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Algemene gegevens
Statutaire naam

: Stichting Vrienden van Democratisch Onderwijs Regio Eindhoven

Postadres

: De Kreijenbeek 197, 5553BE Valkenswaard

Telefoonnummer

: 06-54 705 771

E-mail

: vrienden@doe040.nl

Website

: https://vriendenvan.doe040.nl//

Inschrijvingsnr. KvK : 17266294
ANBI status

: vanaf 28-10-2009 en verlengd per 21 mei 2014

Beschikkingsnummer: 821445820
De stichting is opgericht op 28 oktober 2009, de statutaire vestigingsplaats is Eindhoven. De
naam is aangepast, omdat de doelstelling van de stichting is verruimd per mei 2014.
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Stichting Vrienden van Democratisch Onderwijs Regio
Eindhoven. Hierna te noemen “Vrienden van DOE”. De Vrienden van DOE is opgericht voor
het bevorderen en in stand houden van democratisch onderwijs in de regio Eindhoven. Wij
willen dat elk kind in Eindhoven toegang heeft tot passend onderwijs in een democratische
school, ongeacht de financiële situatie van de ouders. Dit vraagt een extra financiële
investering. Wij als vrienden zijn op zoek naar sponsors, schenkers die dit type onderwijs een
warm hart toedragen en ons willen steunen.
Het is gebleken dat het democratisch onderwijs al snel zijn vruchten afwerpt. Kinderen die
tegen problemen aanliepen op hun vorige school, komen tot rust en gaan weer graag naar
school. Ook voor kinderen die in het reguliere onderwijs prima meedraaiden, biedt het
gevarieerde aanbod, de inspiratie, de ruimte om autonome keuzes mogelijk te maken, het
samenzijn met een leeftijdmix van 4 t/m 21 jaar in combinatie met de volwassenen in de school
tot intrinsieke motivatie om te leren.

De school
Op 24 augustus 2014 is de school begonnen met een voorinschrijving van 11 leerlingen. In
onderstaand overzicht ziet u het verloop van het aantal leerlingen.
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

# leerlingen
11
27
59
74
80
88
90

De school heeft inmiddels samen met leerlingen een aannamebeleid ontwikkeld. Vooral het
onderzoeken van de motivatie van zowel de leerling, maar vooral de ouders wordt strenger
beoordeeld. Hiermee wordt voorkomen dat mensen niet voor DOE040 kiezen omdat ze ergens
anders een probleem hebben maar dat ze op basis van visie kiezen voor democratisch
onderwijs.
Er zijn ca. 25 leerkrachten, docenten en begeleiders betrokken bij de school. Ze investeren
hun tijd in de school als ondernemer en sturen alleen een factuur als de school financiële
middelen ter beschikking heeft. Als de school geen financiële middelen heeft, schenken de
educatieve ondernemers hun uren. Er zijn ook 5 vrijwilligers aan de school verbonden.
Tenslotte zijn ieder jaar diverse stagiaires verbonden aan de school voor de vakken
geschiedenis, klasse assistent, Engels en economie. De leerlingen van DOE worden
gefaciliteerd om staatsexamens te behalen. Indien gewenst kunnen deze examens geclusterd
worden tot een profiel en omgezet in een diploma voor VMBO, HAVO of VWO. Een aantal
leerlingen zijn inmiddels al voor staatsexamens geslaagd. Sommige gaan vervolgens door
naar een reguliere middelbare school, sommigen naar het MBO of naar een VAVO. Er zijn ook
leerlingen die blijven en hun diploma bij DOE willen halen.
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Het hogere doel van de school richt zich voornamelijk op het bieden van een omgeving waar
kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen, goed zicht krijgen op hun competenties (zowel
goede als minder goede) en verantwoordelijkheid leren nemen over hun eigen vrijheid. Door
de stem die zij hebben in de sociocratische organisatie, ervaren zij dat zij invloed hebben op
de ontwikkeling van de school. Ze worden in staat gesteld de school samen te creëren tot een
plek waar ze zich prettig voelen. Door de mix van leeftijden en niveau is de school een
prachtige afspiegeling van de samenleving. Deze ‘mini’-maatschappij bereidt hen als beste
voor op de ‘echte’ samenleving.

Ontwikkeling van de school
De school begint haar vruchten te plukken van het ontstaan van een sociocratische cultuur.
Gewoontes beginnen in te slijten. Het elkaar aanspreken wordt steeds meer door alle
leeftijden toegepast. Een mooie omslag van iets als ‘klikken’ ervaren getransformeerd naar
iemand op zijn verantwoordelijkheid aanspreken. De behoefte om dat wat er opgebouwd is
samen ook te koesteren en in stand te houden.
De keuken is dé centrale plek waar veel ontmoetingen plaatsvinden tussen ‘toevallige
passanten’. De hele wereld wordt hier besproken, en komt voorbij. Daarnaast het koken, de
lunch, het praten over het belang van gezonde voeding. Niet omdat het moet maar omdat
schoolgenoten het er over hebben en met respect van gedachte wisselen.
De plannen om woningen te bouwen bij de school in samenwerking met de pandeigenaar
liggen helaas zo goed als stil. Door privé omstandigheden en de stikstof crisis liggen plannen
rondom bouwen stil. Jammer want de opbrengst van de te bouwen panden zijn bedoeld om
te investeren in de duurzaamheid van het pand. Een nieuw dak, nieuwe kozijnen met
dubbelglas en in de toekomst een centrale hal omdat de keuken niet voldoende ruimte biedt.
Er is geduld en nog steeds in vertrouwen in de eigenaar van het pand dat de plannen nog
steeds doorgang zullen vinden.

