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Naam van de instelling Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam 
 
Fiscaal nummer   821845974 
 
Contactgegevens Veronesestraat 2, 1077 RB Amsterdam 
 Email: stichtingvsa@gmail.com 
 Kamer van Koophandel Amsterdam 34375898 
 
Doelstelling Het verbeteren van het aanbod aan voortgezet onderwijs van 

voldoende kwaliteit voor Amsterdamse kinderen en het 
realiseren van een reële vrijheid van schoolkeuze . 

 
Beleidsplan Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam informeert en overlegt 

met alle betrokken partijen (scholen, gemeente, 
belangenbehartigers en ouders) met als doel een gezamenlijk 
beeld van de situatie te krijgen en gezamenlijk aan structurele 
oplossingen te werken om de huidige mismatch tussen vraag 
en aanbod op te lossen. Daarnaast informeert de Stichting alle 
betrokkenen over de stand van zaken tijdens de 
inschrijfperiode. 

 
Bestuurssamenstelling Het bestuur bestaat uit ouders van leerlingen die te maken 

hebben (gehad) met de mismatch tussen vraag en aanbod van 
middelbare schoolkeuze in Amsterdam 

 
Bestuurdersnamen Krijn van Beek - voorzitter 
 Jeroen Buma - penningmeester 
 Elisabeth Bootsma - zonder portefeuille 
 Patricia van Uchelen - zonder portefeuille  
 
Beloningsbeleid Geen van de bestuurders ontvangt een beloning voor zijn 

inspanningen. De inkomsten (die volledig bestaan uit donaties) 
worden gebruikt om gemaakte onkosten te dekken 

 
Activiteitenverslag Het bestuur van de Stichting vergadert een 6 – 10 keer per jaar 

over wat gedaan kan worden om de mismatch zowel op de 
korte termijn als structureel te verminderen. Om dit te 
bereiken wordt contact onderhouden met scholen, gemeente, 
de politiek en ouders. Belangstellenden worden middels een 
email nieuwsbrief geïnformeerd over de stand van zaken 
hieromtrent waarbij de nadruk van de activiteiten zich 
concentreert rondom de inschrijfperiode in het voorjaar. 
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Financiële verantwoording 
 
 
2017 
 
Banksaldo 1-1-2017        € 1.387,- 
 
Totaal donaties ontvangen in 2017            €  1.101,- 
 
Kosten: 

- kosten onderhoud website € 350,- 
- bankkosten   €   82,- 

Totaal kosten       € 432,- 
Toename  in 2016                  € 669,- 
 
Banksaldo 31-12-2017                                          € 2.058,-  
 
 
Er waren op 31 december 2017 geen schulden bekend.  
Het vrij beschikbare saldo bedraagt derhalve € 2.058,- 
 
Amsterdam, 5 februari 2018. 
 
 
 
2016 
 
Banksaldo 1-1-2016        € 1.669,- 
 
Totaal donaties ontvangen in 2016    €  158,- 
 
Kosten: 

- kosten onderhoud website € 350,- 
- bankkosten   €   90,- 

Totaal kosten       € 440,- 
Afname  in 2016                  (€ 282,-) 
 
Banksaldo 31-12-2016                    € 1.387,-  
 
 
Er waren op 31 december 2016 geen schulden bekend.  
Het vrij beschikbare saldo bedraagt derhalve € 1.387,- 
 
Amsterdam, 12 februari 2017. 
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2015 
 
Banksaldo 1-1-2015        € 1.488,- 
 
Totaal donaties ontvangen in 2015    €  711,- 
 
Kosten: 

- kosten onderhoud website € 450,- 
- bankkosten   €   80,- 

Totaal kosten       € 530,- 
Toename  in 2015                  € 181,- 
 
Banksaldo 31-12-2015       1.669,-  
 
 
Er waren op 31 december 2015 geen schulden bekend.  
Het vrij beschikbare saldo bedraagt derhalve € 1.669,- 
 
Amsterdam, 25 februari 2016. 
 
 
 
2014 
 
Banksaldo 1-1-2014        € 2.020,- 
 
Totaal donaties ontvangen in 2014    €  189,- 
 
Kosten: 

- kosten onderhoud website € 644,- 
- bankkosten   €   77,- 

Totaal kosten       € 721,- 
Afname  in 2014                 (€ 538,-) 
 
Banksaldo 31-12-2014       1.488,-  
 
 
Er waren op 31 december 2014 geen schulden bekend.  
Het vrij beschikbare saldo bedraagt derhalve € 1.488,- 
 
Amsterdam, 3 februari 2015.  
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2013 
 
Banksaldo 1-1-2013        € 1.751,- 
 
Totaal donaties ontvangen in 2013    €  649,- 
 
Kosten: 

- kosten onderhoud website € 300,- 
- bankkosten   €   80,- 

Totaal kosten       € 380,- 
Toename  in 2013      € 269,- 
 
Banksaldo 31-12-2013       € 2.020,-  
 
 
Er waren op 31 december 2013 geen schulden bekend.  
Het vrij beschikbare saldo bedraagt derhalve € 2.020,- 
 
 
Amsterdam, 21 januari 2014. 
 
 
 
2012 
 
Banksaldo 1-1-2012        € 1.246,- 
 
Totaal donaties ontvangen in 2012    €  901,- 
 
Kosten: 

- kosten onderhoud website € 250,- 
- bankkosten   €   86,- 
- overige kosten   €   60,- 

Totaal kosten       € 396,- 
Toename  in 2012      € 505,- 
 
Banksaldo 31-12-2012       € 1.751,-  
 
 
Er waren op 31 december 2012 geen schulden bekend.  
Het vrij beschikbare saldo bedraagt derhalve € 1.751,-.     
  
 
 
 
 


