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Jaarverslag 
 
Het tweede jaar van de stichting INFORMATICA-Actief kenmerkte zich door 
stormachtige groei: 
 

 Het aantal deelnemende leerlingen/scholen nam explosief toe. 

 Twee nieuwe auteurs (Petra Kellerhuis en Geert van Moll) traden toe tot het 
auteursteam, en produceerden verschillende nieuwe cursussen. 

 De servercapaciteit bij DutchwebHosting werd verdubbeld. 
 
Het bestuur van de stichting vergaderde acht keer in Utrecht, ’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. 
 
Op 28 maart werd door de stichting een kennismakingsmiddag in Arnhem 
georganiseerd. Voor deze dag was veel belangstelling van docenten, die overwogen 
te starten met de digitale lesmethode van de stichting. 
Op 7 november werd door de stichting een gebruikersdag in Utrecht georganiseerd, 
die bezocht werd door 43 docenten. 
 
Op 31 december 2008: 
 

 Waren inmiddels 22 verschillende cursussen gevuld met digitaal lesmateriaal 
en toegankelijk voor leerlingen. 

 Maakten 73 middelbare scholen gebruik van de elektronische leeromgeving. 

 Bedroeg het aantal leerlingaccounts ongeveer 5650 en het aantal 
docentaccounts 80. 

 
Het bestuur van de stichting kijkt tevreden terug op haar tweede jaar. De financiële 
positie van de stichting is gezond, de stichting beschikt inmiddels over voldoende 
middelen om het technisch onderhoud van de elektronische leeromgeving te gaan 
uitbesteden aan een professioneel bedrijf. 
 
 
Kees Hommel 
Secretaris 
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Financieel overzicht 2008 
 

Beginbalans per 1/1 2008 
        

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  

        

 
 

Eindbalans per 31/12 2008 
        

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  
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Jaarrekening 2008 excl btw 
Gebruikersdag 2007  €         49  Hosting  €      8.513  

Moodledag 2007  €        209  Bestuurskosten 2007  €      1.366  

Docentaccounts 2007  €        350  Bestuurskosten 2008  €      4.945  

Leerlingaccounts 2007  €     4.695  Public Relations  €         702  

Gebruikersdag 2008  €     1.584  Adminstratie  €      3.059  

Docentaccounts 2008  €     4.000  Technisch beheer  €     10.650  

Leerlingaccounts 2008  €   86.933  Uitgaven moodledag 2007  €         400  

Dubbele betaling  €     1.275  Uitgaven gebruikersdag 2007  €         300  

verschil  €           3  Uitgaven gebruikersdag 2008  €      2.912  

    Lesmateriaal eenmalig  €      1.720  

    Vennootschapsbelasting 2007  €          29  

    Auteursvergoedingen  €     21.000  

        

    overschot  €     43.502  

   €   99.098     €     99.098  

        

    totaal uitgaven  €     55.596  

        

        

        

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

    overschot  
  

 €     43.502  

beginsaldo, gecorrigeerd naar ex btw (zie balans per 1/1) 
31.271 - (7874 - 958)  €     24.355  

   
 €     67.857  

reeds ontvangen maar nog af te dragen 
btw  €                                18.825   +  

btw in vooruitontvangen bedragen  €                                       77   +  

btw in nog te betalen bedragen  €                                     242   +  

btw in nog te vorderen bedragen  €                                  2.222   -  

   
 €     16.922  

eindsaldo postbank 
  

 €     84.779  

* Verschil wordt veroorzaakt door de btw-verwerking lopende het jaar en afronding 
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Staat van Baten en Lasten 2008 
Gebruikersdag 2008  €     1.931  Hosting  €      8.513  

Docentaccounts 2008  €     4.700  Bestuurskosten 2008  €      7.522  

Leerlingaccounts 2008  €   97.524  Public Relations  €      1.002  

verschil met balans  €           2  Adminstratie  €      3.059  

    Technisch beheer  €    10.650  

    Kosten gebruikersdag 2008  €      3.585  

    Lesmateriaal eenmalig  €      1.720  

    Afschrijving auteursrechten  €      8.333  

    Afschrijving content 2007  €    16.667  

    Afschrijving content 2008  €    43.333  

    oninbaar 2007  €           50  

        

        

    overschot  €         276- 

   €  104.157     €   104.157  

        

    totaal kosten  €   104.433  

        

        

    
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. 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. De nieuwe content van 2008 wordt gewaardeerd op € 130.000, hierop is 
in 2008 € 43.333 afgeschreven. 

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

 


