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Highlights TSO 2017 

In december 2016 is de Stichting TSO Westerparkschool bij de notaris opgericht. Op 

verzoek van de directie van de Westerparkschool is het bestuur in werking 

getreden. Het doel van het TSO-bestuur is enerzijds een soepele gang van zaken en 

financiële administratie via het TSO-systeem, anderzijds een bijdrage te leveren aan 

de verbetering van een plezierig, ontspannen en sociaal- en fysiek veilige overblijf 

van uw kind(eren). Voor verdere doelstellingen of waarden die de stichting 

hanteert, verwijzen we u graag naar het regelement.  

Als TSO-bestuur werken we samen met de directie van de school en met de 

medezeggenschapsraad. Ook hebben we regelmatig contact met de overblijf 

coördinatoren. Als bestuur sluiten we ons aan bij de bijzondere eigenschappen van 

de Vreedzame School die zo kenmerkend zijn voor de Westerparkschool. 

De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren: 

- op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan 

- op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen 

- constructief conflicten op te lossen 

- verantwoordelijkheden te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 

- open te staan voor verschillen tussen mensen 

 

Wat hebben we gedaan in 2017 

Het TSO-bestuur komt 1 keer per maand  bij elkaar. In januari zijn we gestart met de 

aanstelling van een nieuwe secretaris. Omdat het een nieuwe stichting was en er nog 

niet eerder een bestuur was geweest, hebben we een uitgebreide kennismaking 

gehad met de directie over de relatie tussen de directie van de Westerparkschool 

en het TSO bestuur van de Westerparkschool; over rollen en verantwoordelijkheden 

en wat we van elkaar kunnen verwachten. Het reglement en beleidsstuk zijn 

opgesteld en vastgesteld en beschikbaar gesteld voor alle ouders. De TSO 
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administratie wordt elke maand geëvalueerd en bijgeschaafd. En wordt in 2018 

verder gekeken naar de klachten procedure en communicatie met de ouders. 

Daarnaast hebben we een brainstorm gehouden naar de ‘ideale situatie’ en is de 

begroting 2017 goedgekeurd. We hebben plannen gemaakt om een grote 

inventarisatie te houden om de status quo van de TSO inzichtelijk te maken betreft 

organisatie, financiën, communicatie, middelen en externe partijen. 

Op 23 mei hebben we op uitnodiging van  de MR aan een ouderavond 

deelgenomen en een brainstorm gehouden met ouders en docenten over 

verbeteringen voor de TSO. De uitkomsten van de brainstorm zijn een groot deel van 

de inventarisatie van goede ideeën voor de TSO en zijn tevens onderdeel van de 

bouwstenen voor de kwaliteitsverbeteringen die we in 2017 hebben opgepakt en in 

2018 verder zullen oppakken. 

Het bestuur komt tien keer per jaar bijeen. Verder hebben we regulier contact met 

de coördinatoren van beide locaties opgestart. Twee keer per jaar hebben we 

overleg met de coördinatoren. Drie keer per jaar hebben we overleg met de directie 

van de Westerparkschool. Een van de onderwerpen van gesprek voor de zomer was 

het voorstel om de TSO-tijd te verkorten ten faveure van extra vakantie en meer 

ruimte voor studiedagen. In de visie van het TSO bestuur zet dit druk op een prettige 

overblijf. We blijven dit actief volgen. 

De eerste helft van het jaar is afgesloten met een gezamenlijke lunch van de 

vrijwilligers, coördinatoren, TSO bestuur en de directie. 

Na de zomer zijn we aan de slag gegaan met een enquête onder de kinderen voor 

ideeën om de TSO leuker en plezieriger te maken. Resultaten van de evaluatie zullen 

verder worden meegenomen in de agenda voor 2018. We hebben ook een 

inventarisatie gedaan van het aanwezige speelmateriaal op beide locaties en 

mogelijke wensen voor nieuw en/of ander materiaal. De wensen zullen worden 

meegenomen in de begroting van 2018. 

