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School Brinnummer

Calvijnschool 07KV

Petrus Dathenusschool 03OA

Missie:                                                                                                                                                  

Visie:                                                                                                                                                                             

ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID

Inleiding

Kernactiviteiten en Beleid

Doelstelling van de organisatie (Missie en visie)

Jaarrekening

In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van Vereniging tot Stichting 

en Instandhouding van Scholen met de Bijbel Ederveen in het jaar 2018.

De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2018 van Vereniging tot Stichting en Instandhouding van 

Scholen met de Bijbel Ederveen is opgesteld door Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V. Deze jaarrekening 

is gecontroleerd door accountantskantoor DVE Accountants, Arnhem.

Onder het bevoegd gezag van Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel 

Ederveen, met bevoegd gezag nummer 34139, vallen de onderstaande scholen:

Juridische structuur

Identiteitsgebonden onderwijs op basis van Gods Woord en de daarop gegronde drie formulieren van 

enigheid.                                                                                                                                                                       

Vanuit onze identiteit kwalitatief goed onderwijs geven en bewaken met speciale aandacht voor 

zorgkinderen zowel de zwakke als de meer begaafden.

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een vereniging. 

Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel Ederveen is op 15 juni 1928 

opgericht en is ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Arnhem onder dossiernummer 40120535.
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Organisatiestructuur

Governance ontwikkelingen (interne beheersing en toezicht)

Het bestuur heeft gekozen voor het model van een beleidsvormend bestuur. Er is een algemeen bestuur 

(AB) binnen dit bestuur is er een scheiding aangebracht tussen bestuurders (DB) en toezichthouders (TB), 

het zogenaamde One Tier Model. Beide bestuursonderdelen vergaderen apart en een aantal keren per 

jaar gezamenlijk. Sinds 1 januari 2017 vallen er twee scholen onder het BG. Om lokaal de binding van de 

achterban met de school te waarborgen is er zowel in Ederveen als in Hilversum een locatieraad 

geïnstalleerd.   

ALV vereniging

Alg. bestuur (AB); bestaande uit 
Toezichthouders (TB) en bestuurders (DB) 

Directie Calvijnschool 
Ederveen

Teamleider OB

leerkrachten en 
onderwijsassistenten

teamleider MB

leerkrachten en 
onderwijsassistenten

teamleider BB

leerkrachten en 
onderwijsassistenten

Adviesraad Ederveen beleidsmedewerker

concierge

schoonmakers

managementassistentes

Directie Petrus 
Dathenusschool 

Hilversum

leerkrachten

onderwijsassistent(en)

Adviesraad Hilversum managementassistente

Gezamenlijke 
Adviesraad (GAR)
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Het bestuur is ultimo 2018 als volgt samengesteld:

Dagelijks bestuur:

Voorzitter :

Secretaris :

Penningmeester :

Lid :

Toezichthoudend bestuur:

Voorzitter :

Secretaris :

Lid :

Lid :

Lid :

Lid :

Lid :

groeitelling groeitelling

School 1-10-2018 1-8-2018 1-2-2018 1-10-2017 1-10-2016 1-10-2015

Calvijnschool 484         476         466         442         415         384         

Petrus Dathenusschool 49           48           46           47           -          -          
       

Totaal 533         524         512         489         415         384         

Belangrijkste kenmerken van het gevoerde beleid

De heer J. Gerrits

Alle bestuursleden van de schoolvereniging zijn onbezoldigd, dit geldt zowel voor leden van het dagelijks 

bestuur alsook voor de leden van het toezichthoudend bestuur.

Het bestuur streeft er naar met de beschikbaar gestelde middelen te zorgen dat er op beide scholen 

kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt op basis van Gods Woord en de daarop gegronde drie 

formulieren van enigheid. Daarbij is het streven dat de vereniging een sluitende begroting heeft. Het 

bestuur gebruikt t.b.v. de planning- en control cyclus een jaarkalender waarin de verschillende onderdelen 

per beleidsdomein periodiek terug komen. Voor de administratieve zaken is er een handboek 

administratieve organisatie opgesteld.

De heer R. van Ommeren

Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. Eventueel kan door middel 

van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend als het aantal leerlingen van een school 

volgens daartoe vastgestelde normen (voor het totale bestuur) is toegenomen.

Bezoldiging bestuur en toezichthouders

De heer T.G. Kok

Alhoewel het bestuur geen lid is van de PO-raad hanteert zij de code goed bestuur van de PO-raad die in 

de ALV van 27 november 2014 is vastgesteld. 

Het bestuur heeft ervoor gekozen om niet de laatste versie van de PO raad te hanteren omdat daar een 

aantal zaken in staan die geen wettelijke basis hebben. 

De heer J. Landwaart

De heer H.C. van Vulpen

De heer R. van Ravenhorst

De heer A. Drost

De heer mr. M. Rebel

De heer D.J. Vlastuin

De heer ir. H. Snetselaar

In onderstaand overzicht wordt het aantal leerlingen op 1 oktober 2018 vergeleken met de 

leerlingaantallen in de jaren 2017, 2016 en 2015.

De heer J.C. van Laar

Code goed bestuur

Er hebben gedurende het kalenderjaar 2018 groeitellingen plaatsgevonden en derhalve is / wordt 

aanvullende bekostiging ontvangen.

Bekostigingsgrondslag

Bestuurssamenstelling
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Richtinggevende uitspraken
Onderwijs

Alle activiteiten worden uitgevoerd met inachtneming van onze identiteit, zoals hiervoor is aangegeven en 

met inachtneming van de pedagogische en onderwijskundige kaders. 

Onze visie op onderwijs bepaalt hoe we omgaan met onderwijsvernieuwingen.

Naast de levensbeschouwelijke vorming en toerusting worden de leerlingen op cognitief, sociaal-

emotioneel en expressief gebied gevormd.

Het op een respectvolle wijze omgaan met de medemens wordt de leerlingen bijgebracht.

We geven de leerlingen zoveel als mogelijk is passende ondersteuning. Die ondersteuning is ingebed in 

het gehele curriculum.

De school zorgt systematisch voor behoud en verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs.

De resultaten van de leerlingen en de sociale vaardigheden liggen op het niveau dat van hen mag worden 

verwacht.

De sfeer op school is veilig en ondersteunend voor alle leerlingen.

Het pedagogisch handelen van de leraren leidt tot een fysiek en psychisch veilige en ondersteunende 

leeromgeving.

- Onderwijsontwikkelingen

- Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg

* Professionalisering van leerkrachten heeft op beide scholen aandacht. Beide scholen zijn bezig met een 

voorbereidingstraject om SAM school worden, dit betekent dat PABO studenten die de SAM opleiding 

volgen de praktijk opleiding op beide scholen kunnen volgen. De meeste fulltime leerkrachten hebben 

daarvoor de mentorcursus gevolgd. Daarnaast is een leerkracht bezig met de cursus voor veldopleider.

* Daarnaast is er een traject ingezet om de kaders van de zorg opnieuw vast te stellen.

* Op de Petrus Dathenusschool wordt gewerkt met drie jaargroepen in één klas. Het onderwijs aanbod en 

de manier van werken is afgestemd op jaargroep doorbrekend werken.

* Op de Calvijnschool zijn er een aantal afspraken gemaakt m.b.t. goed klassenmanagement. 

De kwaliteit van de output van de scholen heeft voortdurend de aandacht van het bestuur. Het bestuur 

laat zich hierover via de verantwoordingsrapportages informeren door de directeuren. Hieruit is af te leiden 

dat beide scholen zowel in eindopbrengsten als in de tussenopbrengsten goed presteert. Het bestuur 

heeft speciale aandacht voor het onderwerp 'zorg'. Uitgangspunt is het belang van het kind, waarbij 

onafhankelijk getoetst wordt of de Calvijnschool de beste plaats is voor de leerling. Op de Calvijnschool 

zijn er een aantal zorggroepen en een integratieklas ingericht waarin een kleiner aantal (zorg)leerlingen 

gegroepeerd zijn. Daarnaast is er op beide scholen aandacht voor de meer begaafde leerlingen. In dat 

kader zijn er een aantal groepjes samengesteld waarin verrijkingsstof word aangeboden. Verder wordt 

vooral een taakgerichte werkhouding aangeleerd. Er wordt ook steeds meer aandacht gegeven aan een 

soepele overgang van het PO naar het VO.

