
 

 

Beleidsplan Stichting Leerlingenvervoer GBS de Sterrenpracht 

 

Strategie (Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling) 

Statutaire doelstelling 
De Stichting Leerlingenvervoer de Sterrenpracht heeft als statutaire doelstelling om: 
A. Zonder winstoogmerk betaalbaar leerlingenvervoer aan te bieden zodat ouders hun kinderen 
onbelemmerd naar de school van hun keuze kunnen laten gaan, in het bijzonder daar waar het gaat 
om gereformeerde scholen. 
B. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
De bestemming van de liquide middelen  
Dit zijn primair de kosten van het busvervoer van schoolgaande kinderen. 
Daarnaast worden de liquide middelen ingezet om de ondersteunende activiteiten die nodig zijn om 
dit vervoer te regelen te bekostigen, zoals administratie- en bankkosten. 
 
Missie 
Omdat de Sterrenpracht een christelijke streekschool is komen er ook leerlingen uit andere plaatsen 
naar deze school toe. De missie van de stichting is om het vervoer voor iedere ouder betaalbaar te 
maken door de lasten te verdelen en zorg te dragen voor het busvervoer, het regelen van de 
busbegeleiding en het onderhouden van contact in geval van calamiteiten met betrekking tot het 
busvervoer. 
 
Werkzaamheden van de instelling 
De taken van het bestuur zijn: 

• Contact houden met de busmaatschappijen over lopende zaken en calamiteiten 
• Verzorgen van contact met de ouders van schoolgaande kinderen om hen te informeren over 

alle vervoer gerelateerde zaken 
• Ouders begeleiden bij de stappen die gezet moeten worden om vervoersbewijs in orde te 

maken. 
• Opstellen van roosters voor de busbegeleiding 
• Afhandelen van betalingen 
• Uitsturen van betalingsverzoeken aan ouders en donateurs 
• Aanvragen van subsidie bij de gemeente 
• Het bestuur probeert ieder kwartaal een vergadering te beleggen waar beslissingen 

genomen worden over de vorm van het vervoer, de hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrages 
en andere vervoerszaken. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beleid 

Te verwachten werkzaamheden van de instelling 
De werkzaamheden van de stichting zullen in de nabije toekomst niet grondig veranderen. In het 
afgelopen jaar zijn er wel enige wijzigingen geweest in de vorm van de afdracht naar de 
busmaatschappij. Tot voorheen werd er gebruikt gemaakt van busabonnementen voor de 
schoolgaande kinderen. Deze abonnementen werden jaarlijks opnieuw afgesloten. Met ingang van 
juli 2021 heeft de busmaatschappij echter aangegeven de abonnementen niet langer aan te bieden 
maar een vorm van rekeningrijden in te voeren, welke ‘Zeeland Voordeel’ is genoemd. Hierbij 
worden de individuele ritten van de schoolgaande kinderen geregistreerd en achteraf in rekening 
gebracht door de busmaatschappij bij de stichting. 
In verband hiermee, zijn de werkzaamheden van de stichting ook verandert. Er hoefden niet langer 
abonnementen aangevraagd te worden. Daarentegen moest er voor de kinderen wel een nieuw 
product op de buspas worden gezet. Het is nu belangrijk om de geregistreerde ritten online te 
analyseren om te checken of er goed in- en uitgecheckt wordt. Wanneer er niet in- of uitgecheckt is 
dan kan dat achteraf nog aangepast worden om te voorkomen dat er teveel betaald wordt. 
 
Werving van gelden 
Voor het verkrijgen van liquide middelen worden er bijdragen gevraagd van: 
A. Christelijke streekschool de Sterrenpracht, ten behoeve waarvan het vervoer verzorgd wordt 
B. Ouders van de schoolgaande kinderen 
C. Subsidies, donaties en andere bijdragen  
D. Schenkingen, erfstellingen en legaten 
E. Alle andere verkrijgingen en baten 
 

De wijze waarop de instelling gelden werft 
Ieder jaar worden er aan de ouders van schoolgaande kinderen facturen gestuurd met de oproep om 
deze binnen de gestelde termijn te betalen. Ook worden er betaalverzoeken gedaan aan leden en 
donateurs van de Gereformeerde basisschool de Sterrenpracht te Axel. Verder wordt er jaarlijks een 
subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente. 
 

Beschikken over het vermogen van de stichting 
De liquide middelen worden op een bankrekening bewaard op een zakelijke rekening. De 
penningmeester en een ander lid van het bestuur hebben gezamenlijk toegang tot de bankrekening 
en zullen daar betalingen doen, de tegoeden beheren en jaarlijks de cijfers uitdraaien voor het 
opstellen van de balans en winst en verliesrekening. 
 

