Te betalen auteurs 2015
€ 72.096 Nog te betalen bedragen
Af te dragen btw 4e kw
Overschot
€ 225.346 Totaal

Totaal

totaal passiva excl overschot

€ 2.016
€ 48.000

€ 44.980
€ 76.000
€ 27.434
€ 25.844
€ 1.072
€ 225.346
€ 224.274

Eindbalans per 31/12 2016
Content 2015
Te vorderen docentaccounts
Te vorderen leerlingaccounts
Te ontvangen rente
voorschot venn bel 2016
Spaarrekening
Postbank

€ 18.000
€ 484
€ 9.677
€ 138
€ 349
€ 140.164
€ 81.253

Eigen vermogen
Voorziening herziening
Te betalen auteurs t/m 2015
Te betalen auteurs 2016
Nog te betalen bedragen
Af te dragen btw 4e kw
Terug te betalen dubbele betaling
Overschot

Totaal

€ 250.065 Totaal
totaal passiva excl overschot
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€ 2.971
€ 48.000
€ 81.136
€ 70.000
€ 17.008
€ 25.986
€ 2.389
€ 2.575
€ 250.065
€ 247.490
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Jaarrekening 2016 excl btw
docentaccounts 2015
leerlingaccounts 2015
gebruikersdag 2016
docentaccounts 2016
leerlingaccounts 2016
dubbele betaling

€ 1.100
€ 29.260
€ 1.881
€ 4.600
€ 139.651

hosting 2015
hosting 2016
bestuurskosten 2015
bestuurskosten 2016
public relations 2016
administratie en beheer 2015
€ 2.389 administratie en beheer 2016
technisch beheer 2016

totaal tijdelijk
tekort

totaal

ontv btw
van spaarrekening
btw over ontvangsten
totaal incl extra
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gebruikersdag 2016
auteursvergoedingen 2015
auteursvergoedingen 2016
€ 178.881 eenmalig lesmateriaal 2015
eenmalig lesmateriaal 2016
voorl. Vennootschapsbel. 2015
voorl. Vennootschapsbel. 2016
€ 178.881 totaal tijdelijk
overschot
totaal
€ 1.771 betaling btw 4e 15 en 1e 16
naar spaarrekening
€ 37.064 btw over kosten
€ 217.716 totaal incl extra

€ 3.000
€ 8.029
€ 5.193
€ 8.641
€ 250
€ 12.294
€ 1.720
€ 11.485
€ 3.443
€ 3.943
€ 39.345
€ 3.705
€ 3.165
€ 117
€ 349
€ 104.679
€ 74.202
€ 178.881
€ 26.108
€ 70.000
€ 9.773
€ 210.560
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Staat van Baten en Lasten 2016
Rente
Gebruikersdag
Docentaccounts
Leerlingaccounts

€ 138
€ 1.881
€ 5.000
€ 147.648

Hosting
Bestuurskosten
Administratie en beheer
Technisch beheer
PR
Gebruikersdag
Lesmateriaal eenmalig
Afschrijving content 2014
Afschijving content 2015
Overschot

Totaal

€ 154.667 Totaal
totaal excl. saldo

Content wordt in drie jaar afgeschreven.
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€ 11.029
€ 12.502
€ 10.808
€ 11.485
€ 250
€ 4.503
€ 73.165
€ 10.350
€ 18.000
€ 2.575

€ 154.667
€ 152.092