De tussenopbrengsten liggen van beide scholen op voldoende niveau.  De eindopbrengsten van de 

Calvijnschool zijn zoals verwacht wat lager uitgekomen dan de norm. De eindopbrengsten van de Petrus 

Dathenusschool komen ruim boven de inspectienorm uit.

Er is in Ederveen een langdurig ziek personeelslid die een begeleidingstraject doorloopt. In 2019 zal ze 

naar verwachting twee jaar ziek zijn.

- Zaken met een behoorlijke personele betekenis en personele ontwikkeling

- Onderwijsresultaten

Personeel
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Directie: 1,62 fte                                                                                                                                                                   

OP: 26,82 fte                                                                                                                                                                       

OOP: 10,77 fte

Proces:

Inzet van middelen:

- Het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

Huisvesting

- Er is een extra groep gevormd, zodat de gemiddelde groepsgrootte klein blijft, daarnaast is er een extra 

onderwijsassistent benoemd, die de leerkracht bij kan staan. 

Calvijnschool: Het schoolgebouw (hoofdgebouw) is over het algemeen genomen in een goede staat van 

onderhoud. De capaciteit van het hoofdgebouw is al jaren niet meer voldoende om alle kinderen te 

huisvesten. In 2018 zaten we op 5 verschillende locaties in Ederveen. Naast het hoofdgebouw aan De 

Zicht maken we voor twee groepen medegebruik van de Julianaschool, een noodlokaal aan de 

schoolstraat, twee groepen krijgen les in een voormalig restaurant aan De Schras. Ook zijn er medio 

2018, nadat we de voormalige locatie van de tennisvereniging moesten verlaten, 5 noodlokalen geplaatst 

op een door de kerk van de Ger.Gem. in Ned aangekocht perceel achter de kerk. Daarnaast huren we 

voor een aantal uren per week de gymzaal van het dorpshuis 'De Zicht' voor het bewegingsonderwijs aan 

de kleuters, omdat het speellokaal ook wordt gebruikt als leslokaal. Al in 2015 heeft de gemeente Ede 

ingestemd met de realisatie van een dislocatie, die de eerste fase zou vormen van de vervangende 

nieuwbouw. In 2016 is er een stedenbouwkundig schetsplan gemaakt voor het bouwen van twee scholen 

en een gymzaal. Op 19 januari 2017 heeft de gemeenteraad over een Integraal Huisvestingsplan (IHP) 

gesproken en is een besloten dat de Calvijnschool in 2019  in een keer nieuw mag bouwen. Daarbij waren 

een aantal voorwaarden gesteld; de hogere kosten van het vervroegd bouwen moest het schoolbestuur 

dragen en er moest een onderzoek plaatsvinden naar een mogelijke dislocatie in Lunteren. Eind 2017 is 

duidelijk geworden wat dat financieel betekend. Nadat er met de gemeente Ede afspraken gemaakt over 

de kosten en het daaraan verbonden risico bij geen akkoord van een deelinvestering door het BG zijn de 

voorbereidingen voor de nieuwbouw in gang gezet. De verwachting is dat in 2019 de nieuwbouw zal 

starten.

Verantwoording werkdrukmiddelen Primair Onderwijs

In Hilversum was de personele bezetting in 2018 gemiddeld 5,62 fte. In Ederveen was dat 33,60 fte. 

Onder het kopje kengetallen is dat nader onderverdeeld. Totaal dus 39,22 fte. Uitgesplitst betreft dit:                                                            

Het bestuur heeft geen verzekeringen afgesloten om het risico van een te betalen uitkering na ontslag af 

te dekken. Er wordt gezorgd dat er voldoende reserves zijn om enige risico's op te kunnen vangen. Maar 

het bestuur is van mening dat niet alle risico's afgedekt kunnen en hoeven worden. In 2018 zijn er geen 

ontslagvergoedingen uitgekeerd.

- Binnen het bestuur is er over gesproken en is het voorstel gedaan om deze middelen in te zetten om de 

gelden die daarvoor beschikbaar zijn gekomen in te zetten om de groepen klein te houden en extra 

handen in de klas te realiseren.

- Op de personeelsvergadering van 24 april 2018 heeft het personeel er mee ingestemd dat deze 

middelen worden ingezet voor personeel. Zodat de groepen klein kunnen blijven en er extra handen in de 

klas kunnen worden ingezet.

- Op 17 april 2018 is de vraag ook aan de AR voorgelegd. Op 12 mei 2018 heeft de AR geantwoord dat ze 

de inzet van extra handen in de klas toejuicht. Ze vragen daarnaast aandacht voor individuele 

begeleidingstrajecten zoals coaching, timemanagement etc.

In de basis is er een stabiel personeelsbestand met een relatief laag ziekte verzuim. Voor de 

Calvijnschool lag het percentage over 2018 op 2,51%, op de Petrus Dathenus 1,43%.

- Personele bezetting
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Petrus Dathenusschool :

In 2019 zal er gestart worden met de nieuwbouw van de Calvijnschool.  

Lerarenregister en schoolleidersregister:                                                                                                                  

Onderwijsachterstandenbeleid:                                                                                                                                 

Verbonden partijen

Klachtenafhandeling

De scholen hanteren een procedure van klachten afhandeling die vermeld staat in de schoolgids. Men kan 

zich ook nog wenden tot de klachtencommissie van de VBSO. In 2018 zijn er geen klachten ingediend bij 

de klachtencommissie.

Toegankelijkheid van de instelling en het toelatingsbeleid

De gemeente Hilversum wil met het bestuur van de Petrus Dathenusschool in gesprek over de 

huisvesting.

Relevante interne en externe ontwikkelingen

Horizontale verantwoording

Stellige bestuurlijke voornemens

Het bestuur hecht grote waarde aan een goed contact met de ouders en verdere achterban. Dit krijgt 

vorm door informatieve brieven van de directie, ouder- en contactavonden, de jaarlijkse ledenvergadering 

van de schoolvereniging waarop ook raadpleging van de achterban plaatsvindt en d.m.v. individuele 

contacten van bestuurders met de eigen achterban. Verder wordt er gebruik gemaakt van de inzet van de 

achterban, o.a. bij de onderhoudscommissie, de bibliotheek, speel-o-theek en de schoonmaakactiviteiten. 

Ook functioneert er naast de lokale adviesraden een gemeenschappelijk adviesraad waarin twee ouders 

en twee personeelsleden zitting hebben.

In het kader van Passend Onderwijs zijn beide scholen sinds 1 augustus 2014 aangesloten bij het 

Reformatorisch Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs, Berseba. Voor wat betreft de 

besturenorganisatie zijn de scholen aangesloten bij de VBSO.

Lange tijd is er veel onduidelijkheid geweest over de komst van een beroepsregister voor leraren en 

schoolleiders. Er was weinig draagvlak voor in het onderwijsveld zelf. Inmiddels is na een advies van de 

Raad van State het wetsvoorstel aangepast en wordt de invoering van het lerarenregister gefaseerd 

uitgevoerd. Het bestuur ziet er op toe dat de wet ook in deze wordt nageleefd

Vanuit de gemeente Ede ontvangt het bestuur een aantal subsidies die we inzetten om extra 

ondersteuning te kunnen bieden aan kinderen met een onderwijsachterstand. In Den Haag gaan er 

stemmen op om te komen tot een nieuw onderwijsachterstandenbeleid. De gemeenten zouden dan 

minder middelen vanuit het rijk ontvangen. De gemeente Ede heeft al aangegeven dat er dan subsidies 

richtingen scholen zullen wegvallen. Het bestuur volgt deze ontwikkelingen nauwlettend omdat het 

wegvallen van deze subsidies wel gevolgen kan hebben voor het bieden van passend onderwijs aan de 

zorgleerlingen.

Voor alle leerlingen die tot onze school worden toegelaten geldt dat hun ouders de grondslag van de 

school onderschrijven. Voorafgaande aan de toelating dienen de ouders een inschrijfformulier in te vullen. 