Taakstelling en bestuursverhoudingen 
Het bestuur kent vier leden, waarvan één voorziter, één penningmeester en twee andere leden die 
belast zijn met administratieve taken zoals het regelen van buspassen en het aanvragen van de 
subsidie bij de gemeente. 
Vergaderingen worden belegd wanneer de voorzitter dit nodig acht of wanneer een lid van het 
bestuur daar een aanvraag  toe doet. De oproep tot vergadering wordt gedaan door de voorzitter en 
de vergaderingen vinden altijd plaats in de gemeente Terneuzen. 
Tijdens de vergadering bestaat er de mogelijkheid om vragen te stellen over de status van het 
vermogen en liquide middelen van de stichting aan de penningmeester. 



 

 

De penningmeester verzorgt de financiële gegevens zoals een bankoverzicht, winst en 
verliesrekening en de balans en het bestuur houdt hierop toezicht door minstens één maal per jaar 
de status van financiële gegevens te bekijken en te controleren. 
 

Vermogen van de instelling 
De liquide middelen worden op een bankrekening bewaard op een zakelijke rekening. De 
bankrekening bestaat uit een betaal- en een spaarrekening. Het grootste gedeelte van de liquide 
middelen is opgeslagen onder de spaarrekening. Mocht de stichting om een bepaalde reden 
ontbonden moeten worden, dan zal een eventueel batig saldo zoveel mogelijk besteed worden 
overeenkomstig het doel van de stichting. 
 
Beheer 
De tegoeden van de stichting worden beheerd door de penningmeester en een ander lid van de 
stichting. Er zijn ten hoogste twee leden van het bestuur die toegang hebben tot de bankrekening 
van de stichting. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de financiële middelen en ter controle 
voorgelegd in een vergadering aan het bestuur. 
 
Vermogen van de stichting Leerlingenvervoer de Sterrenpracht 

 

Dit is de balans over het boekjaar 2021. Zoals te zien is zijn er een aantal zaken verandert in 2021. 
Door de afschaffing van abonnementen en het saldoreizen en de invoering van Zeeland Voordeel per 
juli 2021 zijn posten als ‘ouders Zaamslag die salderen’, ‘saldo reizen’ en ‘SSVZ’ per 31 december 
2022 op nul euro uitgekomen. Er is ook een nieuwe post bij gekomen namelijk Connexxion dec 2021. 
Omdat de busmaatschappij iedere maand achteraf factureerde was dit nog een uitstaande post 
onder crediteuren die in januari 2022 verrekend is. 

 

 



 

 

Kostenstructuur van de stichting Leerlingenvervoer de Sterrenpracht 

 

Dit is de verlies en winstrekening over het jaar 2021 inclusief de begroting voor het jaar 2022. Zoals 
te zien worden de baten gevormd door bijdrages van ouders en donateurs en de subsidie van de 
gemeente. De lasten worden voornamelijk gevormd door de maandelijkse afrekening van de 
busmaatschappij. Daarnaast zijn er ook bankkosten, administratiekosten en een abonnement op 
Davilex (het boekhoudprogramma). De administratiekosten zijn kleine kosten zoals het printen van 
brieven, de aankoop van enveloppen en postzegels. Er zijn geen beloningen voor bestuursleden. 
Alleen bij speciale gelegenheid zoals een afscheid van een bestuurslid wordt er kleinigheid zoals een 
bloemetje besteld op last van de stichting. 

De bijdrages van ouders en donateurs lopen al een aantal jaren terug door een afnemend ledental 
van de school. Ook is de subsidie voor 2022 lager ingeschat op basis van het gemiddelde van 
afgelopen jaren. Dit is een redelijke inschatting om de lasten voor de busmaatschappij waarschijnlijk 
ook lager uit zullen vallen door de invoering van Zeeland Voordeel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Beschrijving administratieve organisatie 
De penningmeester beheert de financiële gegevens, bankzaken en stelt de jaarlijkse balans en winst 
en verliesrekeningen samen. Ook informeert de penningmeester het bestuur over de stand van het 
vermogen en het resultaat over het afgelopen jaar. Samen met het bestuur bepaalt de 
penningmeester de hoogte van het bedrag dat van de ouders gevraagd wordt als jaarlijkse bijdrage 
voor het vervoer. 
Een ander lid van het bestuur vraagt de buspassen aan voor de schoolgaande kinderen, dit lid regelt 
ook de lopende zaken met de busmaatschappijen en vergelijkt de verschillende producten deze 
maatschappijen aanbieden om zodoende altijd het goedkoopste en tegelijk het beste product te 
kunnen verwerven. 
Een ander lid van het bestuur vraagt jaarlijks de subsidie aan bij de gemeente. Hiervoor gebruikt dit 
lid de informatie over de te verwachten jaarlijkse kosten welke verkregen kunnen worden bij de 
penningmeester. 
 

Bestuur 
Het bestuur van de Stichting Leerlingenvervoer de Sterrenpracht bestaat uit ten minste drie en ten 
hoogste vijf leden, de huidige leden van het bestuur zijn: 
 
Marinus Jacobus Bakker: Voorzitter 
Jelte Hendrik Harmannij: Penningmeester 
Aaltje Suzanna Deurwaarder - Herrebout: Lid 
Neeltje Geertje Slager - Bos: Lid 


