
JAARREKENING 2017 EN BEGROTING 2018

VERLIES- EN WINSTREKENING

          ( € ) Realisatie Begroting Realisatie Begroting

2016 2017 2017 2018

BATEN

Bijdragen Leerlingen 50.331,56 77.000,00 65.721,40 135.000,00

Fondsen / Giften 3.450,00 10.000,00 10.683,36 0,00

Subsidie 0,00 0,00 0,00 0,00

Overige inkomsten 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal 53.781,56 87.000,00 76.404,76 135.000,00

LASTEN

Docenten 37.456,10 60.000,00 58.937,59 110.000,00

Onkosten vrijwilligers 1.337,60 3.000,00 3.201,36 3.500,00
Lesmateriaal en IT 4.396,17 2.000,00 2.332,67 2.500,00

Administratieve kosten 311,12 500,00 492,78 500,00

Promotie 895,70 1.500,00 793,66 1.500,00

Huisvesting 9.114,16 13.500,00 13.927,45 14.000,00

Diversen 823,80 1.000,00 838,74 1.000,00
Totaal 54.334,65 81.500,00 80.524,25 133.000,00

Saldo -553,09 5.500,00 -4.119,49 2.000,00

BALANS 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017

ACTIVA

Giro, Banken 4.500,00 1.113,74 560,65 3.774,82

Totaal 4.500,00 1.113,74 560,65 3.774,82

PASSIVA

Algemene reserve 4.500,00 1.113,74 560,65 -3.558,84

Te betalen rekeningen 7.333,66

Totaal 4.500,00 1.113,74 560,65 3.774,82



Jaarverslag en toelichting op de jaarrekening en begroting

Bij Acato krijgen jongeren met autisme les op het creatieve en kunstzinnige vlak. Bovendien bestaat 
de mogelijkheid voor iedere leerling individueel schoolvakken te doen op zijn of haar eigen niveau. 

Tot december 2016 was Acato alleen gehuisvest op de bovenverdieping van de Goudse Rijweg 90. 
Per 1 december 2016 werd de benedenverdieping erbij gehuurd om meer leerlingen te kunnen 
aannemen. Om deze doorstart te kunnen maken verstrekte Gemeente Rotterdam in 2017:  € 
10.000,-.

Ondanks een brede reclamecampagne via facebook, het netwerk en door middel van folderen bij 
wijkteams, jeugdzorg, MEE enz meldde zich maar één nieuwe leerling in het voorjaar van 2017.

In september heeft Stichting Bloemfleur een bijdrage geleverd in de vorm van een workshop tijdens 
de werkconferentie van de Gemeente Rotterdam 'Elke jongere telt'. Deze presentatie had ook een 
nieuwe aanmelding tot gevolg. Vanaf november telde de benedenverdieping twee leerlingen.

Op 29 november plaatste het AD Rotterdam een artikel over Acato. Dankzij dat artikel wordt Acato 
nu gevonden. Het boekjaar 2017 had hier echter geen profijt van. De nieuwe leerlingen zijn vanaf 1 
januari 2018 begonnen.

In 2017 zijn de volgende vakken toegevoegd aan het programma: media en fotografie en 
computerprogrammeren.De mediaklas heeft gewerkt aan een reclamefilmpje voor de school. Een 
leerling met talent voor digitaal tekenen bekwaamt zich in programmeren. Hij wil computerspellen 
leren maken. Een leerlinge heeft in het voorjaar van 2017 haar rekenexamen gehaald. 
Een nieuwe leerling bereidt zich sinds het najaar van 2017 bij Acato voor op het HAVO-examen 
Engels, Nederlands en wiskunde.

Stichting Bloemfleur sluit 2017 negatief af. Dit komt deels omdat voorheen de declaraties van 
december pas in januari werden betaald en dus ook geboekt in het nieuwe jaar. Dit jaar is besloten 
de laatste maand van het jaar bij dat jaar te boeken al worden die declaraties pas in januari betaald.
Daarnaast heeft de benedenverdieping te weinig leerlingen (12000 euro aan baten minder dan 
begroot), maar wel € 20.000 meerkosten aan docenten.

Begroting 2018

Sinds december 2017 zijn er voldoende leerlingen aangemeld. Het betreft echter vooral 
leerplichtige leerlingen die al langere tijd thuiszitten. Ze zijn afkomstig van het Speciaal Onderwijs.
De begroting 2018 is gemaakt uitgaande van 10 leerlingen. Per 1 januari heeft Acato 8 leerlingen.. 
Per 1 februari zijn het er 9. Twee nieuwe leerlingen komen binnenkort wennen.

Gestreefd wordt naar een bezetting van maximaal 12 leerlingen per dag op deze locatie.
Ook  zullen er fondsen gezocht worden om het begin van dit nieuwe project te kunnen bekostigen. 
Het project is als “Een oplossing voor Thuiszitters” aangemeld bij Citylab010. Er is een AGB code 
aangevraagd. 
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