Naast een aantal zakelijke gegevens verklaren zij in te stemmen met de grondslag van de school, die 

verwoord is in de identiteitsbrief. Toelating tot onze school is pas mogelijk na ondertekening van deze 

identiteitsbrief door de ouders. Ook in 2018 hebben alle ouders de identiteitsbrief ondertekend. Er is 

eensgezindheid tussen de ouders en de school met betrekking tot de grondslag van onze school.
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Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact

In de 2018 is de AVG in werking getreden. Binnen de schoolorganisatie zijn er de nodige stappen gezet 

om aan deze wetgeving te voldoen. Er is beleid gemaakt en door het bestuur vastgesteld m.b.t. de 

informatiebeveiliging en de dataprivacy. Binnen de beide scholen krijgt de praktische uitwerking daarvan 

gestalte.
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Activa 31-12-2018 31-12-2017 Passiva 31-12-2018 31-12-2017

Materiële vaste activa 682.598       710.146       Eigen vermogen 894.449       935.768       

Financiële vaste activa 66.250         60.000         Voorzieningen 341.984       298.086       

Vorderingen 332.402       132.501       Kortlopende schulden 296.163       249.825       

Liquide middelen 469.013       581.032          

   

Totaal activa 1.550.263    1.483.679    Totaal passiva 1.550.263    1.483.679    

Activa:

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Geen bijzonderheden.

Voorzieningen

Toelichting op de balans:

De financiële vaste activa is wat hoger door een kleine lening die is verstrekt aan de stichting 

leerlingenvervoer Calvijnschool voor het aanschaffen van een extra schoolbus.

De afname komt voornamelijk doordat er een behoorlijk bedrag voor tijdelijke huisvesting is 

voorgefinancierd.

Het saldo van de voorzieningen loopt op doordat er minder onttrokken wordt aan de 

onderhoudsvoorziening dan gepland in het MJOP. Het bestuur heeft besloten dat de opgebouwde 

onderhoudsvoorziening ingezet gaat worden voor een aantal zaken m.b.t. de nieuwbouw. De gemeente 

Ede heeft een bedrag gevraagd voor het vervroegd uitvoeren van de vervangende nieuwbouw. 

Daarnaast wordt er een eigen bijdrage gevraagd van 10% van de investeringskosten. 

De overige vorderingen betreft de transitievergoedingen die bij het UWV gedeclareerd zullen worden.

Passiva:

FINANCIEEL BELEID

De materiele vaste activa zijn wat gestegen met name door investeringen in ICT op de nieuwe dislocatie 

(tijdelijke huisvesting). 

De vorderingen zijn fors hoger dan eerdere jaren. Hier zijn een aantal nog toegezegde bedragen van de 

gemeente Ede opgenomen. Het betreft een vergoeding voor tijdelijke huisvesting en een bedrag voor 

advieskosten m.b.t. de nieuwbouw. Voor de gemeente Hilversum is de afrekening exploitatiekosten 2018 

opgenomen.

Financiële positie op balansdatum

Onderstaand is de balans van 31 december 2018 opgenomen. Deze is vergeleken met de balans van 31 

december 2017. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.
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Kortlopende schulden

 

Realisatie

2018

Begroting

2018

Verschil Realisatie 

2017

Verschil

Baten      

Rijksbijdragen OCenW 2.712.729    2.452.959    259.770       2.393.671    319.058       

Overige overheidsbijdragen 112.864       81.247         31.617         60.960         51.904         

Overige baten 126.620       29.300         97.320         32.132         94.488         

Totaal baten 2.952.213    2.563.506    388.707       2.486.763    465.450       

Lasten      

Personele lasten 2.402.118    2.202.897    199.221       2.229.076    173.042       

Afschrijvingen 63.451         59.094         4.357           62.702         749             

Huisvestingslasten 289.265       144.885       144.380       159.842       129.423       

Overige lasten 240.201       163.320       76.881         188.427       51.774         

Totaal lasten 2.995.035    2.570.196    424.839       2.640.047    354.988       

Saldo baten en lasten -42.822       -6.690         -36.132       -153.284     110.462       

Financiële baten en lasten      

Financiële baten 1.503           3.801           -2.298         2.017           -514            

Financiële lasten -                  1.000           -1.000         -                  -                  

Totaal financiële baten en lasten 1.503           2.801           -1.298         2.017           -514            

Totaal resultaat -41.319       -3.889         -37.430       -151.267     109.948       

Toelichting op de staat van baten en lasten:

Rijksbijdragen OCenW

Het resultaat is ten opzichte van 2017 gestegen met € 109.948. De belangrijkste oorzaken van deze 

stijging zijn:

Een forse stijging van de rijksbijdragen met name door de groei van de Calvijnschool. Daarnaast is er 

een bijdrage van het rijk gekomen om de werkdruk te verlagen. 

Analyse realisatie 2018 versus realisatie 2017 en realisatie 2018 versus begroting 2018

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 opgenomen. De gerealiseerde 

staat van baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 en 

de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2017.

Onder de post kortlopende schulden is ook een post vooruit ontvangen bedragen opgenomen. Dat 

betreft voor de Calvijnschool een bedrag dat door acties bijeengebracht is en bestemd is voor de 

inrichting van het nieuwe schoolplein. Dat is inmiddels opgelopen tot € 38.276. Voor de Petrus 

Dathenusschool is er een subsidie vanuit de VBSO ontvangen voor directieondersteuning die in 2018 

nog niet geheel is besteed.

De begroting van 2018 liet een negatief resultaat zien van € 3.889. Uiteindelijk resulteert een negatief 

resultaat in boekjaar 2018 van € 41.319: een verschil van € 37.430 met de begroting. Het negatief 

resultaat over het boekjaar 2017 bedroeg € 151.267.

Analyse resultaat
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Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

Financiële baten

Financiële lasten

Totaal resultaat

●

●

●

Het gerealiseerde resultaat 2018 wijkt af van het begrote resultaat over 2018. De belangrijkste oorzaken 

van deze afwijking zijn:

De huisvestingslasten zijn fors gestegen dat is voornamelijk toe te schrijven aan de huur van tijdelijke 

huisvesting.

De stijging in de overige lasten is vooral te verklaren door een stijging van de wervingskosten, de 

representatie- en reproductiekosten en wat overige kosten. 

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden

Vanuit de gemeente Ede is er voor de Calvijnschool een bedrag van bijna € 47.000 ontvangen voor de 

eerste inrichting van OLP en meubilair ontvangen. Dit bedrag is in mindering gebracht op de activa. 

Daarnaast is er een bedrag opgenomen van € 75.000 voor de uitbreiding van de tijdelijke huisvesting.

Onder de overige baten zijn de te declareren transitievergoedingen opgenomen, totaal bijna € 80.000.  

Er is om de werkdruk te verlagen voor gekozen om een extra groep te vormen en daarnaast nog een 

onderwijsassistent te benoemen. 

De afschrijvingslasten zijn licht gedaald door de verrekening van de vergoeding voor 1e inrichting. De 

aanschaf van nieuwe digiborden verhogen de afschrijvingskosten.

Investeringen en financieringsbeleid

De personele lasten waren fors hoger dan begroot, daartegenover stond dat de rijksbijdragen 

ook significant  hoger uitkwam.

De huisvestigingslasten kwamen ook hoger uit dan begroot, dat kwam met name doordat er 

geinvesteerd moest worden in tijdelijk huisvesting. Daartegenover stegen ook de overige 

overheidsbijdragen met name door een vordering voor de huisvestingskosten. 

Ook de overige baten kwamen veel hoger uit dan begroot dat heeft te maken met een vordering 

bij het UWV in verband met uitgekeerde transitievergoedingen.

De stijging in de overige lasten is vooral te verklaren door een stijging van de wervingskosten, de 

representatie- en reproductiekosten en wat overige kosten. 

In de meerjarenbalans is een prognose voor de ontwikkeling van de liquide middelen opgenomen. 