Uit de brainstorm van mei 2017, bleek dat veel ouders niet weten wie voor de groep 

staat tijdens de TSO. Het werd duidelijk dat de ouders en het TSO team elkaar niet 

kennen. Via een aparte nieuwsbrief hebben wij de ouders geïnformeerd over de 

vrijwilligers en welke vrijwilligers bij welke klassen horen. Ook is in dezelfde nieuwsbrief 

het TSO-bestuur van de stichting voorgesteld zowel qua doelstelling als qua 
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samenstelling. In 2018 zal bij de klaslokalen informatie over de betreffende vrijwilligers 

worden gepresenteerd.  

De administratie rond de inzet van de vrijwilligers is in orde gemaakt. Een plan voor 

betere begeleiding door het jaar heen van de vrijwilligers en coördinatoren door de 

directie is besproken. Tevens is er een evaluatiegesprek gehouden samen met de 

directie met de coach/begeleider van de vrijwilligers over de stand van zaken en 

kwaliteit van de overblijf. De offerte voor de werkzaamheden voor 2018 is ook  

opgevraagd. 

We hebben gesprekken gehad bij de Rosa Boekdrukkersschool als voorbeeld hoe ze 

werken met zones op de school in combinatie met activiteiten om te doen tijdens de 

overblijftijd. Mogelijk is dit iets om ook bij de Westerparkscholen in te voeren. In 2018 

onderzoeken we de concrete mogelijkheden en beschikbare financiële middelen 

om dit in te voeren. 

En tenslotte zijn we gesprekken gestart met Wonder Why voor een pilot in 2018 met 

de vrijwilligers. Wonder Why is een organisatie met ervaring in filosoferen met kinderen 

op multiculturele scholen in West. De pilot gaat om de begeleiding en omgaan met 

elkaar en het bevorderen van een open en veilige sfeer vanuit een filosofische basis. 

De pilot wordt uitgevoerd dankzij subsidie en in opdracht van Stadsdeel West. Dit 

bouwt mooi voort op de principes van een Vreedzame School die de 

Westerparkschool en het bestuur van de TSO voorstaan. 

Tot slot willen wij graag alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en zorg voor alle 

kinderen afgelopen jaar tijdens de tussenschoolse opvang. 
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Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende leden: 

Voorzitter:   Erika Kennedy 

Penningmeester:  Sasja Tollenaar 

Secretaris:   Charlott Henrikson 

Bestuurslid:   Henrike Branderhorst 

 

Onze partners: 

Wonder Why: www.wonderwhy.nl 

Ed van Veen: praktijkoverblijven.nl 

Vreedzame School: www.devreedzameschool.nl 

Westerparkschool: https://westerparkschool.nl/ 

 

Onze contactgegevens: 

tsowesterparkschool@gmail.com 

TSO-bestuur Westerparkschool, Van Hogendorpplein 11, 1051 AX Amsterdam 

 

http://www.wonderwhy.nl/
https://praktijkoverblijven.nl/
http://www.devreedzameschool.nl/
https://westerparkschool.nl/
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Financieel overzicht 

Ontwikkeling van opbrengsten en kosten  

Zoals blijkt uit de winst-en-verliesrekening bedraagt het resultaat over 2017 10.886,- 

EUR.  

Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2017 volgt hierna 

een overzicht gebaseerd op de winst-en-verliesrekening 2017 met ter vergelijking de 

begroting over 2017. Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een 

percentage van de omzet (ouderbijdrage). 

  

 Gerealiseerd 

2017    

 Begroot 

2017    
Verschil 

   €   %     €   %     €  

Ouderbijdrage  58.068,00  100%         50.000,00  100%     8.068,00  

Kosten TSO-assistent    3.613,12  6%           3.760,00  8%       -146,88  

                

   54.454,88  94%         46.240,00  92%     8.214,88  

TSO kosten               

Vrijwilligersvergoeding  35.118,50  60%         34.000,00  68%     1.118,50  

Administratiekosten    2.202,80  4%           1.500,00  3%        702,80  

Kwaliteitsverbetering    4.401,62  8%           4.752,00  10%       -350,38  

Kosten bestuur                -    0%              300,00  1%       -300,00  

   41.722,92  72%         40.552,00  81%     1.170,92  

                

Saldo  12.731,96  22%           5.688,00  11%     7.043,96  

                

Overige baten en lasten    1.846,00  3%   0 0%     1.846,00  

                

Resultaat  10.885,96  19%           5.688,00  11%     5.197,96  

 

Het resultaat over 2017 is hoger dan vooraf begroot. Vanwege beperkt inzicht in de 

vergelijkingscijfers over voorgaande jaren is de vastgestelde begroting 2017 slechts 

indicatief. De ouderbijdrage is significant hoger dan begroot, de kosten zijn eveneens 

hoger dan begroot.  