Donaties
DOE-derij
Naast de school heeft DOE040 een kinderboerderij gehuurd van de gemeente. Het is een
perceel van ca 8000m2. Kinderen kunnen hier leren van de natuur en door het verzorgen
van de dieren. Er zijn cavia’s, eenden, kippen en hanen. Het team van de DOE-derij heeft
een stap terug gemaakt met het aantal dieren. Enerzijds vanwege de kosten die dat met zich
meebrengt maar ook de toeloop van het aantal vrijwilligers valt tegen.
Er is inmiddels gedeeltelijk groot onderhoud uitgevoerd op de boerderij. Er is vanuit de
vrienden een nieuw dak gefinancierd voor het huisje. Er was een slechte nokbalk, lekkages
en een zeer slechte isolatie waardoor veel gas verbruikt werd wat nauwelijks de benodigde
warmte opleverde. Ook is het huisje geschilderd, van dubbel glas voorzien waardoor het er
weer netjes uitziet en het dak weer veilig is. De gemeente is contractueel verplicht het groot
onderhoud te verrichten echter deze partij laat het schromelijk afweten. Omdat de school en
ook de vrienden momenteel niet de middelen en tijd hebben dit juridisch aan te vechten
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hebben we het voor nu zelf opgelost. In de toekomst zouden we dit punt altijd nog op kunnen
pakken en dan het geld alsnog kunnen besteden aan een eigen doel van de school.
De DOE-derij heeft wel vorderingen gemaakt met een sponsorplan waarbij kinderen en
ouders een dier adopteren en een jaar lang de kosten van het voer betalen.
Deze actie en het stoppen met het houden van schapen heeft het mogelijk gemaakt gebruik
te maken van de stichting heg- en landschap om een groot aantal eetbare planten, bomen
en struiken voor een gereduceerd bedrag aan te schaffen en daarmee is er een voedselbos
aangelegd.

Brandveiligheid
Een van de acties die we vanuit de vrienden gefinancierd hebben naast het dak van de
kinderboerderij is de brandveiligheid van zowel de school als de DOE-derij. Op basis van
een inventarisatie bleek dat er op diverse plekken blussers ontbraken, verkeerde blussers
geplaatst waren en dat niet alle slanghaspels deugdelijk waren. Alle punten die niet voldeden
zijn verbeterd en aangepast. Er is nu een brandveilig certificaat afgegeven wat uiteraard
noodzakelijk is voor een omgeving waar kinderen verblijven.

Overige donaties
Het bedrag wat overbleef van de € 30.000 die we ontvangen hadden in 2019 is aangeboden
aan de schoolkring. De schoolgenoten hebben door middel van het sociocratische proces in
2020 een bestemming gegeven aan de gelden. In het jaarverslag 2020 zal hier verder
aandacht aan besteed worden.

Experiment tbv overheidsbekostiging
De school is in 2015 initiatiefneemster geweest voor de aanvraag van een landelijk onderwijs
experiment. Bij de Minister van Onderwijs kon daar een verzoek voor ingediend worden. De
experimentaanvraag is inmiddels afgewezen maar heeft wel geresulteerd in een bezoek van
het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) aan DOE040. Daaruit was de
afspraak gemaakt dat OCW gaat bekijken of er onderzoek gedaan kan worden naar dit type
onderwijs i.s.m. het Welten Instituut. Helaas is dat nog niet gerealiseerd maar er zijn wel
gesprekken. Er is wel uitvoering gegeven aan de leergang “Anders kijken naar onderwijs”.
Deze leergang is verzorgt door Peter Hartkamp van de Sudbury school uit Harderwijk en
Jacqueline van Ewijk van DOE040 in Veldhoven. De reacties waren enthousiast, maar door
belemmerende wetgeving is het nog niet mogelijk een vorm te vinden waarin de overheid
democratisch onderwijs kan faciliteren.
Een nieuw onderzoek samen met OCW en de inspectie om een volgend experiment in te
dienen heeft concreet nog geen verdere verbetering opgeleverd maar wel nog betere
contacten met bovengenoemde organisaties.
De school is voornemens te onderzoeken of een vereniging van Democratische Scholen
Nederland haalbaar is en de zaak richting de overheid sterker maakt. Er loopt verder een
initiatief om te onderzoeken in hoeverre de mensen- cq kinderrechten gerespecteerd worden
in Nederland. Ook is er een georganiseerde groep ouders opgestaan die de mogelijkheid
onderzoekt om een vereniging van ouders van democratisch onderwijs op te richten. Alles
gericht op het verkrijgen van overheidsbekostiging voor democratisch onderwijs, met behoud
de huidige pedagogische vrijheid.
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Organisatie
Stichting Vrienden van DOE is op 28 oktober 2009 opgericht als Stichting Vrienden Leonardo
Regio Eindhoven en gevestigd in Eindhoven. Gezien de ruime doelstelling is de naam in mei
2014 veranderd in Stichting Vrienden van DOE. De stichting heeft een bestuur van 3 mensen.
Het voltallige bestuur werkt volledig onbezoldigd.

