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Jaarverslag 
 
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 2014 verder uitgebreid en geactualiseerd. 
Het bestuur van de stichting vergaderde in 2014 verschillende malen in Den Bosch  
en Schelluinen. 
 
In de maand januari vond er een uitgebreide boekencontrole over de jaren 2011 en 
2012 plaats door de Belastingdienst. 
De boekhouding van INFORMATICA-Actief werd volledig goedgekeurd. 
 
In de maand maart was INFORMATICA-actief aanwezig op een bijeenkomst van het 
SLO over de vernieuwing van het examenprogramma. 
Er was een levendige discussie met docenten, vertegenwoordigers namens 
bedrijfsleven, universiteiten en hogescholen. 
Naar het zich laat aanzien komt er, tot opluchting van de aanwezige docenten, voor 
het vak informatica geen Centraal Examen. 
 
Op 20 juni organiseerde INFORMATICA-Actief samen met Wageningen Universiteit 
een nascholingsdag bestaande uit verschillende workshops van WUR, IA en een 
excursie naar het Algae-parc. 
Deze nascholingsdag is goedgekeurd door het Lerarenregister, waar 
INFORMATICA-Actief inmiddels geregistreerd staat als aanbieder van na/bijscholing. 
 
In 2014 is verder gewerkt aan het actualiseren van cursussen volgens de nieuwe 
activerende didactiek.  
Daarnaast experimenteert INFORMATICA-Actief met nieuwe vormgeving. 
De update naar een hogere Moodle versie biedt veel nieuwe mogelijkheden. 
 
Het aantal scholen en daarmee het aantal leerlingen en docenten, dat gebruik maakt 
van de lesmethode van INFORMATICA-Actief is in 2014 licht gegroeid. 
 
De cijfers per 1 augustus 2014 zijn: 

- aantal scholen: 79 
- aantal leerlingen: 7537 
- aantal docenten: 98 

 
 
 
 
Kees Hommel 
Secretaris 
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Financieel overzicht 2014 
 

Beginbalans per 1/1 2014 
        

Content 2013  €     40.816  Eigen Vermogen  €          438- 

Content 2012  €       3.727  
Voorziening toekomstige 
herziening  €     32.000  

Te vorderen docentaccounts  €       1.331  
Te betalen aan auteurs i.v.m.  
geleverde content 2010  €       3.681  

Te vorderen leerlingaccounts  €     32.377  
Te betalen aan auteurs i.v.m.  
geleverde content 2011  €     15.480  

    
Te betalen aan auteurs i.v.m. 
geleverde content 2012  €       6.732  

Te verrekenen btw  €       2.230  
Te betalen aan auteurs i.v.m. 
geleverde content 2013  €     71.915  

    Nog te betalen bedragen  €     30.940  

Postbank  €   103.034  Af te dragen btw 4e kw  €     23.205  

        

  
    

   €   183.515     €   183.515  

        

        

    totaal passiva excl overschot  €   183.515  

        

     

Eindbalans per 31/12 2014 
        

Content 2013  €     20.408  Eigen Vermogen  €          438- 

Content 2014  €     20.700  
Voorziening toekomstige 
herziening  €     32.000  

Te vorderen docentaccounts  €          666  
Te betalen aan auteurs i.v.m.  
geleverde content 2010  €       3.681  

Te vorderen leerlingaccounts  €     17.046  
Te betalen aan auteurs i.v.m.  
geleverde content 2011  €     12.870  

    
Te betalen aan auteurs i.v.m. 
geleverde content 2012  €       2.708  

    
Te betalen aan auteurs i.v.m. 
geleverde content 2013  €     18.850  

    
Te betalen aan auteurs i.v.m. 
geleverde content 2014  €     70.750  

    Nog te betalen bedragen  €     60.512  

Postbank  €   167.984  Af te dragen btw 4e kw  €     23.417  

    Overschot  €       2.454  

  
    

   €   226.804     €   226.804  

        

        

    totaal passiva excl overschot  €   224.350  
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Jaarrekening 2014 excl btw 
Gebruikersdag 2014  €       1.240  Hosting 2014  €     13.336  

Docentaccounts 2014  €       4.350  Bestuurskosten 2014  €       2.032  

Leerlingaccounts 2014  €   117.608  Public Relations 2014  €          250  

    Adminstratie en beheer 2014  €          247  

Docentaccounts 2013  €       1.100  Uitgaven gebruikersdag 2014  €          964  

Leerlingaccounts 2013  €     26.758  Auteursvergoedingen 2014  €     47.240  

    Uitkopen bestuursleden  €       1.500  

Rente  €           36  Technisch beheer 2013  €       3.900  

    Hosting 2013  €       3.000  

    Public Relations 2013  €           25  

    Bestuurskosten 2013  €       3.646  

    Auteursvergoedingen 2013  €       6.305  

    Administratie en beheer 2013  €       9.414  

    Eenmalig lesmateriaal 2013  €       3.315  

        

        

        

        

    overschot  €     55.918  

        

        

totaal ontvangsten  €   151.092  totaal uitgaven  €   151.092  

        

    totaal uitgaven excl overschot  €     95.174  

        

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

 
 
  



  Jaarverslag 2014 

4 
 

 

Staat van Baten en Lasten 2014 
Rente  €           36  Hosting  €     19.836  

Gebruikersdag   €       1.240  Bestuurskosten   €     12.789  

    Administratie en beheer  €     10.466  

Docentaccounts  €       4.900  Technisch beheer   €     10.776  

Leerlingaccounts  €   131.695  PR  €          250  

    Kosten gebruikersdag   €       2.888  

        

    Lesmateriaal eenmalig  €     42.430  

    Afschrijving content 2012  €       3.727  

    Afschrijving content 2013  €     20.408  

    Afschrijving content 2014  €     10.350  

    Uitkopen bestuursleden  €       1.500  

        

    Overschot  €       2.451  

        

        

Totaal baten  €   137.871  Totaal lasten  €   137.871  

        

    totaal lasten excl overschot  €   135.420  

    

Content wordt in drie jaar afgeschreven. Datzelfde geldt voor de auteursrechten die zijn 
ingebracht bij de start van de stichting.  

 
 
 
 
 

    

  


