JAARVERSLAG SCO 2018
Activiteiten en ontwikkeling
Afgelopen jaar is een bijzonder actief jaar geweest door het grote enthousiasme van scholen en
verpleeg-/ verzorgingstehuizen om mee te doen met het concept ‘Adopteer een Verzorgingshuis’.
Ook gaf SCO veel aandacht aan de inhoud van de activiteiten van de stichting. De ontwikkeling
van goede, educatieve en vrolijke producten -waar de fondsen graag hun financiële steun
aan geven- vroeg veel aandacht en resulteerde in de ‘Jong-oud- syllabus’ met allerlei ‘jongoud’-activiteiten op divers vlak, een aantal nieuwe spellen zoals ‘De Geschiedenis Bingo’
en andere spellen ( o.a. het Koningsspel en ‘Ken ik jou- ken je mij?’) en, als hoogtepunt, het
‘Van Stadhouder tot Koning- toneelboek’ waardoor jong en oud leert, leest en speelt tegelijk!
Producten van SCO kenmerken zich door het interactieve element van samen dingen doen! Zie
HYPERLINK “http://www.adopteereenverzorgingshuis.nl” www.adopteereenverzorgingshuis.nl bij
‘Jong en oud -activiteiten’.
De servicebehoefte die de inmiddels omstreeks dertig school en tehuis-parterships ons inziens
meebrengen is nu bijna te groot voor de capaciteit die SCO kan leveren. Leemten in termen van
actief onderling contact tussen het duo school/tehuis met SCO zouden zo kunnen ontstaan.
Immers: het liefst wil SCO persoonlijk contact met alle vertegenwoordigers van scholen en
tehuizen hebben gedurende de 3 jaar die ze hebben aangegeven mee te willen doen met
Adopteer een Verzorgingshuis. Dit om mee vorm te geven in hún situatie en eventuele problemen
mee op te kunnen helpen lossen.
Er zal volgend jaar een aantal grotere fondsen aangeschreven worden ter ondersteuning van
de organisatie en de uitvoering van deze werkzaamheden. Bedoelde fondsen zijn niet eerder
aangeschreven omdat SCO niet op hen een beroep wilde doen voordat het project ‘Adopteer
een verzorgingshuis’ goed op de rails zou staan.
Nu we weten dat Adopteer een Verzorgingshuis ‘werkt’, moet de jas wat groter groeien om nog te
kunnen passen! Wij denken hierbij aan personele versterking bij het uitwerken/ onderhouden van
het model bij de bestaande en toekomstige duo’s van scholen- tehuizen.
Pact voor Ouderenzorg
SCO heeft in september het landelijke ‘Pact voor Ouderenzorg’ getekend. Minister de Jonge
heeft een pact van maatschappelijke organisaties, die met ouderen bezig zijn, bereid gevonden
om zich samen ‘voor ouderen’ te verklaren en betrokkenheid jegens ouderen kenbaar te maken
m.b.t. onderwerpen als wonen, praktische zorg en eenzaamheid.
Er zijn momenteel ongeveer 140 organisaties die dit pact getekend hebben. In oktober was er een
‘ouderendag’ voor deze organisaties in het Spoorwegmuseum met diverse presentaties en de
minister die nog eens duidelijk uitlegde waar het hem om te doen is. ‘Goede ideeën zijn welkom’,
zo gaf hij aan en zo is SCO inmiddels al twee keer in persoon bij hem aangeschoven.
SCO heeft in Utrecht de eerste prijs gewonnen met een uitgebreide vragenlijst over voedsel en
ouderen, waarin het accent lag op vitaminen, omega 3 vetten en de financiële aspecten van
gezond koken.
Janny van der Meijden, van het succesvolle televisieprogramma ‘Heel Holland bakt’ deelde de
prijzen uit.

