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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 2015 verder uitgebreid en geactualiseerd. 
Het bestuur van de stichting vergaderde in 2015 verschillende malen in Den Bosch  
en Utrecht. 
 
In het voorjaar zijn verschillende testen uitgevoerd om via Entree van Kennisnet te 
komen tot een ‘Single Sign On’. Deze testen verliepen bevredigend, en vanaf 
augustus konden scholen van deze service gebruikmaken. 
 
Op 20 maart organiseerde INFORMATICA-Actief samen met RABO-bank Nederland  
een nascholingsdag bestaande uit verschillende workshops op het gebied van 
security, verzorgd door RABO, workshops van IA en een rondleiding door het 
gebouw van de RABO-bank, waarbij ook een kijkje genomen mocht worden in de 
‘Control-room’. 
Deze nascholingsdag is goedgekeurd door het Lerarenregister, waar 
INFORMATICA-Actief geregistreerd staat als aanbieder van na/bijscholing. 
 
In de maand september was INFORMATICA-actief aanwezig op een bijeenkomst 
van het SLO over de vernieuwing van het examenprogramma. 
De contouren van het nieuwe examenprogramma zijn inmiddels helder. 
Binnen het bestuur van de stichting zijn inmiddels de eerste gesprekken gevoerd om 
te komen tot aanpassing en actualisering van het lesmateriaal aan het nieuwe 
examenprogramma. 
 
Een paar scholen, die gebruik maakten van het lesmateriaal van INFORMATICA-
Actief, zijn gestopt met het aanbieden van het vak. (Voornamelijk vanwege het 
ontbreken van een docent.) 
Op scholen, waar het vak nog wel wordt aangeboden, groeide de populariteit van het 
vak. E.e.a. resulteerde wederom in een lichte groei van het aantal leerlingen. 
 
De cijfers per 1 augustus 2015 zijn: 

- aantal scholen: 73 
- aantal leerlingen: 8104 
- aantal docenten: 93 

 
 
 
 
Kees Hommel 
Secretaris 
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Financieel overzicht 2015 
 

beginbalans per 1/1 2015 
        

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  

        

        

 
 

Eindbalans per 31/12 2015 
Content 2014  €     10.350  Eigen vermogen  €       2.016  

Content 2015  €     36.000  Voorziening herziening  €     48.000  

    Te betalen auteurs tot 2014  €     44.980  

Te vorderen docentaccounts  €       1.331  Te betalen auteurs 2015  €     76.000  

Te vorderen  leerlingaccounts  €     35.405  Nog te betalen bedragen  €     27.434  

Te ontvangen rente   €          164  Af te dragen btw 4e kw  €     25.844  

      

Spaarrekening  €     70.000  Overschot  €       1.072  

Postbank  €     72.096    

      

Totaal  €   225.346  Totaal  €   225.346  

        

    totaal passiva excl overschot  €   224.274  
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Jaarrekening 2015 excl btw 
docentaccounts 2014  €          550  hosting 2014  €        6.500  

leerlingaccounts 2014  €     14.088  hosting 2015  €      10.811  

gebruikersdag 2015  €          580  bestuurskosten 2014  €      10.757  

docentaccounts 2015  €       3.600  bestuurskosten 2015  €      12.865  

leerlingaccounts 2015  €   112.438  public relations 2015  €           250  

    administratie en beheer 2014  €      10.218  

    administratie en beheer 2015  €             92  

    technisch beheer 2014  €      10.776  

    technisch beheer 2015  €      11.240  

    gebruikersdag 2014  €        1.924  

    gebruikersdag 2015  €        1.315  

    auteursvergoedingen 2014  €      12.458  

    auteursvergoedingen 2015  €      59.015  

    eenmalig lesmateriaal 2014  €        2.730  

    boete belasting  €           702  

tekort  €     20.398      

        

        

totaal  €   151.653  totaal  €     151.653  
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Staat van Baten en Lasten 2015 
Rente  €          164  Hosting  €     13.811  

Gebruikersdag   €          580  Bestuurskosten   €     18.058  

    Administratie en beheer  €     10.385  

Docentaccounts  €       4.700  Technisch beheer   €     11.240  

Leerlingaccounts  €   141.698  PR  €          250  

    Gebruikersdag   €       1.315  

    Diversen  €          547  

    Lesmateriaal eenmalig  €     25.705  

    Afschrijving content 2013  €     20.408  

    Afschrijving content 2014  €     10.350  

    Afschijving content 2015  €     18.000  

    dotatie voorziening herziening  €     16.000  

        

    Overschot  €       1.072  

        

        

Totaal  €   147.141  Totaal   €   147.141  

        

    totaal excl. saldo  €   146.070  

    

Content wordt in drie jaar afgeschreven.  
  

 
 
 
 
 
 

    

 

 