Hierbij is rekening gehouden met de voor de komende jaren geplande investeringen. Hieruit blijkt dat de 

omvang van de liquide middelen de komende jaren van voldoende omvang blijft om alle verplichtingen 

te voldoen en de investeringen te kunnen betalen.
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Treasuryverslag

De Vereniging heeft in 2017 een nieuw treasurystatuut opgesteld en vastgesteld. Dit statuut is opgesteld 

op basis van de richtlijn van de PO-raad en voldoet aan de aan de 'Regeling beleggen, lenen en 

derivaten OCW 2016’. In 2018 is conform het statuut gehandeld. De bankrekeningen van de vereniging 

zijn ondergebracht bij de Rabobank. Deze bank voldoet aan de criteria zoals opgenomen in het statuut 

en de regeling.
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Kengetallen

Realisatie

2017

Realisatie

2018

Prognose

2019

Prognose

2020

Prognose

2021

Aantal leerlingen per 

1 oktober 489 533 542 581 586

Personele bezetting in fte 

per 31 december      

Bestuur / Management 2,62 1,62 1,89 1,89 1,89

Personeel primair proces 27,47 26,82 28,74 29,07 29,65

Ondersteunend personeel 6,69 10,77 10,77 10,71 10,71

Totale personele bezetting 36,78 39,21 41,40 41,67 42,25

Realisatie

2017

Realisatie

2018

Prognose

2019

Prognose

2020

Prognose

2021

Aantal leerlingen / Totaal 

personeel 13,30 13,59 13,09 13,94 13,87 

Aantal leerlingen / 

Onderwijzend personeel 17,80 19,87 18,86 19,99 19,76 

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

Toelichting op de kengetallen:

Volgens de prognose stijgt het leerlingenaantal de komende jaren nog. De groei zit voornamelijk op de 

Calvijnschool.

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de vereniging. Hiermee 

wordt een beeld gegeven van de continuïteit van de vereniging.

Er is geen sprake van majeure investeringen of van doorcentralisatie van de huisvesting.

Het aantal fte’s voor directie blijft naar verwachting de komende jaren stabiel. De verwachting is dat er de 

komende jaren nog een uitbreiding van het aantal fte’s bij het OP zal zijn. Bij het OOP zal het aantal fte’s  

redelijk stabiel blijven. 
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Balans

Activa Realisatie

31-12-2017

Realisatie

31-12-2018

Prognose

 31-12-2019

Prognose

31-12-2020

Prognose

31-12-2021
     

Materiële vaste activa 710.146                682.598                715.000                815.000                801.667                

Financiële vaste activa 60.000                  66.250                  57.500                  53.350                  49.100                  

Totaal vaste activa 770.146                748.848                772.500                868.350                850.767                

Vorderingen 132.501                332.402                125.000                125.000                125.000                

Liquide middelen 581.032                469.013                450.000                391.035                557.543                

Totaal vlottende activa 713.533                801.415                575.000                516.035                682.543                

Totaal activa 1.483.679             1.550.263             1.347.500             1.384.385             1.533.310             

Passiva Realisatie

31-12-2017

Realisatie

31-12-2018

Prognose

 31-12-2019

Prognose

31-12-2020

Prognose

31-12-2021
     

Algemene reserve 314.827                368.574                315.000                315.000                315.000                

Bestemmingsreserves 620.941                525.875                606.995                636.666                726.048                

Eigen vermogen 935.768                894.449                921.995                951.666                1.041.048             

Voorzieningen 298.086                341.984                143.520                145.564                205.107                

Langlopende schulden -                            17.667                  13.667                  9.667                    5.667                    

Kortlopende schulden 249.825                296.163                268.318                277.488                281.488                

Totaal passiva 1.483.679             1.550.263             1.347.500             1.384.385             1.533.310             

Toelichting op de balans:

In de financieringsstructuur wijzigt niets.

De gemeente Ede heeft inmiddels besloten dat er in 2019 gebouwd mag worden. Dit betreft zoals het er nu 

naar uitziet toch een eerste fase. We houden er rekening mee dat er dan ook extra investering door het 

bestuur gedaan moeten worden. De verwachting is dat de opgebouwde onderhoudsvoorziening daar ook 

voor ingezet kan worden. 
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Staat van baten en lasten

Realisatie

2017

Realisatie

2018

Prognose

2019

Prognose

2020

Prognose

2021

Aantal leerlingen                        489                        533                        542                        581                        586 

Baten      

Rijksbijdragen OCenW              2.393.671              2.712.729              2.871.824              2.933.549              3.056.972 

Overige overheidsbijdragen                   60.960                 112.864                   30.000                   45.500                   30.000 

Overige baten                   32.132                 126.620                   30.000                   30.600                   31.200 

Totaal baten              2.486.763              2.952.213              2.931.824              3.009.649              3.118.172 

Lasten                

Personeelslasten              2.229.076              2.402.118              2.447.820              2.533.021              2.610.513 

Afschrijvingen                   62.702                   63.451                   69.038                   68.072                   81.432 

Huisvestingslasten                 159.842                 289.265                 213.106                 194.078                 156.295 

Overige lasten                 188.427                 240.201                 176.020                 186.470                 182.170 

Totaal lasten              2.640.047              2.995.035              2.905.984              2.981.641              3.030.410 

Saldo baten en lasten                -153.284                  -42.822                   25.840                   28.008                   87.762 

Financiële baten en lasten                

Financiële baten                     2.017                     1.503                     1.706                     1.663                     1.620 

Financiële lasten                             -                             -                             -                             -                             - 

Totaal financiële baten en 

lasten                     2.017                     1.503                     1.706                     1.663                     1.620 

Totaal resultaat                -151.267                  -41.319                   27.546                   29.671                   89.382 

Het leerlingenaantal van de Calvijnschool zal naar verwachting de komende jaren nog toenemen, daaraan 

gekoppeld de rijksbijdragen ook. Het aantal fte's en de daaraan verbonden loonkosten zullen daarom ook 

nog stijgen. De verwachting is dat het leerlingenaantal van de Petrus Dathenusschool de komende jaren 

redelijk stabiel blijft. Naar verwachting wordt in 2019 gestart met de nieuwbouw van de Calvijnschool. 

Doordat er dan een aantal investeringen gedaan zullen worden m.b.t. de inrichting van het gebouw en het 

buitenterrein zullen de afschrijvingslasten wat toenemen. Daartegenover staat dat de huurkosten van de 

sommige locaties zullen wegvallen. De kosten voor leermiddelen zullen wat stijgen doordat het aantal 

leerlingen toeneemt.                                                                                                        

Toelichting op de staat van baten en lasten:
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Ondertekening namens het bestuur

Datum:



Plaats:



Naam:



Functie:



Ondertekening:







Overige rapportages

Risicomanagement en de beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

Interne risicobeheersings- en controlesysteem

Een aantal risico's zijn te benoemen:                                                                                                                     

Het bestuur gebruikt naast de eigen jaarkalender de Planning en Control Cyclus van Dyade. Elk kwartaal 

wordt er een softclose gemaakt door een medewerker van Dyade. Deze wordt in de bestuursvergadering 

besproken. Indien nodig wordt er een gesprek gepland met een medewerker van Dyade. Daarnaast wordt 

er periodiek besproken waar de financiële risico's liggen en zo nodig wordt er actie ondernomen.                                                                                                             

* Het bestuur is niet aangesloten bij het Vervangingsfonds en Participatiefonds en derhalve eigen 

risicodrager.                                                                                                                                   

Beheersingsmaatregel: Zorgen voor voldoende weerstandsvermogen.                                                                

* De op school opgezette zorgstructuur en de daarmee verband houdende hogere personele uitgaven. De 

verhouding personele kosten t.o.v. materiele kosten is daardoor niet conform de norm.                    

Beheersingsmaatregel: Tot op heden konden de extra personele uitgaven gefinancierd worden door de 

aanvullende bekostiging van zorgmiddelen vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Er zijn 

voor verschillende kinderen arrangementen toegekend. Daarnaast ontvangen we voor de Calvijnschool nog 

een subsidie vanuit de gemeente Ede. De ontwikkelingen op het terrein van het onderwijs 

achterstandenbeleid worden nauwlettend gevolgd. Het gedeeltelijk wegvallen van deze middelen kan tijdelijk 

opgevangen worden uit de reserves. Als blijkt dat de financiering blijvend wegvalt worden er maatregelen 

genomen om de uitgaven terug te dringen
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Ondertekening namens de toezichthouder

Datum:

Plaats:

Naam:

Functie:

Ondertekening:

VERSLAG TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

Verslag toezichthoudend orgaan

Het bestuur heeft zich geconformeerd aan de Code Goed Bestuur (versie 2014) van de PO-raad. In het kader 

van de code is voor het intern toezicht gekozen voor het One Tier model. Hierbij is er een dagelijks bestuur met 

drie leden en een toezichthoudend bestuur bestaande uit zeven leden. De statuten van de vereniging zijn in 

2012 gewijzigd, waarbij dit nieuwe model werd geformaliseerd. Het toezichthoudend bestuur is belast met het 

toezicht op de uitoefening van de bevoegdheden door het dagelijks bestuur en staat het dagelijks bestuur met 

raad terzijde door:                                                      

a) het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag en indien van toepassing het 

strategisch meerjarenplan van de school;                                                                                               

b) het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code goed bestuur;

c) het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen van 

de school;                                                                                                                                     

d) het aanwijzen van de accountant;                                                                                                      

e) het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken bedoeld onder a t/m d in het 

jaarverslag. 