Gouden Wortel Award- Vitaliteitsprijs
Op 1 november 2018 heeft SCO de Gouden Wortel Award-Vitaliteitsprijs in ontvangst mogen
nemen voor het project Adopteer een Verzorgingshuis, dat zich als ‘geworteld sociaal project in
de samenleving jegens ouderen heeft bewezen en duidelijk vruchten afwerpt’. Hier omheen was
een symposium georganiseerd. Het ‘Den Haag- Vitale stad’-congres duurde de hele dag en er
waren interessante workshops die jong en oud konden volgen.
Maatschappelijke Diensttijd
Het kabinet heeft in het regeerakkoord van juni 2017 afgesproken te komen tot de instelling van
een ‘maatschappelijke diensttijd’ (MDT) , enigszins vergelijkbaar met de militaire dienstplicht
die vroeger bestond. Deze MDT is nu vrijwillig. De overheid is het afgelopen jaar projecten
gaan zoeken waarvoor deze jongeren zich zouden kunnen melden om zich in te zetten voor de
maatschappij. SCO juicht dit initiatief zeer toe en zou graag op deze jongeren een beroep doen
bij haar werkzaamheden.
Samenwerking met andere maatschappelijke organisaties
In het licht van bovengenoemde behoefte aan personele versterking en ook uit de
behoefte om van andere organisaties te kunnen leren, is contact gelegd met IVN ( de
landelijke natuurorganisatie die onlangs ‘natuurkoffers’ voor ouderen heeft ontwikkeld),
vrijwilligersorganisatie PEP in Den Haag en Young Amsterdam, een vrijwilligersjongerenorganisatie in Amsterdam. Studentenverenigingen in Delft , Den Haag, Leiden en
Amsterdam zijn geïnteresseerd om aan ‘Adopteer een verzorgingshuis’ met werkkracht bij te
dragen.
Wat betreft de uitvoering van deze werkzaamheden (coördinatie en aansturing van de projecten)
loopt de stichting tegen grenzen op van wat van een vrijwilliger kan worden gevraagd en door
deze kan worden gedaan. Wat betreft de inzet en verantwoordelijkheid voor optimale coördinatie
van projecten en begeleiding van school en tehuis is professionalisering noodzakelijk.
Eerdergenoemd beroep op grotere fondsen zou dit mogelijk moeten maken.
Daarnaast zou evenzeer uitvoerende ondersteuning door overheidsinstanties (zoals een
gemeente of een samenwerkingsverband van gemeenten) mede soelaas kunnen bieden.
In dit verband pleiten wij ook zeer voor een aanpassing van c.q. toevoeging aan de huidige
wetgeving betreffende de kerndoelen van het onderwijs in die zin dat alle scholen iets moeten
doen met ouderen!
Op 18 januari 2018 was er een Adoptiedag op het Hofstadlyceum in Den Haag , dat het
verzorgingshuis Duinhage adopteerde. Onze minister-president verrichte de opening van deze
feestelijke middag. Alles is uit de kast gehaald , door school, verzorgingshuis en de stichting,
om dit evenement in goede banen te leiden. Het was een dag waarop het gehele openbaar
vervoer plat lag wegens een zware storm, maar desalniettemin was bijna iedereen aanwezig.
Het bezoek van premier Rutte was voor veel plaatselijke en landelijke pers aanleiding om
van dit vrolijke gebeuren van jong en oud verslag te doen. Op toneel werd een deel van de
ontstaansgeschiedenis van de Nederlanden uitgebeeld door de leerlingen samen met o.a.
ouderen van Duinhage. Zie HYPERLINK “http://www.adopteereenverzorgingshuis.nl” www.
adopteereenverzorgingshuis.nl – Adoptiedag.
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t.a.v. mevrouw I. van Voorst tot Voorst
Pauwenlaan36
2566 TJ Den Haag

Den Haag, 12 april 2019

Geachte mevrouw,
Onderwerp: Jaarrekening 2018
1. SAMENSTELLINGSVERKLARING
a. Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting
Creatief Onderwijs te Den Haag samengesteld op basis van de door u
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de
volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde
jaarrekening berust bij het bestuur van uw stichting. Het is onze
verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de
jaarrekening te verstrekken.
b. Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken en het samenvatten van de financiële gegevens. De aard en de
omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee, dat deze niet
kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening, die aan een accountantsverklaring of aan een
beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
c. Bevestiging
Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening
samengesteld overeenkomstig met de in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële vastlegging.

