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A   Bestuursverslag  

1. Algemene informatie  

 

1.1. Oprichting en doel; missie en visie  

De Amsterdamse Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie (ASRP) is opgericht op 10 april 1968 

en is statutair gevestigd in Amsterdam met adres aan de Fred. Roeskestraat 84 te Amsterdam. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

ASRP heeft ten doel zo zuiver mogelijk nastreven van de beginselen van Dr. Rudolf Steiner, 

zoals deze zijn neergelegd in diens antroposofisch-pedagogische geschriften, met uitzondering 

echter van het zelf exploiteren van scholen. 

De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het verbreiden van die beginselen en 

door: 

- Samenwerking met en steun aan scholen en leerkrachten die deze beginselen in praktijk 

brengen 

- Het bevorderen van pedagogisch researchwerk 

- Het verlenen van beurzen 

- Het inrichten van cursussen en het geven van lessen aan scholen in vakken buiten het 

gewone leerplan 

- Evenals door alle andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn. 

Het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan personen die deel uitmaken 

van de organen van de stichting is uitgesloten. 

Meer informatie over onze werkzaamheden is te vinden op de website www.asrp.nl 

http://www.asrp.nl/
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1.2. Bestuur  

Op 31 december 2021 was de samenstelling van het bestuur van ASRP als volgt: 

 

Voorzitter:   Wouter Steiner 

Secretaris:   Sybe Bijleveld 

Penningmeester:  Suzan Bagdadi 

Bestuursleden:  Adriaan de Man 

    Barbara Nowak 

 

1.3. Statutaire voorschriften  

Het boekjaar van ASRP is gelijk aan een kalenderjaar. 

Volgens de statuten stelt het bestuur voor 1 juli na afloop van elk boekjaar een balans en een 

staat van baten en lasten op. Deze jaarstukken worden na akkoordbevinding door alle 

bestuurders ondertekend en worden vergezeld van een verslag omtrent de verrichtingen en 

gang van zaken in het betreffende boekjaar. 

Het voorliggende document verenigt zowel de gevraagde jaarstukken alsook het bijbehorende 

verslag. 

 

2. Fiscale zaken 

 

2.1. Algemeen Nut Beogende Instelling 

Op 01-01-2008 werd van de Belastingdienst/ Registratie en Succesie te Amsterdam bericht 

ontvangen dat ASRP is aangemerkt als een ANBI. De stichting heeft in 2021 de ANBI-status.  
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2.2 Omzetbelasting 

ASRP is niet belastingplichtig voor omzetbelasting. 

ASRP is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 

 

3. Administratieve zaken 

 

De administratie in 2021 is gevoerd door het bestuur van de ASRP. Over de periode van 1 

januari 2021 tot en met 31 december 2021 is de jaarrekening opgesteld door TEZ Financials 

B.V.. De jaarrekening bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting op 

de jaarrekening. 

4. Van het bestuur – ontwikkelingen 

Het jaar 2021 werd, net als 2020, gekenmerkt door Corona. Voor de ASRP betekende dit 

teruglopende inkomsten uit de ouderbijdragen. Gelukkig werd dit in 2021 gecompenseerd door 

eenmalige donaties aan de stichting, in 2021 ontving de stichting €110.000,- aan eenmalige 

donaties. In totaal ontving de stichting in 2021 €417.964,- aan donaties en giften. 

In 2021 werd meer aan de scholen bijgedragen dan in 2020. Er heeft een inhaalslag 

plaatsgevonden nadat in 2019 minder bijgedragen was aan de scholen, dan aan donaties en 

giften ontvangen was. Aan de Vrije Basis Scholen Geert Groote School I en II, (GGS) is een 

bijdrage van €279.162,- en aan het Geert Groote College en het Kairos Tienercollege een 

bijdrage van €247.253,- gedoneerd.  

 

Hieronder een overzicht van een aantal van de donaties aan de verschillende scholen: 
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Geert Grooteschool 1 (west) 

Een bedrag van €32.247,- is bijgedragen aan de loonkosten tbv van extra-curriculaire 

activiteiten, jaarfeesten en specifieke Vrijeschool gerelateerde leermiddelen. Daarnaast is 

eenmalige schenking van €50.000,- binnengekomen en overgedragen aan de Vrijeschool 

Amsterdam West ten behoeve van de verbouwing en inrichting. 