                                                                                                                                         

Het toezichthoudend bestuur heeft in 2018 vijf keer gezamenlijk met het dagelijks bestuur vergaderd. Vier keer 

heeft het toezichthoudend bestuur afzonderlijk vergaderd. Tijdens deze afzonderlijke vergaderingen werden 

o.a. de management- en bestuursrapportage besproken en van commentaar voorzien. Tijdens de 

gezamenlijke vergaderingen worden er door het toezichthoudend bestuur vragen gesteld aan het dagelijks 

bestuur en het management en daar waar nodig, wordt er aanvullende informatie verstrekt. Daarnaast vraagt 

het dagelijks bestuur in voorkomende gevallen advies of instemming van het toezichthoudend bestuur.

                                                                                                                 

De samenstelling van het toezichthoudend bestuur per ultimo 2018:

Dhr. R. van Ravenhorst

Dhr. mr. M. Rebel

Dhr. D.J. Vlastuin

Het toezichthoudend bestuur heeft in 2018 de taken en bevoegdheden uitgevoerd zoals hierboven beschreven 

en heeft geen onrechtmatigheden en ondoelmatigheden geconstateerd. Het toezichthoudend bestuur is van 

mening dat in 2018 een bijdrage is geleverd aan het realiseren van de doelstellingen, zoals zijn opgenomen in 

het strategisch beleidsplan. Voor de behaalde resultaten wordt verwezen naar het algemeen bestuursverslag.

Dhr. J. Gerrits, voorzitter

Dhr. H.C. van Vulpen, secretaris

Dhr. A. Drost

Dhr. T. Kok
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Kengetallen voor 2018 en 2017

Kengetal 2018 2017

Huisvestingsratio 0,10 0,06 hoger dan 0,10

Liquiditeit (current ratio) 2,71 2,86 lager dan 0,75

Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 0,80 0,83

Solvabiliteit (excl. voorzieningen) 0,58 0,63 geen

Weerstandsvermogen (incl. mva*) 0,30 0,38

Weerstandsvermogen (excl. mva*) 0,07 0,09 geen

Kapitalisatiefactor 0,39 0,43 geen

* mva: materiële vaste activa

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Deze kengetallen zijn vergeleken met de 

signaleringswaarde zoals de onderwijsinspectie deze hanteert. De inspectie heeft niet voor alle kengetallen 

een signaleringswaarde bepaald. Met behulp van de signaleringswaarde bepaalt de inspectie of er mogelijk 

sprake is van een financieel risico en of er aanleiding is om een nader onderzoek in te stellen.

kleiner dan 0,05

Signaleringswaarde 

onderwijsinspectie

mogelijk risico bij 

waarde:

lager dan 0,30

KENGETALLEN
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Huisvestingsratio

Kengetal:

Liquiditeit (current ratio)

Kengetal:

Rentabiliteit

Kengetal 1-jarig:

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10.

-0,01

Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan 0,75.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen 

verplichtingen.

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.

De liquiditeit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking met 2017 is de 

liquiditeitspositie gedaald.

De rentabiliteit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking met 2017 is de 

rentabiliteitspositie gestegen.

De vereniging heeft met de totale baten, te weten € 2.953.716, een resultaat behaald van -€ 41.319. Dit houdt 

in dat er naast de inzet van elke euro die ontvangen en besteed wordt er € 0,01 wordt ingeteerd op de 

reserves.

0,06

-0,06

2,86

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, kortlopende effecten, 

vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.

31-12-2018

31-12-2018 31-12-2017

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden 

die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 296.163.

De vereniging heeft op 31 december 2018 de beschikking over € 469.013 aan liquide middelen en daarnaast 

€ 332.402 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,71 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 

bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten 

(inclusief financiële lasten).

Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van de 

totale lasten (inclusief financiële lasten).

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

De huisvestingsratio is voor 2018 gelijk aan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking met 2017 

is de huisvestingsratio gestegen.

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van hoger dan 0,10.

31-12-2018

0,10

2,71

31-12-2017

31-12-2017

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.
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Solvabiliteit

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan 0,30.

Kengetal:

Weerstandsvermogen

Kengetal:

Kengetal:

31-12-2018 31-12-2017

31-12-2018

De solvabiliteit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking met 2017 is de 

solvabiliteitspositie gedaald.

31-12-2017

31-12-2018

Definitie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld door 

de totale baten (inclusief financiële baten).

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 

behorende risico's op te vangen.

Definitie inclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief 

financiële baten)

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen 

benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de 

planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële 

effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

0,38

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de 

financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar 

verplichtingen kan voldoen.

Definitie inclusief voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het 

weerstandsvermogen.

31-12-2017

0,80 0,83

31-12-2017

0,07 0,09

Het weerstandsvermogen is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking met 

2017 is het weerstandsvermogen gedaald.

0,58 0,63

0,30

31-12-2018

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 80% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel 

reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 20% van het totale vermogen gefinancierd 

wordt met vreemd vermogen.
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Kapitalisatiefactor

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.

31-12-2017

0,43

31-12-2018

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of 

onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van 

hun taken.

Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen 

gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

0,39
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JAARREKENING
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Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van voorgaand jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 

dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding 

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de betreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen 

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving 

Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 

BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen 

aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in gehele 

euro's.



Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd tegen 

de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag 

is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten 

en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 

toelichting.



Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 

statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe 

verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de 

vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang 

plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de 

bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-

termijn in 

maanden

afschrijvings-

percentage per 

jaar

activerings-

grens in €

Gebouwen

Permanent 480 2,5 n.v.t.

Semi-permanent 240 5 n.v.t.

Noodlokalen 120 10 n.v.t.

Installaties

Verwarming 180 6,67 500

Alarm 120 10 500

Liften 180 6,7 500

Kantoormeubilair en Inventaris

Bureau's 240 5 500

Stoelen 120 10 500

Kasten 240 5 500

Huishoudelijke apparatuur

Schoonmaakapparatuur 60 20 500

Schoolmeubilair en Inventaris

Docentensets 240 5 500

Leerlingensets 180 6,7 500

Schoolborden 240 5 500

Garderobe 240 5 500

Speeltoestellen 96 12,5 500

Onderwijskundige apparatuur en machines

Kopieerapparatuur 60 20 500

Audio/video installatie 60 20 500

Beamer 60 20 500

Projectiemiddelen 60 20 500

Digitale borden 60 20 500

ICT

Servers 48 25 500

Netwerk 120 10 500

Computers 36 33,3 500

Printers 48 25 500

Telefooncentrale 120 10 500

Leermiddelen

Methodes 96 12,5 500

Spel- en sportmateriaal 96 12,5 500

Gebouwen

Categorie

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is 

sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen 

wordt niet afgeschreven.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 

van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
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Financiële vaste activa

Overige vorderingen

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.

Omschrijving Doel Beperkingen EUR

6.549        

519.325    

-                

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten leningen en obligaties die tot 

het einde van de looptijd  zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd 

tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen en obligaties gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering. Bijzondere 

waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct 

verantwoord in de staat van baten en lasten.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 

bestuur is aangebracht.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 

ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 

wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 

worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening 

gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 

vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Dekking van de 

afschrijvingslasten van 

de materiële vaste activa 

uit de nulmeting.

- Reserve nulmeting

Dekking van eventuele 

tekorten op de private 

exploitatie.

Door het bestuur, alleen 

verwerking van het resultaat 

van de private exploitatie zoals 

ouderbijdragen, giften, rente-

opbrengsten en huren 

woningen.

Dekking van de 

afschrijvingslasten van 

de digiborden waarvoor 

een bijdrage is ontvangen 

van het 

Verenigingsbestuur 

Hilversum.

- Reserve digiborden

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve(s) en bestemmingsreserve(s) en/of -fonds(en). 

- Algemene reserve privaat

Door het bestuur, uitsluitend 

verwerking van het resultaat 

van de afschrijving op de 

digiborden.