2. ACTIVITEITEN
Uw stichting heeft ten doel:
a. Het verbeteren en aanvullen van het huidig onderwijs op basisscholen
door middel van lesmateriaal en ‘specialistische’ leerkrachten;
b. Het ondersteunen en stimuleren van activiteiten tussen ouderen (65+) en
jongeren door middel van divers materiaal en mankracht;
c. Het tot stand brengen van contact tussen autochtone en allochtone
kinderen en het samen laten uitwisselen van activiteiten.

3. FISCALE POSITIE
De stichting is niet vennootschapsbelastingplichtig.
Voor zover aan ons bekend zijn er geen overlopende posten naar 2019.

4. ACCOUNTANTSCONTROLE
Gezien de omvang is de stichting niet controleplichtig om welke reden geen
accountantscontrole heeft plaatsgevonden.

5. BIJLAGEN
a. Overzicht van inkomsten en uitgaven in het jaar 2018
b. Resultaatoverzicht 2018

Met vriendelijke Groet,
Steenbergen & Co.

Barbara Steenbergen

bijlagen

datum omschrijving
transport van 2017
15-01-18
15-01-18
17-01-18
18-01-18
18-01-18
18-01-18
23-01-18
24-01-18
26-01-18
2-02-18
2-02-18
2-02-18
15-02-18
15-02-18
15-02-18
20-02-18
20-02-18
20-02-18
23-02-18
26-02-18
7-03-18
8-03-18
9-03-18
9-03-18
15-03-18
16-03-18
5-04-18
9-04-18
16-04-18
16-04-18

credit
€ 19.322,45

Bokstijn Feestartikelen / slingers etc. i.v.m. Adoptiedag met Mark Rutte
Van Domburg Textielv / stof, kleden en ander materiaal t.b.v. Adoptiedag met Mark Rutte

€ 39,45
€ 115,15
€ 51,27
€ 10,00
€ 5,00
€ 7,49
€ 112,15
€ 72,60
€ 31,34
€ 150,00
€ 650,00
€ 60,00
€ 304,44
€ 60,50
€ 284,35
€ 59,48
€ 15,00
€ 163,35
€ 605,00

Bakkerij Segaar chocola/ koekjes adoptiedag
Favoriet Sport / zachte ballen voor jong-oud activiteit
Favoriet Sport / zachte ballen voor jong-oud activiteit
Praxis / lijm voor jong-oud knutselen
Plein XIX / vergadering Stichting Creatief Onderwijs
Hak Media - computer onderst.
Kosten Zakelijk Betalingsverkeer
Peter Paul vV Photography
C.F.S. Servatius / nota spellen: Ken ik jou, ken jij mij? van 28dec17 (zie 2017)
Bloemen adoptiedag 18 januari
Karel Bodon / fotografie Adoptiedag met Mark Rutte
Budgetcam huur filmmateriaal 18 januari
Thomas Heuff productie film M. Rutte zie site S.C.O.
bol.com
Buro Brand
Hak Media computer ondersteuning/ aanpassing
Curt Hoyer Productions basis film S.C.O.
Bijdrage St. Elise Mathilde Fonds
Paagman div. toneel boeken
Bijdrage Stichting Zorg en Bijstand
Restaurant Luden
IvN Consultancy / nota K1017- verrekening 2017 (zie jaaropgave 2017)
Bijdrage Stichting Fonds 1818
Jay B Design / onderhoud site SCO
Café Banka
Restaurant Luden
Hak Media
Distinguished-etiquette-consultancy / 8 boeken (als prijs) bij het geschiedenisspel jong en oud in Oldeslo

debet

€ 3.300,00
€ 31,99
€ 1.100,00
€ 37,10
€ 2.371,60
€ 4.400,00
€ 605,00
€ 10,40
€ 14,00
€ 18,15
€ 190,41