Het bestuur heeft op dit moment de volgende leden:

Samenstelling bestuur
Naam
Jacqueline van Ewijk
Rob Neefs
Johan Wester

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Jaar benoeming
2014
2015
2019

ANBI
Stichting Vrienden van Democratisch Onderwijs regio Eindhoven is
financieel geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van particulieren,
bedrijven, instellingen en overheden. De stichting heeft een ANBI status. Dat
betekent dat de stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling en giften van particulieren volledig aftrekbaar zijn voor de
belasting.
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Winst- & Verliesrekening

winst- & verliesrekening
2019

2018

INKOMSTEN
- schenkingen verbouwing
- retour bijdrage Tipi i.v.m. voldoende budget
- bijdrage viering officiele opening school
- donatie 2017/2018
- rente
TOTAAL INKOMSTEN

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€

100
25
30.000
30.125

KOSTEN DOE040
- Schenking inzake vervanging dak kinderboerderij
- Schenking inzake uitbreiding brandveiligheid
Totale kosten DOE040

€
€
€

3.188
5.070
8.258

€
€
€

9.613
9.613

COMMUNICATIE
- Nieuwsbrieven
- Foldermateriaal / drukwerk
- Huisstijl
- Website
Totale communicatiekosten

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

-

OVERIGE KOSTEN
- Oprichting
- KvK
- Bankkosten
- Portikosten
- Bedankjes / attenties
- Kantoorartikelen
- Reiskosten
Totaal overige kosten

€
€
€
€
€
€
€
€

107
107

€
€
€
€
€
€
€
€

102
102

TOTAAL UITGAVEN

€

8.365

€

9.716

TOTAAL RESULTAAT

€

8.365-

€

20.409

winst- & verliesrekening
Toelichting Winst- & Verliesrekening
Er is nog steeds niet veel activiteit in stichting omdat oa ouders geen inspanning leveren
voor de stichting. Begin 2020 is er opnieuw een ouderavond gepland in het teken van
financiering. We verwachten dat daar ouder op gaan staan die zich actief in willen gaan
zetten voor de stichting maar waar we we ook gaan vragen wie meer kan betalen en dat ook
echt gaat doen.
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Balans

Balans
Activa

Liquide middelen

2019

€ 18.899

Passiva

2019

2018

Eigen
€ 27.264 vermogen

€ 18.899

€ 27.264

€ 27.264 Balans totaal

€ 18.899

€ 27.264

€
3.864
€
15.035

- waarvan op Internet zaken rek.
- waarvan op Internet rendement
rek.

Balans totaal

2018

€ 18.899

Toelichting balans
Het eigen vermogen staat op een spaarrekening en op een betaalrekening, beide bij de
Triodosbank.
Eind 2019 was het saldo van de spaarrekening € 15.035,02, het saldo van de betaalrekening
€ 3.864,03.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

bijgewerkt t/m: 31-12-2019

BEGINSALDO

€

2019
27.264

2018
€ 6.855

INKOMSTEN
- retour bijdrage Tipi i.v.m. voldoende budget
- bijdrage viering officiele opening school
- donatie 2017/2018
TOTAAL INKOMSTEN

€
€
€
€

-

€
100
€
25
€ 30.000
€ 30.125

- Schenking inzake vervanging dak kinderboerderij
- Schenking inzake uitbreiding brandveiligheid
Totale kosten DOE040

€
€
€

3.188
5.070
8.258

€ 9.613
€
€ 9.613

OVERIGE KOSTEN
- Bankkosten
Totaal overige kosten

€
€

107
107

TOTAAL UITGAVEN

€

8.365

€ 9.716

EINDSALDO

€

18.899

€ 27.264

€

18.899

controle:
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Verschil

€

0

Vaststelling jaarrekening
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Democratisch Onderwijs Regio Eindhoven heeft
het jaarverslag 2019 vastgesteld in de vergadering van 20 februari 2020.

____________________
Jacqueline van Ewijk
(Voorzitter)

____________________
Rob Neefs
(Penningmeester)

____________________
Johan Wester
(Secretaris)

Jaarverslag 2019

pagina 11 van 11