Een voorstel tot bestemming van het resultaat 2017 is als bijlage III toegevoegd. 
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Jaarrekening 

Overzicht financiële situatie 

Hiertoe is een analyse van de financiële positie van stichting TSO Westerparkschool 

gemaakt. Opgemerkt dient te worden dat de vergelijkende cijfers ontbreken, 

aangezien dit het eerste verslagjaar betreft. 

Onderstaand volgt de opstelling van de balans per 31 december 2017: 

  31-12-2017 

   €  % 

Actief     

Vorderingen     1.846,00  14% 

Voorziening oninbaar    -1.846,00  -14% 

Nog te ontvangen bedragen      3258,00  25% 

Totaal vorderingen     3.258,00  25% 

      

Liquide middelen     9.784,60  75% 

      

   13.042,60  100% 

      

Passief     

Eigen vermogen   10.885,96  83% 

      

Nog te ontvangen facturen        900,00  7% 

Nog te betalen bedragen     1.256,64  10% 

Totaal schulden     2.156,64  17% 

      

   13.042,60  100% 

 

Overzicht van eigen vermogen 

 

Saldo opbrengsten - kosten  12.731,96  

Afboekingsvoorstel      -682,00  

Voorziening dubieuze vorderingen   -1.196,00  

Toename eigen vermogen  10.853,96  
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Overzicht winst- en verliesrekening 

De inkomsten bestaan uit de maandelijkse ouderbijdrage van 2,- per TSO eenheid 

(overblijfbeurt). Daarnaast zijn er vrijstellingen verleent aan verschillende groepen; 

vrijwilligers, leerkrachten en enkele ouders. Een vrijstelling betekent dat de 

desbetreffende ouder geen ouderbijdrage hoeft te betalen voor de opvang van zijn 

of haar kind(eren). De directie van de Westerparkschool besluit of een vrijstelling 

wordt toegekend. 

De kosten voor TSO-assistent en de inzet van de vrijwilligers is afhankelijk van het 

aantal TSO eenheden. De inzet van vrijwilligers op de Van Hall-locatie ligt gemiddeld 

hoger dan op de Van Hogendorp-locatie. Dit verklaart waarom de 

vrijwilligersvergoeding hoger is en het resultaat (per eenheid) lager is voor de Van Hall-

locatie. 

  
 Totaal 2017  

  
 Van Hall     Van Hogendorp  

   €   %     €   %     €   %  

Ouderbijdragen 

  

58.068,00  100%    29.762,00  100%   

 

28.306,00  100% 

Kosten TSO-assistent 

    

3.613,12  6%      1.853,18  6%   

   

1.759,94  6% 

                  

  

  

54.454,88  94%    27.908,82  

      

0,94    

 

26.546,06  

      

0,94  

                  

Vrijwilligersvergoeding 35.118,5 60%   19.932,50 67%   15.186 54% 

                  

Resultaat (bruto) 

  

19.336,38  33%      7.976,32  27%   

 

11.360,06  40% 

                  

   €       €       €    

resultaat per eenheid 0,62     

           

0,50      

           

0,74    

                 

  # %   # %   # % 

Bruto eenheden 31.401 100%   16.085 100%   15.316 100% 

Vrijgestelde eenheden 2.345 7%   1.204 7%   1.141 7% 

Netto eenheden  29.056 93%   14.881 93%   14.175 93% 
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Overige uitgaven 

De overige uitgaven bestaan uit kosten voor kwaliteit. Hieronder valt: 

 € 

Kwaliteitstoetsing 2.750,00  

Overige kosten vrijwilligers 1.607,25  

Administratiekosten 2.202,80  

Materiaalkosten 44,37  

Kosten van het Bestuur 0   

 6.604,42  

 

Kwaliteitstoetsing 

Deze kwaliteitstoetsing vindt maandelijks per locatie plaats en wordt door een 

externe partij uitgevoerd. Verslagleggingen van de observaties worden maandelijks 

verstrekt aan de directie van de Westerparkschool en aan het bestuur van de 

stichting TSO Westerparkschool. 