18-04-18
24-04-18
26-04-18
26-04-18
17-05-18
4-06-18
4-06-18
6-06-18
12-06-18
20-06-18
25-06-18
25-06-18
2-07-18
2-07-18
3-07-18
3-07-18
3-07-18
26-07-18
2-08-18
6-08-18
6-08-18
7-08-18
7-08-18
14-08-18
29-08-18
30-08-18
1-10-18
26-10-18
29-10-18
20-11-18
20-11-18
25-11-18
25-11-18

Administratie adviesbureau Bohemen / factuur 2018/041 / opmaken jaarrekening 2017 (zie 2017)
bol.com
Kosten Zakelijk Betalingsverkeer
Stichting Pay.nl
Schroder Modestoffen Rotterdam / vilten spelkleden
Geschiedeniseducatie Koningsspel / nota K1018 cc. 29dec17 (zie 2017)
PPRO Financial ltd. inzake Alipay Singapore E-Commerce / muziekinstrumenten
Marjo Speelgoed 5 Citers en div. muziek materiaal
Bijdrage Sluyterman van Loo
Stichting Derdengelden Buckaroo / online bestelling visitekaartjes Creatief Onderwijs
Jay B Design / onderhoud site SCO
Bijdrage Hermann en Liska Abraham

€ 450,00
€ 132,82
€ 33,38
€ 39,95
€ 200,90
€ 1.996,50
€ 302,51
€ 596,26
€ 2.750,00
€ 55,27
€ 1.089,00
€ 3.600,00

I. van Nispen - terugboeking voorschot
C.J. van der Zwan / knopen, touw, sleutelhangers t.b.v. geschiedenis 200 jaar Scheveningen
Praxis / div. knutselmateriaal
Bruna Fahrenheitstraat / div. knutselmateriaal
Zeeman / schorten voor massage en creme
Kosten Zakelijk Betalingsverkeer
IvN Consultancy / betreft onkostenvergoeding 2017 (zie jaaropgave 2017)
CCV Fahrenheitstraat Schoens
Etos
Reclameland geschiedenis placemats t.b.v. Bingo
Worldline / muziekinstrumenten China
Bijdrage Bylandt Stichting
Bijdrage Stichting Fonds 1818
Restaurant Luden
Jay B Design / onderhoud site SCO
Kosten Zakelijk Betalingsverkeer
IvN Consultancy / nota K11031018 - bijdrage scholen en tehuizen project 'Adopteer een Verzorgingshuis'
Marjo Speelgoed div. knutsel materiaal: klei, porcelein schilderen
Jay B Design / onderhoud site SCO
IvN Consultancy / nota KC11061018 - wervingskosten financiele ondersteuning
Koningsspel / koningsspelduo's voor scholen en verzorgingshuizen

€ 99,00
€ 27,50
€ 13,07
€ 66,21
€ 18,55
€ 32,18
€ 524,00
€ 0,01
€ 2,89
€ 723,54
€ 154,56
€ 6.000,00
€ 1.100,00
€ 31,90
€ 580,80
€ 31,52
€ 907,50
€ 195,11
€ 834,90
€ 2.692,25
€ 931,70

25-11-18
25-11-18
16-12-18
18-12-18
18-12-18
18-12-18
19-12-18

IvN Consultancy / telefoon-, kopieër- en adminkosten en kilometervergoeding
IvN Consultancy / nota KC11042018 - bijdrage scholen en tehuizen prjct 'Adopteer een Verzorgingshuis'
Stichting Commanderijen van St Jan (collecte besteed aan de Stichting)
Stichting Scholengroep Veluwezoom / spullen besteld in samenspraak met Ilona van Nispen
Stichting Marente / spullen besteld in samenspraak met Ilona van Nispen
I. van Nispen / kostendeclaratie voorgeschoten bedragen 2018
Jay B Design / onderhoud site SCO

€ 396,90
€ 544,50
€ 319,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 445,76
€ 798,60

€ 22.569,00 € 21.474,76
transport naar 2019

jaaroverzicht 2018
beginsaldo (1 januari 2018)
ontvangen subsidies en sponsoring
totaal uitgaven
eindsaldo (31 december 2018)

€ 20.416,69

credit
€ 19.322,45
€ 22.569,00

debet

€ 21.474,76
€ 20.416,63

