Bestuursverslag 2019-2020
Algemene informatie
Voor u ligt het bestuursverslag behorend bij de jaarrekening 2019-2020 van de Stichting
Innovatiefonds PROVSO.WORKS (hierna te noemen: Het Innovatiefonds), waarin wordt teruggeblikt
op 2019 en 2020. En waarin vooruit wordt gekeken naar 2021.

De doelstelling
Het Innovatiefonds is opgericht op 8 oktober 2020 heeft ten doel het vanuit de gezamenlijke ambitie
van de scholen voor Praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) gevestigd in
arbeidsmarktregio Rijnmond (te doen) bevorderen dat alle jongeren in kwetsbare posities in de
samenleving met uitstroomperspectief arbeid worden opgeleid voor en geplaatst op een passende,
bestendige duurzame werkplek, zoals is opgenomen in het Convenant (Samen)Werken Loont de dato
zevenentwintig juni tweeduizend zestien.
Het bestuur vindt het belangrijk dat doelstellingen van de te financieren projecten inhoudelijk
worden verbonden. Op deze wijze wordt het mogelijk projecten voor projecten een doorstart te
creëren en borging te realiseren na de opstartfase. Dit wordt omschreven als: van project naar
concept toewerken.

Het bestuur & Raad van Toezicht
Het bestuur van het Innovatiefonds PROVSO.WORKS heeft in 2020 bestaan uit:
•

Mevrouw H. M. van der Kolk - voorzitter;

•

De heer J. van Dijk - penningmeester;

•

Mevrouw O.H. Kammeron – lid;

•

De heer P.R. Slier – lid.

De raad van toezicht van het Innovatiefonds bestaat uit:
•
•

Mevrouw E. Smit – voorzitter;
De heer S. Hauptmeijer – lid.

Vanuit Cairos BV is Annette van Waning vanaf 2019 de kwartiermaker geweest en heeft in 2020 het
Innovatiefonds daadwerkelijk opgericht. Vanaf 2021 vervult zij de rol van fonds- en
programmadirecteur. Vanuit deze rol heeft zij contact met de betrokken PRO en VSO besturen en
scholen, met de stuurgroep, met het bestuur en de raad van toezicht van het Innovatiefonds. Ook is
zij degene die de contacten onderhoudt met de partners aangaande fonds- en project administratie.
Daarnaast onderhoudt zij de contacten met de projectaanvragers en – initiatiefnemers en zorgt voor
monitoring en evaluatie van de projecten.
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Bestuursverslag 2019-2020
Activiteiten
De jaren 2019 en 2020 hebben in het teken gestaan van de oprichting van het Innovatiefonds en de
procesmatige inrichting van het Innovatiefonds. Samen met de stuurgroep en de innovatiecommissie
heeft de kwartiermaker het Innovatiefonds vorm en inhoud gegeven.
Dit betekent dat de interne uitvoeringsorganisatie is opgebouwd, relaties zijn gelegd met de scholen
en haar besturen, de -administratieve- processen en procedures rondom de project aanvragen zijn
opgezet alsmede de financiering van het fonds is geregeld en verder vorm en inhoud heeft gekregen.
Samen met het bestuur en de raad van toezicht wordt de voortgang van het Innovatiefonds gevolgd.
De financiële op- en inrichting is gedaan in samenwerking en in samenspraak met Van Dijk
Subsidieadvies BV. Hiervoor is ook advies gevraagd aan fiscalisten en de Belastingdienst.
Naast de op- en inrichting is in 2020 ook gestart met het voorbereiden van projecten. De start van
een zogenaamde ‘call’ is een InnovatieLAB en dit heeft in het najaar van 2020 online plaatsgevonden.
Naar aanleiding hiervan zijn vijf project aanvragen gedaan waarvan het bestuur er drie heeft
goedgekeurd in 2020.
De contacten met de stuurgroep en de scholen zijn zeer intensief en veelvuldig geweest om te
zorgen dat het draagvlak breed aanwezig was. Dit is met veel inspanning en geduld gelukt en heeft
geresulteerd in een uniek Innovatiefonds dat ter beschikking staat van de deelnemende PrO- en vsoscholen in de arbeidsmarktregio Rotterdam Rijnmond.
Voor de communicatie van het Innovatiefonds en de online bekendheid is een website ingericht. Via
deze website vinden ook de project aanvragen online plaats. Daarnaast heeft het Innovatiefonds een
LinkedIN pagina waarop berichten worden gedeeld.

Financiële informatie
In deze jaarrekening 2019 – 2020 zijn alle oprichtingskosten van het Innovatiefonds verantwoord.
De Belastingdienst heeft in het schrijven van 12 oktober 2020 desgevraagd bevestigd dat bij het
Innovatiefonds geen sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting, geen sprake is van
inhoudingsplicht voor de loonheffing of belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Het
Innovatiefonds hoeft geen aangifte te doen voor de omzetbelasting, de loonheffing en de
vennootschapsbelasting.
Het Innovatiefonds is voornemens om in 2021 de ANBI-status aan te vragen.
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Bestuursverslag 2019-2020
Begroting
Voor het jaar 2021 is een begroting opgesteld. De verwachte inkomsten zijn begroot op € 446.000.
De verwacht uitgaven aan overhead en organisatie kosten zijn begroot op € 141.032,56. Aangaande
de uitgaven aan projecten is het de ambitie om 10 projecten goed te keuren met een totaal bedrag
van € 300.000 – zijnde € 30.000 per project.

Vooruitblik
Na een lange voorbereidingsperiode is het voornemen om in 2021 echt goed uit de startblokken te
komen. Het Innovatiefonds zal in 2021 de twee nog lopende projecten goedkeuren en twee ‘calls’
uitschrijven voor nieuwe projecten. Tevens heeft het Innovatiefonds de ambitie om minimaal 10
projecten in 2021 te accorderend. De samenwerking met Van Dijk Subsidieadvies BV en Cairos BV
worden voortgezet. De samenwerking met de PrO-/vso-scholen gevestigd in arbeidsmarktregio
Rotterdam Rijnmond en werkgevers zal geïntensiveerd worden.

Rotterdam; 28 november 2021

Namens het bestuur

Mevrouw H.M. van der Kolk – voorzitter

De heer J. van Dijk - penningmeester

Mevrouw O.H. Kammeron - lid

De heer P.R. Slier - lid
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