Overige kosten vrijwilligers 

Deze bestaan uit declaraties van de  kosten voor: 

• de Verklaring Omtrent Gedrag, deze verklaring is verplicht voor iedere TSO 

vrijwilliger om te overleggen voordat werkzaamheden worden gestart 

• jaarlijks team building bijeenkomst; jaarlijks lunch die net voor de zomer heeft 

plaatsgevonden. 

• presentje voor de feestdagen; als blijk van waardering voor hun inzet 

gedurende het gehele jaar. 

Administratiekosten 

Declaratie van de uren besteed aan administratie door Westerparkschool en de 

bankkosten (ING). Gemiddeld wordt 4 uur per week besteed aan administratieve 

werkzaamheden ten behoeve van de Tussenschoolse Opvang. Op basis van een vast 

uurtarief worden de bestede uren door de Westerparkschool doorbelast aan de 

Stichting TSO Westerparkschool. 

 Materiaalkosten 

Dit betreft de aanschaf van speelmateriaal. 
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Overige baten en lasten 

 €  

Overige baten en lasten 1.846,00  3% 

 

Dit betreft nog te vorderen bedragen en bestaat uit meerdere bedragen die volledig 

oninbaar zijn, kwijtgescholden zijn of dubieus zijn. Specificatie van deze bedragen is 

hierna opgenomen 

 

Openstaande vorderingen Ouderbijdragen 2017 

 € 

Vorderingen 1.878,00 

  

Vrijwilliger of leerkracht - vrijgesteld 402,00 

Kwijtgescholden 100,00 

Oninbaar - kinderen zijn al van school 200,00 

Betalingsregeling getroffen -20,00 

Afboekingsvoorstel 682,00 

  

  
Openstaande vorderingen ouderbijdrage 1.196,00 

18 ouders die niet of gedeeltelijk hebben betaald  

9 maanden   -1- 302,00 

4 maanden   -4- 466,00 

2 maanden   -5- 206,00 

1 maand       -8- 222,00 

  

 

TSO Vrijwilligers zijn vrijgesteld van betalingen van de ouderbijdrage. Dit is 

overeenkomstig het TSO reglement. 

De directie Westerparkschool heeft met enkele ouders betalingsregelingen getroffen 

om de openstaande ouderbijdragen te voldoen. In een enkel geval heeft dit tot 

kwijtschelding van een deel van het openstaande bedrag geleid. 
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Voorstel tot afboeking van een totaal bedrag van €682,- is opgesteld wegens 

oninbaarheid van de desbetreffende bedragen. Dit bedrag zal ten laste van het 

resultaat 2017 worden gebracht. Dit voorstel is in een aparte bijlage toegevoegd aan 

dit jaarverslag. 

Voorstel tot het vormen van een voorziening voor dubieuze vorderingen van in totaal 

€1.196,-. Deze vorderingen betreffen de uitstaande ouderbijdrage die na minstens 1 

maand tijd nog niet door een aantal ouders is voldaan. Naar mate de vorderingen 

langere tijd openstaan wordt het meer onzeker dat de ouderbijdrage door de ouders 

alsnog zal worden voldaan. De ouderbijdrage die uiteindelijk niet wordt ontvangen 

levert een verlies op wat ten laste van het resultaat zal komen. Hiertoe wordt 

zekerheidshalve een voorziening gevormd voor €1.196,- ter compensatie van alle 

vorderingen die langer dan 1 maand openstaan. 

De vorderingen tot en met 1 maand ouderdom vallen onder de reguliere vorderingen 

waarvan de verwachting bestaat dat deze geïnd zullen worden. 

Het voorstel voor het vormen van een voorziening voor de dubieuze (waarschijnlijk 

oninbare) vorderingen is in een aparte bijlage toegevoegd. 
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Waarderingsgrondslagen 

 

Algemeen 

Activiteiten  

De activiteiten van Stichting TSO Westerparkschool bestaan voornamelijk uit:  

1. de uitvoering van de administratie van de tussen schoolse opvang.  