Geert Grooteschool 1 (zuid) 

Een bedrag van €72.355,- is bijgedragen aan de loonkosten tbv van extra-curriculaire 

activiteiten, jaarfeesten en specifieke Vrijeschool gerelateerde leermiddelen. 

Waldorf aan de Werf 

Ten behoeve van de oprichting van de dependance Waldorf aan de Werf is een schenking van 

€60.000,- binnengekomen en overgedragen aan de Stichting Geert Groote Scholen. 

Kairos Tienercollege 

Een bedrag van €12.000,- is bijgedragen aan een smidse op het Kairos Tiernercollege. Een 

bedrag van €11.450,- is bijgedragen aan de jaarlijkse werkweek voor de klassen 7 tot 9. Ook is 

een bedrag van €2.160,-  bijgedragen aan pianobegeleiding voor het leerlingenkoor. 

 

Geert Groote College 

Een bedrag van €185.000,- is bijgedragen aan de verruiming van de formatieve inzet op kunst- 

en ambachtsvakken (grimeren, handvaardigheid, textiel en tekenen). 

Een bedrag van €20.000,- is bijgedragen aan de kooruitvoering van de leerlingen van de 

bovenbouw. 

Een bedrag van €8.000,- is bijgedragen aan de periodeschriften voor de periodelessen. 

Een bedrag van €4.000,- is bijgedragen aan het lidmaatschap van de Vereniging Vrijescholen.  
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Een bedrag van €1.400,- is bijgedragen aan ouders die de kunstreis niet in zijn geheel konden 

betalen. 

 

5. Verantwoordingsverklaring 

Taken van het bestuur 

Het bestuur collecteert en beheert de gelden welke geschonken en gedoneerd worden aan de 

scholen, namens de scholen. De controle op de verantwoording van de besteding vindt plaats 

door de oudergeleding van betreffende medezeggenschapsraden. 

Leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur voor een periode van maximaal vier 

jaar en kunnen eenmaal uitsluitend herbenoemd worden voor een periode van ten hoogste vier 

jaar. De leden ontvangen geen bezoldiging.  

Juridisch kader  

De ASRP opereert gezien haar activiteiten specifiek conform de Wet op het primair onderwijs 

en de Wet op het voorgezet onderwijs. 

Optimale besteding van de middelen 

De financiële middelen dienen zo veel mogelijk besteed aan de primaire doelstellingen van de 

ASRP. Daarnaast wenst de ASRP geen risico te ondergaan door het beleggen van de haar 

toevertrouwde gelden. 

Relaties met belanghebbenden 

De ASRP staat in direct contact met de oudervertegenwoordiging in de 

medezeggenschapsraden van de scholen en het schoolbestuur.  
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B   Jaarverslag  
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TEZ Financials B.V. | Gerrit van der Veenstraat 112 | 1077 EN Amsterdam | KvK 67355137 
Telefoon: 020 662 50 21 | www.tezfinancials.nl | info@tezfinancials.nl 

 

 

               Amsterdamse Stichting voor

               Rudolf Steiner Pedagogie

               t.a.v. W .R.K . Steiner

               Fred. Roeskestraat 84

               1076 ED  AMSTERDAM

               Jaarrekening 2021



ASRP Jaarverslag 2021 Pagina 10 van 17 

 

 



ASRP Jaarverslag 2021 Pagina 11 van 17 

 

 



ASRP Jaarverslag 2021 Pagina 12 van 17 

 

 



ASRP Jaarverslag 2021 Pagina 13 van 17 

 

 



ASRP Jaarverslag 2021 Pagina 14 van 17 

 

 

 

 

 

Amsterdamse Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie te Amsterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET SALDO BATEN MINUS LASTEN

Algemeen

Bedrijfskosten

Financië le baten en lasten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De bepaling van het saldo baten minus lasten vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten

worden in principe verantwoord in het jaar waarin ze ontvangen of betaald zijn. Verplichtingen en mogelijke

uitgaven die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij

voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

 - 9 -
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