Formele beperking, ontstaan 

bij de invoering van de 

lumpsumbekostiging.
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Voorzieningen

Jubileumuitkeringen

Langdurig zieken

Voorziening groot onderhoud 

Leasing

Operationele leasing

Bij de vereniging kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en

nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vereniging ligt. Deze leasecontracten

worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden,

rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van

baten en lasten over de looptijd van het contract.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden

zijn te plaatsen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Dit is meestal de nominale waarde.

De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van 

langdurig zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 

gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op 

basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de 

werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat 

deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding 

als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en 

lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 

gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt 

gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder 

meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 
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Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door

het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heeft. 

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen en de Vereniging de condities voor ontvangst kan aantonen.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Vereniging heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft

de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen.

Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.

De instelling is volgens de cao PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste

kenmerken van deze regelingen zijn: 

·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon

·        er heeft in 2018 geen indexatie plaatsgevonden

·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2018 97,00%

·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
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Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.

Kredietrisico

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de instelling risico ten aanzien van 

toekomstige kasstromen.
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En vergelijkende cijfers 2017. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 682.598        710.146        

1.1.3 Financiële vaste activa 66.250          60.000          

Totaal vaste activa 748.848       770.146       

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 332.402        132.501        

1.2.4 Liquide middelen 469.013        581.032        

Totaal vlottende activa 801.415       713.533       

TOTAAL ACTIVA 1.550.263     1.483.679     

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 894.449        935.768        

2.2 Voorzieningen 341.984        298.086        

2.3 Langlopende schulden 17.667          -                   

2.4 Kortlopende schulden 296.163        249.825        

TOTAAL PASSIVA 1.550.263     1.483.679     

31-12-2018 31-12-2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
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En vergelijkende cijfers 2017

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 2.712.729     2.452.959     2.393.671     

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige 

overheden

112.864        81.247          60.960          

3.5 Overige baten 126.620        29.300          32.132          

Totaal baten 2.952.213    2.563.506    2.486.763    

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 2.402.118     2.202.897     2.229.076     

4.2 Afschrijvingen 63.451          59.094          62.702          

4.3 Huisvestingslasten 289.265        144.885        159.842        

4.4 Overige lasten 240.201        163.320        188.427        

Totaal lasten 2.995.035    2.570.196    2.640.047    

Saldo baten en lasten * -42.822        -6.690          -153.284      

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 1.503            3.801            2.017            

6.2 Financiële lasten -                   1.000            -                   

Saldo financiële baten en lasten 1.503           2.801           2.017           

Totaal resultaat * -41.319        -3.889          -151.267      

*(- is negatief)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat 

van baten en lasten.

(Voorstel) bestemming van het resultaat

2018 Begroot 2018 2017

Versie: 6 / 18-6-2019 32



Jaarrekening 2018

34139 / Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel Ederveen, te Ederveen

En vergelijkende cijfers 2017

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo baten 

en lasten) -42.822 -153.284

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Afschrijvingen 4.2 63.451 62.702

- Mutaties voorzieningen 2.2 43.897 124.499

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het 

bedrijfsresultaat 107.348 187.201

Veranderingen in werkkapitaal:

- Vorderingen 1.2.2-/-1.2.2.14 -200.414 -35.635

- Kortlopende schulden 2.4-/-2.4.18 46.338 58.807

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal -154.076 23.172

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -89.550 57.089

Ontvangen interest 6.1.1-/-1.2.2.14 1.372 1.274

Mutaties overige financiële vaste activa 6.1.4 / 6.2.2 644 743

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -87.534 59.106

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -35.902 -100.488

Overige investeringen in financiële vaste activa 1.1.3 -6.250 3.750

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -42.152 -96.738

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit overige balansmutaties

Overige mutaties - 201.693

Totaal kasstroom uit overige balansmutaties - 201.693

Mutatie liquide middelen 1.2.4 -112.019 164.061

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 581.032 416.971

Mutatie boekjaar liquide middelen -112.019 164.061

Stand liquide middelen per  31-12 469.013 581.032

KASSTROOMOVERZICHT 2018

2018 2017

2018 2017
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1.1.2 Materiële vaste 

activa

1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6

Gebouwen Terreinen Inventaris en 

apparatuur

Overige 

materiële 

vaste activa

Vaste 

bedrijfs-

activa in 

uitvoering 

en vooruit-

betalingen 

op MVA

Niet aan de 

bedrijfsuit-

oefening 

dienstbare 

MVA

Totaal 

materiële 

vaste activa

€ € € € € € €

        418.541                  -           717.136         415.255                  -                    -        1.550.933 

            8.428                  -           535.262         297.097                  -                    -           840.787 

        410.113                  -           181.874         118.159                  -                    -           710.146 

                 -                    -             58.132           22.229-                  -                    -             35.902 

                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

            5.619                  -             35.563           22.269                  -                    -             63.451 

            5.619-                  -             22.569           44.498-                  -                    -             27.548-

        418.541                  -           775.268         393.026                  -                    -        1.586.835 

          14.046                  -           570.825         319.366                  -                    -           904.237 

        404.495                  -           204.443           73.660                  -                    -           682.598 

De WOZ-waarde van de 2 woningen bedraagt op peildatum 1-1-2017 € 640.000.

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Stand per 01-01-2018

Verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen 

en waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

per 01-01-2018

Verloop gedurende 2018

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Mutatie gedurende 2018

Stand per 31-12-2018

Verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen 

en waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

per 31-12-2018
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1.1.3 Financiële vaste activa Boek- Investe- Desinves- Waarde- Boek-

waarde ringen en teringen verandering Resultaat waarde

verstrekte en 

leningen aflossingen

1-1-2018 2018 2018 2018 2018 31-12-2018

€ € € € € €

1.1.3.8 Overige vorderingen 60.000 6.250 - - - 66.250

Totaal Financiële vaste activa 60.000 6.250 - - - 66.250

Overige vorderingen

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

€ € € €

1.2.2.2 OCW 118.619 114.412

1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 102.475 -

1.2.2.10 Overige vorderingen 104.856 7.500

Subtotaal vorderingen 325.950 121.912

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 4.949 8.573

1.2.2.14 Te ontvangen interest 1.503 2.016

Overlopende activa 6.452 10.589

Totaal Vorderingen 332.402 132.501

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar . 

Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen

Overige vorderingen

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.1 Kasmiddelen 220 397

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 468.793 580.635

Totaal liquide middelen 469.013 581.032

In 2018 is een nieuwe lening van € 10.000 verstrekt aan Stichting Leerlingenvervoer Calvijnschool t.b.v. de aanschaf van een personenbus voor 

leerlingenvervoer met een aflossingstermijn van maximaal 20 jaar. De rente is vastgesteld tegen een percentage die 1% boven het percentage van de Rabo 

Bedrijfsspaarrekening ligt.

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

31-12-2018

De vordering op de Gemeente Ede betreft een toezegging voor de vergoeding voor tijdelijke huisvesting van € 75.000. Facturen voor huisvestingsadvies 

nieuwbouw met een bedrag van € 26.327 komen voor rekening van de gemeente Ede. Voor de Gemeente Hilversum is de afrekening exploitatiekosten 2018 

met een bedrag van € 1.148 opgenomen.

31-12-2017

31-12-2018 31-12-2017

Betreft een lening uit de private middelen aan de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede-Wekerom. Ingangsdatum 30-12-2014.

Bij het afsluiten van de lening is overeengekomen dat de lening ter beschikking is gesteld tegen een percentage die 1% boven het percentage van de Rabo 

Bedrijfsspaarrekening ligt. Bij het afsluiten van de lening was dit percentage vastgesteld op 1,6%. Ieder jaar wordt de rente opnieuw vastgesteld, te beginnen 

in januari 2016. Wanneer de rente op 1 januari van het volgende jaar boven de 2% komt, wordt er overleg gepleegd met de schuldenaar. Deze kan dan 

beslissen om de hogere rente te gaan betalen of de lening vervroegd af te lossen.

De hoofdsom is te allen tijde opeisbaar, mits een opzegtermijn in acht genomen wordt van drie maanden.

Er is een aflossingstermijn overeengekomen van maximaal 20 jaar. Jaarlijks wordt er naast de verschuldige rente een bedrag ad € 3.750 afgelost.

De aflossing en verschuldigde rente zal jaarlijks aan het eind van het kalenderjaar worden voldaan.