2. het adviseren van de directie over de organisatie van de TSO 

Westerparkschool 

Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de Stichting TSO 

Westerparkschool en de directie van de Westerparkschool. Het doel van de 

samenwerking tussen partijen is een degelijke en duidelijke administratie van de 

tussen schoolse opvang zolang deze gefinancierd wordt door middel van de 

ouderbijdrage. 

 

Het Bestuur  

In het boekjaar werd het bestuur gevormd door Erika Kennedy (voorzitter), Charlott 

Henrikson (secretaris), Henrike Brandenhorst (bestuurslid) en Sasja Tollenaar 

(penningmeester).  

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen  

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen 

aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en 

passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere 

waarderingsgrondslag is vermeld.  

Vorderingen  

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van 

noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. 
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen  

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de Ouderbijdrage voor de 

geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De ouderbijdragen 

worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben; verliezen reeds zodra 

zij voorzienbaar zijn. 

Bruto resultaat 

Onder het bruto resultaat wordt verstaan de ouderbijdrage (berekend over de TSO 

eenheden) ontvangen over het verslagjaar, verminderd met de directe kosten 

gerelateerd aan de TSO eenheden. 

Kosten  

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar 

waarop zij betrekking hebben. 
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Bijlage bij de jaarrekening 

 

I. Voorstel tot afboeking 

Een deel van de ouderbijdrage die als opbrengst verantwoord is over 2017 zal niet 

meer worden geïncasseerd. Hiertoe liggen verschillende oorzaken ten grondslag. Het 

voorstel tot afboeking is nader uitgewerkt op bladzijde 9 van het jaarverslag. De 

analyse van de onderliggende vorderingen geeft weer dat deze bedragen niet zullen 

worden voldaan door de desbetreffende ouders. 

Door middel van dit voorstel vraagt het bestuur van de Stichting TSO de 

Westerparkschool toestemming aan de directie van de Westerparkschool om een 

bedrag van  682,- EUR, ten laste van het resultaat te brengen.  

 

II. Voorstel tot het vormen van een voorziening 

Een deel van de ouderbijdrage is eind 2017 nog niet betaald door een aantal ouders. 

Deze vorderingen op ouders staan langer dan 1 maand uit. 

Naar mate de vorderingen langere tijd openstaan wordt het meer onzeker dat de 

ouderbijdrage door de ouders alsnog zal worden voldaan. De analyse van de 

onderliggende vorderingen geeft weer dat het onwaarschijnlijk is dat deze bedragen 

zullen worden voldaan door de desbetreffende ouders. De ouderbijdrage die 

uiteindelijk niet wordt ontvangen levert een verlies op wat ten laste van het resultaat 

zal komen. Ter compensatie van dit verlies wordt het voorstel tot het vormen van een 

voorziening gedaan. 

Door middel van dit voorstel vraagt het bestuur van de Stichting TSO de 

Westerparkschool toestemming aan de directie van de Westerparkschool om een 

bedrag van 1.196,- EUR, ten laste van het resultaat te brengen.  
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III. Voorstel tot bestemming van het resultaat 2017 

Het resultaat over 2017 dat resteert nadat alle kosten in mindering zijn gebracht op 

de in rekening gebrachte ouderbijdragen is toegevoegd aan het eigen vermogen. 

Door middel van dit voorstel, met verwijzing naar bladzijde 5 van het jaarverslag, 

vraagt het bestuur van de Stichting TSO de Westerparkschool toestemming aan de 

directie van de Westerparkschool om een bedrag van 10.886,- EUR, te bestemmen 

aan kwaliteit en organisatorische verbeteringen die in 2018 gerealiseerd moeten 

worden; inrichting van activiteiten zones, activiteitenbegeleider en speelmateriaal. 

 

Voor akkoord, Datum, 

  

  

Directie Westerparkschool .... /..../2018 
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Voorzitter 

 

 

Charlott Henrikson 

Secretaris 

 

    

 

Sasja Tollenaar 

Penningmeester 

 

Henrike Branderhorst 

Bestuurslid 
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Bedrijfsgegevens 
Stichting TSO Westerparkschool 

Van Hogendorpplein 11 

1051 AX Amsterdam 

 

Email: tsowesterparkschool@gmail.com 

 

https://westerparkschool.nl/tussenschoolse-opvang/ 


