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Jaarverslag 
 
Het bestuur van de stichting INFORMATICA-Actief kijkt tevreden terug op haar zesde 
jaar. De financiële positie van de stichting is gezond, en de inhoud van de digitale 
leeromgeving is ook in 2012 verder uitgebreid en geactualiseerd. 
Het bestuur van de stichting vergaderde in 2012 verschillende malen in ’s 
Hertogenbosch en Arnhem. 
 
Het bestuur van de stichting heeft een gesprek gehad met de KNAW. Zie het rapport 
“Digitale geletterdheid in het Voortgezet Onderwijs”. Daarnaast neemt het bestuur 
ook deel aan de gesprekken over “Informatica 2.0”. 
 
In december 2012 gaf bestuurslid Peter Boon aan, dat hij vanwege drukke 
werkzaamheden ging stoppen met zijn bestuurswerk. 
INFORMATICA-Actief bedankt Peter voor zijn inzet de afgelopen jaren. 
 
Het auteursteam van INFORMATICA-Actief werd uitgebreid met Martin Bruggink, 
vakdidacticus aan de TU Delft. 
Martin gaat o.a. een bijdrage leveren aan de nieuwe cursus ‘Security’. 
 
Tenslotte is in 2012 de discussie gestart over “een nieuwe didactiek”. Uitgangspunt 
van een nieuwe didactische opzet van het lesmateriaal is het activeren van de 
leerling. 
Het bestuur heeft besloten om geld te reserveren voor het aanpassen van het 
lesmateriaal aan deze nieuwe didactiek. 
 
Het aantal scholen en daarmee het aantal leerlingen, dat gebruik maakt van de 
lesmethode van INFORMATICA-Actief liep in 2012 iets terug. 
De terugloop was voornamelijk te wijten aan pensionering van docenten en/of het 
besluit van scholen om te stoppen met het aanbieden van het keuzevak Informatica. 
 
 
 
 
Kees Hommel 
Secretaris 
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Financieel overzicht 2012 
 
 

Beginbalans per 1/1 2012 
        

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  

 
 

Eindbalans per 31/12 2012 
        

Content 2011  €     15.060  Eigen Vermogen  €          619- 

Content 2012  €       7.453  
Voorziening toekomstige 
herziening  €     16.000  

Te vorderen docentaccounts  €       1.150  
Te betalen aan auteurs i.v.m.  
geleverde content 2010  €     18.794  

Te vorderen leerlingaccounts  €     26.448  
Te betalen aan auteurs i.v.m.  
geleverde content 2011  €     65.800  

Te vorderen deelbetaling  €       1.677  
Te betalen aan auterus i.v.m. 
geleverde content 2012  €     13.260  

Te verrekenen btw  €       1.433  Nog te betalen bedragen  €     33.919  

Te vorderen bedragen  €          358  Af te dragen btw 4e kw  €     22.627  

  
Te betalen extra nota  €          117  

    overschot  €          539  

Postbank  €   116.858      

   €   170.437     €   170.437  

        

        

    totaal passiva excl overschot  €   169.898  

    totaal passiva incl overschot  €   170.437  
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Jaarrekening 2012 excl btw 
Gebruikersdag 2011  €          149  Bestuurskosten 2011  €     16.092  

Docentaccounts 2011  €          800  Administratie en beheer 2011  €       9.350  

Leerlingaccounts 2011  €     16.188  Gebruikersdag 2011  €       2.574  

Docentaccounts 2012  €       3.900  Retour gebruikersdag 2011  €           99  

Leerlingaccounts 2012  €   100.230  
Terugstorting dubbele 
betaling  €          575  

Deelbetalingen  €          396  Hosting 2012  €     16.157  

ICT-advies  €       2.275  Bestuurskosten 2012  €       1.909  

rente  €           31  Administratie en beheer 2012  €       8.776  

    Public Relations 2012  €          450  

    ICT-advies  €       2.588  

    Retour van Dijk  €       1.103  

    Auteursvergoedingen  €     79.733  

        

        

        

        

        

        

    overschot  €     15.437 

   €   123.969     €   123.969  

        

    totaal uitgaven  €   139.406  

        

btw 1e,2e,3e kwartaal 3949 btw 4e kwartaal 20650 

btw kolom en btw van 2 25525 btw kolom 10156 

totale ontvangsten incl btw 153441,7 totale uitgaven incl btw 170208,04 

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 2012 
    

 
  

Docentaccounts  €       4.900  Hosting 2012  €     16.157  

Leerlingaccounts  €   122.718  Bestuurskosten 2012  €     10.926  

Rente  €           31  Administratie en beheer 2012  €     21.246  

    Public Relations 2012  €          450  

    Afschrijving content 2010  €     40.000  

    Afschrijving content 2011  €     15.060  

    Afschrijving content 2012  €       3.727  

    Lesmateriaal eenmalig  €       2.080  

    Uitkopen bestuurslid  €           60  

    Incidenteel  €       1.404  

    Kosten toekomstige herziening  €     16.000  

        

    overschot  €          539  

   €   127.649     €   127.649  

        

    totaal lasten  €   127.110  

        

        

    Content wordt in drie jaar afgeschreven. Datzelfde geldt voor de auteursrechten die zijn 
ingebracht bij de start van de stichting.  
 
De post “Uitkopen bestuurslid” betreft het terugbetalen van gestort kapitaal, dat 
bestuursleden hebben gedaan bij de start van INFORMATICA-Actief. 
 
De post “Kosten toekomstige herziening” betreft een voorziening voor het aanpassen van 
het lesmateriaal aan de nieuwe didactiek. 

 
 
 

    

  