Bij de overige vordering is een bedrag van € 79.791 opgenomen voor transitievergoedingen, welke in 2019 bij het UWV gedeclareerd zullen worden.
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2

2.1 Eigen vermogen

Stand per 

 01-01-

2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-

2018

€ € € €

2.1.1 Eigen vermogen

2.1.1.1 Algemene reserve 314.827 20.828 32.919 368.574

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 42.343 -2.875 -32.919 6.549

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 578.598 -59.273 - 519.325

Totaal Eigen vermogen 935.768 -41.320 - 894.449

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

Stand per 

 01-01-

2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-

2018

€ € € €

2.1.1.2.1 Reserve personeel 32.919 - -32.919 -

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting 9.424 -2.875 - 6.549

Totaal bestemmingsreserves publiek 42.343 -2.875 -32.919 6.549

Reserve personeel 

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

Stand per 

 01-01-

2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-

2018

€ € € €

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 578.598 -59.273 - 519.325

Totaal bestemmingsreserves privaat 578.598 -59.273 - 519.325

2.2 Voorzieningen

Stand per 

 01-01-

2018

Dotatie 

2018

Onttrek-

king 2018

Vrijval 

2018

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-

2018

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 

t/m 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 

voorzieningen 17.420 14.096 - - - 31.515 20.520 5.582 5.413

2.2.3 Voorzieningen voor 

groot onderhoud 280.667 42.285 12.483 - - 310.469 5.000 305.469 -

Totaal 

Voorzieningen 298.087 56.381 12.483 - - 341.984 25.520 311.051 5.413

* bij netto contante waarde

Passiva

Besloten is om de reserve Personeel toe te voegen aan de Algemene reserve
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2.2.1 Personele 

voorzieningen Stand per 

 01-01-

2018

Dotatie 

2018

Onttrek-

king 2018

Vrijval 

2018

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-

2018

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 

t/m 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.4 Jubileumuitkeringe

n
17.420 -378 - - - 17.041 6.046 5.582 5.413

2.2.1.6 Langdurig zieken - 14.474 - - - 14.474 14.474 - -

Totaal personele 

voorzieningen 17.420 14.096 - - - 31.515 20.520 5.582 5.413

* bij netto contante waarde

2.3 Langlopende schulden

Stand per 

 01-01-

2018

Aangega-

ne lening 

in 2018

Aflossing 

in 2018

Stand per 

 31-12-

2018

Looptijd 

> 1 jaar

Looptijd 

> 5 jaar

Rente per-

centage

€ € € € € €

2.3.7 Vooruitontvangen investeringsbudget - 17.667 - 17.667 4.000 13.667

Totaal Langlopende schulden - 17.667 - 17.667 4.000 13.667

Vooruitontvangen investeringsbudget

2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.6 Schulden aan gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 7.500 18.631

2.4.8 Crediteuren 23.870 35.620

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 93.418 83.007

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 26.916 24.356

2.4.12 Kortlopende overige schulden 17.645 19.357

Subtotaal kortlopende schulden 169.349 180.971

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 47.725 -

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 79.089 68.854

Overlopende passiva 126.814 68.854

Totaal Kortlopende schulden 296.163 249.825

Vooruit ontvangen bedragen

31-12-2018 31-12-2017

Dit betreft vooruitontvangen bedrag voor de aanschaf van de digiborden en bestemd voor de dekking van de afschrijvingskosten. Van het Verenigingsbestuur 

Hilversum  is een bijdrage van € 20.000 ontvangen. De afschrijvingskosten van 2018 bedragen € 2.333.

De Calvijnschool heeft een bedrag van € 38.276 ontvangen bij acties bestemd voor de inrichting van het nieuwe schoolplein. Dit bedrag wordt besteed bij de 

oplevering van de nieuwbouw. De Petrus Dathenusschool gaat in 2019 het restant van € 9.449 besteden van de subsidie van de Vereniging bevordering 

schoolonderwijs bestemd voor directie ondersteuning VBSO.
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3 Baten

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 2.441.636 2.179.106 2.158.424

Totaal Rijksbijdrage 2.441.636 2.179.106 2.158.424

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 97.025 126.853 87.236

Totaal Rijksbijdragen 97.025 126.853 87.236

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 

rijksbijdrage SWV 174.068 147.000 148.011

Totaal Rijksbijdragen 2.712.729 2.452.959 2.393.671

€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en 

Gemeenschappelijke Regelingen -

bijdragen en -subsidies 112.864 81.247 60.960

Totaal Overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden

112.864 81.247 60.960

Totaal overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden 112.864 81.247 60.960

Overige gemeentelijke en Gemeenschappelijke Regelingen -bijdragen en -subsidies

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 17.325 17.300 16.674

3.5.10 Overige 109.295 12.000 15.458

Totaal overige baten 126.620 29.300 32.132

Overheidsbijdragen en -subsidies 

overige overheden

3.2

20183.5 Overige baten Begroot 2018 2017

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2018 Begroot 2018 2017

2018 Begroot 2018 2017

Rijksbijdragen3.1

Dit betreft de subsidie van de Gemeente Ede voor VVE, Kansklas en schoolbegeleiding. Voor 1e inrichting is een bedrag van 

€ 46.975 ontvangen. Voor de kosten van tijdelijke uitbreiding met extra lokalen is een bedrag van € 75.000 toegekend. De 

Gemeente Hilversum heeft een bedrag van € 1.148 toegekend voor de afrekening van de exploitatie 2018.
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4 Lasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 1.842.420 2.144.897 1.690.468

4.1.1.2 Sociale lasten 255.670 - 224.835

4.1.1.5 Pensioenpremies 232.881 - 211.572

Totaal lonen, salarissen, sociale 

lasten en pensioenlasten 2.330.971 2.144.897 2.126.875

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 14.096 2.500 -4.278

4.1.2.3 Overige 108.525 70.500 132.475

Totaal overige personele lasten 122.621 73.000 128.197

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 51.474 15.000 25.996

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

51.474 15.000 25.996

Totaal personele lasten 2.402.118 2.202.897 2.229.076

Gemiddeld aantal werknemers 

Bestuur / Management 4 4

Personeel primair proces 38 38

Ondersteunend personeel 19 15

Totaal gemiddeld aantal werknemers 61 57

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 

activa 63.451 59.094 62.702

Totaal afschrijvingen 63.451 59.094 62.702

€ € € € € €

4.3.1 Huur 81.073 42.500 50.541

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 14.058 9.900 4.963

4.3.4 Energie en water 27.534 26.700 31.541

4.3.5 Schoonmaakkosten 9.516 13.000 11.918

4.3.6 Belastingen en heffingen 8.842 9.200 10.266

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 42.285 42.285 42.285

4.3.8 Overige 105.957 1.300 8.328

Totaal huisvestingslasten 289.265 144.885 159.842

Afschrijvingen 2018 Begroot 2018 2017

4.3 Huisvestingslasten

4.2

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 61 in 2018 (2017: 57). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het 

gemiddeld aantal werknemers.

2018 2017

2018 Begroot 2018 2017

4.1 2018 Begroot 2018 2017Personeelslasten
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€ € € € € €

4.3.8.1 Tuinonderhoud 319 300 -

4.3.8.2 Bewaking/beveiliging 951 1.000 601

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten 104.686 - 7.727

Totaal huisvestingslasten 105.956 1.300 8.328

Overige huisvestingslasten

€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 42.639 34.820 38.035

4.4.2 Inventaris en apparatuur 12.419 3.700 4.891

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 84.198 66.500 77.362

4.4.5 Overige 100.945 58.300 68.139

Totaal overige lasten 240.201 163.320 188.427

€ € € € € €

4.4.1.1 Administratie en beheerslasten 35.761 28.300 28.994

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 2.167 2.000 3.791

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 3.472 3.520 4.362

4.4.1.4 Kantoorartikelen 526 1.000 142

4.4.1.5 Overige administratie- en 

beheerslasten 713 - 746

Totaal administratie- en 

beheerslasten 42.639 34.820 38.035

Seperate specificatie kosten instellingsaccountant

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 3.554 3.200 2.674

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden - - -

4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - -

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

3.554 3.200 2.674

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

4.4.1 Administratie en beheerlasten

4.3.8 Overige huisvestingslasten 2018 Begroot 2018 2017

4.4

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

2018 Begroot 2018 2017

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het resultaat 

gebracht:

2018 Begroot 2018 2017

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig boekjaar.

