Jaarverslag 2020
Stichting Meneer Rick
Op 27 mei 2020 is de stichting Meneer Rick opgericht.
Die datum viel niet alleen in het laatste kwartaal van het lopende schooljaar 2019/2020, maar ook
midden in het laatste blok met naschoolse activiteiten van dat schooljaar. Dat blok is daarom niet
via de stichting verlopen, maar zoals voorheen nog via het SKPO afgewikkeld, inclusief alle
inkomsten en uitgaven.
Ondertussen zijn in goed overleg en meteen wel de activa verdeeld tussen de scholen en de
stichting. Na afloop van het schooljaar 2019/2020 is het resterende banksaldo van Meneer Rick bij
het SKPO op de bankrekening van de stichting gestort. Dat was op 28 september en betrof een
bedrag van €1.017,50. Hiermee werden de financiële verbindingen tussen het SKPO en Meneer
Rick beëindigd en zijn de activiteiten en de bijbehorende geldstromen volledig bij de stichting
ondergebracht.
De beoogde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status werd kort na de oprichting verkregen
van de Belastingdienst, waardoor donaties onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn voor de
gevers. Tevens werd in juli 2020 en dus al snel, de stichting een zogenaamd Erkend Leerbedrijf.
Hierdoor kunnen MBO studenten/stagiaires begeleid worden conform de eisen die daaraan vanuit
hun opleidingen worden gesteld en ook belangrijk, neemt de aantrekkingskracht van Meneer Rick
als stageplaats toe.
Door deze ontwikkelingen was de eerste en meteen omvangrijke activiteit vanuit de stichting de
kindervakantieweken (KVW) van 13 juli tot 19 augustus 2020. De aanmeldingen werden via
Atalanta en BoschAkker uitgezet en dit was tevens de eerste keer dat ouders zich via de nieuwe
Meneer Rick website moesten inschrijven en betalen (€15,- per week). Een en ander vond plaats
op de speelplaats en in het gebouw van Spilcentrum Atalanta.
Samen met 20 studenten Sociaal Cultureel Werk, ouders en vrijwilligers werden er niet minder dan
6 weken lang, 3 dagen per week activiteiten aangeboden. In week 2 en verder, kwamen er ook
kinderen uit andere wijken bij. Daarnaast werd er, tegen betaling voor hun diensten, samengewerkt
met CKE en Emoves.
Het werden zeer succesvolle, maar ook intensieve weken en weliswaar voor herhaling vatbaar,
maar niet 6 weken en ook nog door veelal dezelfde persoon/personen. Een dieptepunt was helaas
het op een nacht vernielen van het springkussen, welke schade gelukkig voor het grootste deel via
de verzekering gedekt was. Een kleine crowdfunding actie heeft ook wat extra geld opgebracht om
het tekort te dekken en voor de aanschaf van wat kleinere springkussens.
Op 24 augustus ging het nieuwe schooljaar 2020/2021 van start en werd op beide scholen een
naschools programma (blok 1) aangeboden, met inschrijving via de website. Op de BoschAkker
verliepen de inschrijvingen en de betalingen relatief goed. Op Atalanta ging dit minder goed en
moest er vaak uitgelegd worden op welke manier ouders alles via de website moesten regelen.
Het heeft lang geduurd voordat alle inschrijvingen ook daadwerkelijk betaald zijn, hetgeen
uiteindelijk wel gelukt is.

Het tweede blok startte na de herfstvakantie, maar nog voordat er werd begonnen werden alle
activiteiten op de BoschAkker stilgelegd vanwege de covid-maatregelen. De inschrijvingen en de
betalingen kwamen wel binnen, maar zijn doorgeschoven naar blok 3 (na de Kerstvakantie).
Op Atalanta zijn alle activiteiten wel doorgegaan en heeft ASML een aantal lessen verzorgd voor
de jongere kinderen. Dit was een groot succes en is terug te zien op de website onder ‘nieuws’.
In oktober 2020 kregen ouders de kans om hun kinderen in te schrijven voor de Efteling. Het
uitstapje stond in november gepland, maar kon vanwege covid helaas niet doorgaan. Alles werd
daarom doorgeschoven naar januari en daarna nogmaals naar maart 2021, maar ook op dat
moment was dit doorzetten nog steeds niet mogelijk. De betalingen voor alle inschrijvingen zijn
uiteindelijk teruggestort via Mollie. Ook de geplande naschoolse activiteiten zijn inmiddels
terugbetaald.
Er was gelukkig wel ruimte om een sinterklaasactiviteit op beide scholen te organiseren. Dit ging
niet via de stichting, maar werd vanuit de sinterklaascommissies van de scholen gefinancierd en
gedeeltelijk mede georganiseerd. Uiteindelijk heeft Meneer Rick met de studenten een fantastisch
sinterklaasfeestje weten te bouwen op beide scholen.
Na de covid-sluiting van al de scholen op 15 december heeft Rick de Wit samen met de studenten
de Crazy 88 bedacht, om de kinderen wat leuke opdrachten mee te geven tijdens de verlengde
kerstvakantie en lockdown. Via de gemeente kon Meneer Rick beschikken over een bedrag voor
aanschaf van cadeaus en andere zaken. We zijn nog in afwachting van de gemeente wat er met
het begrootte en niet uitgegeven bedrag moet gebeuren, want er resteerde een positief saldo wat
we graag aan de algemene reserves zouden willen toevoegen.
De vooruitzichten over het resterende schooljaar 2020/2021 zijn nogal somber ten aanzien van het
starten met nieuwe naschoolse activiteiten, of Kindervakantieweek in de vrije week in juni. Een
voorwaarde is dat de scholen open zijn, maar dat is op zich nog niet voldoende. In de meivakantie
zal er in ieder geval nog geen Kindervakantieweek-activiteit zijn en over de week in juni wordt nog
een beslissing genomen; wederom volledig afhankelijk van de corona-maatregelen en de
beslissing van de directie en/of PO protocol SKPO.
Dit is het eerste Jaarverslag van de stichting en tevens de eerste Jaarrekening die elders op de
website staat. Hopelijk gaan er nog vele volgen en betreffen die dan reguliere schooljaren, waar
2019/2020 en zeker 2020/2021 helaas geen voorbeelden van waren door de covid-situatie. Dat
gunnen we de scholen, alle betrokkenen bij Meneer Rick en vooral onze kinderen. We overwegen
ondertussen wel toch naar een gebroken boekjaar te gaan en dan qua financiën ook aansluiting te
vinden met de schooljaren. Dat vereist echter een wijziging van de statuten en zou in beginsel dan
van start gaan met ingang van schooljaar 2021/2022.
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