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de vereniging zijn uitgevoerd door 

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De 

kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Dit betreft de gemaakte kosten voor de tijdelijke uitbreiding van de huisvesting met extra lokalen. De gemeente Ede heeft een 

vergoeding van € 75.000 hiervoor beschikbaar gesteld in het huisvestingsprogramma 2019. 

Overige lasten 2018 Begroot 2018 2017
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€ € € € € €

4.4.5.1 Wervingskosten 13.317 5.500 8.094

4.4.5.2 Representatiekosten 9.163 1.600 4.960

4.4.5.3 Huishoudelijke kosten 1.894 1.500 2.390

4.4.5.4 Buitenschoolse cq bijzondere 

activiteiten 12.707 4.050 3.398

4.4.5.5 Schoolkrant 217 450 2.064

4.4.5.7 Abonnementen 5.402 2.250 1.299

4.4.5.8 Medezeggenschapsraad - 250 -

4.4.5.10 Reproductiekosten, drukwerk, 

schoolgids 26.846 24.500 22.821

4.4.5.11 Toetsen en testen 8.282 2.550 4.872

4.4.5.12 Culturele vorming 5.137 6.500 6.350

4.4.5.13 Overige overige lasten 17.980 9.150 11.891

Totaal overige lasten 100.945 58.300 68.139

6 Financiële baten en lasten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 859 3.100 1.275

6.1.4 Overige opbrengsten financiële vaste 

activa en effecten 644 701 743

Totaal financiële baten 1.503 3.801 2.018

€ € € € € €

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten - 1.000 -

Totaal financiële lasten - 1.000 -

Nettoresultaat * -41.319       -3.889         -151.266     

*- is negatief

6.1 Financiële baten

Financiële lasten6.2

Begroot 2018 2017

2018 Begroot 2018 20174.4.5 Overige lasten

2018 Begroot 2018 2017

2018
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€ €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) 20.828

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.10 Reserve nulmeting -2.875

Totaal bestemmingsreserves publiek -2.875

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1 Algemene reserve privaat -59.273

Totaal bestemmingsreserves privaat -59.273

Totaal resultaat -41.320

Resultaat 2018

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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Verbonden partij Omschrijving doelstelling Samenstelling van bestuur en directie

     

            

          J. Bakker     

          J. Kuijers     

          J. Timmer     

          A. Verweij     

          L. Vogelaar     

VERBONDEN PARTIJEN

Berséba Reformatorisch Passend Onderwijs

De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

 

Zorgen voor passend onderwijs 

voor alle leerlingen van de aangesloten

Raad van Bestuur: G.R. van Leeuwen

Raad van Toezicht: 

G. Boonzaaijer

T.A. Stoop, voorzitterschoolbesturen
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Niet van toepassing, er zijn geen subsidies die toegelicht dienen te worden.

VERANTWOORDING SUBSIDIES
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Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2018

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldigingsklasse A

Bezoldigingsmaximum 111.000€      

WNT-VERANTWOORDING 2018

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking 

getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening, 

ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm 

overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal complexiteitspunten. Het 

totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de rechtspersoon of instelling valt en welk 

bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de 

complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie generieke 

instellingscriteria te weten:

(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar

(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en

(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.

Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd op 

functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de betreffende 

bestuursfunctie.

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2018.
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11

Topfunctionaris 4 3 2 1

Aanhef De heer De heer De heer De heer

Voorletters R. H. G. J.

Tussenvoegsel van van van

Achternaam Ommeren Snetselaar Laar Landaart

Functie(s) Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid

Leidinggevend topfunctionaris bij 

andere WNT-instelling Nee Nee Nee Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking 

als topfunctionaris (geen 

toezichthouder) bij de volgende 

andere WNT plichtige 

instelling(en)

Nee Nee Nee Nee

Topfunctionaris 5 6 7 8

Aanhef De heer De heer De heer De heer

Voorletters J. H.C. R. A.

Tussenvoegsel van van

Achternaam Gerrits Vulpen Ravenhorst Drost

Functie(s) Lid Lid Lid Lid

Leidinggevend topfunctionaris bij 

andere WNT-instelling Nee Nee Nee Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking 

als topfunctionaris (geen 

toezichthouder) bij de volgende 

andere WNT plichtige 

instelling(en)

Nee Nee Nee Nee

WNT-VERANTWOORDING 2018

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

De volgende leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 

of minder zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Toelichting

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van 

alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.

Toelichting

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van 

alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.
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Topfunctionaris 9 10 11 12

Aanhef De heer De heer De heer

Voorletters M. D.J. T.G.

Tussenvoegsel

Achternaam Rebel Vlastuin Kok

Functie(s) Lid Lid Lid

Leidinggevend topfunctionaris bij 

andere WNT-instelling Nee Nee Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking 

als topfunctionaris (geen 

toezichthouder) bij de volgende 

andere WNT plichtige 

instelling(en)

Nee Nee Nee

Toelichting

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van 

alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.

Versie: 6 / 18-6-2019 48



Jaarrekening 2018

34139 / Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel Ederveen, te Ederveen

2

Leidinggevende topfunctionaris 4 3 2 1

Dienstbetrekking Ja Ja

Aanhef De heer De heer

Voorletters N.B. J.

Tussenvoegsel

Achternaam Postema Heuvelman

Functievervulling in verslagjaar (2018)

Functie(s) Directeur Directeur

Aanvang functie 01-01 01-01

Afloop functie 31-12 31-12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 1,086 0,800

Leidinggevend topfunctionaris bij 

andere WNT-instelling

Nee Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking 

als topfunctionaris (geen 

toezichthouder) bij de volgende 

andere WNT plichtige 

instelling(en)

Nee Nee

Bezoldiging in verslagjaar (2018)

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding                                 79.509                                 52.500 

Beloningen betaalbaar op termijn

                                12.309                                   8.573 

Subtotaal bezoldiging                    -                                 91.818                                 61.073 

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag

                   -                    -                                          -                                          - 

Totale bezoldiging                    -                    -                                 91.818                                 61.073 

Afwijkend maximum vanwege 

toegekende uitzondering

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                    -                    -                               111.000                                 88.800 

Reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

  

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling   

WNT-VERANTWOORDING 2018

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 

functievervulling zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 

functievervulling
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Gegevens in vorig verslagjaar (2017)

ONWAAR ONWAAR WAAR WAAR

Dienstbetrekking Ja Ja

Functie(s) Directeur Directeur

Aanvang functie 01-01 01-08

Afloop functie 31-12 31-12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 1,086 0,800

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding                                 76.081                                 21.462 

Beloningen betaalbaar op termijn

                                11.651                                   3.922 

Totale bezoldiging                    -                    -                                 87.732                                 25.384 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                               107.000                                 35.667 

Niet-topfunctionarissen boven de norm

Toelichting

Bovenstaande leidinggevende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 

2018 ontvangen.

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van 

alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het individueel 

toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1- 12 van de functievervulling.

Toezichthoudend topfunctionaris

Niet van toepassing, er zijn geen toezichthoudend topfunctionarissen
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Rechten

De volgende niet uit balans blijkende rechten worden hieronder toegelicht.

Vlg

Nr. Omschrijving

Loop-

tijd

Bedrag 

per 

maand

Bedrag 

verslag-

jaar

Bedrag 

< 1 jaar

Bedrag 

1 - 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

Bedrag 

totaal

Mndn € € € € € €

1 M. Verhagen 1-12-2016 * * 725          8.700       8.700      34.800     -           43.500     

2 J.C. Diepeveen- Steenbergen 1-8-2010 * * 700          8.400       8.400      33.600     -           42.000     

* het huurcontract eindigt op het moment dat de dienstbetrekking eindigt.

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg

Nr. Omschrijving

Loop-

tijd

Bedrag 

per 

maand

Bedrag 

verslag-

jaar

Bedrag 

< 1 jaar

Bedrag 

1 - 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

Bedrag 

totaal

Mndn € € € € € €

1 Xerox Groep Systems 19-4-2013 18-4-2019 72 1.100         13.202     3.851      -           -           3.851       

2 Kyocera 14-5-2014 13-5-2020 72 75               900          900         375          -           1.275       

3 Viermaster, huur lokalen 1-8-2018 31-7-2019 12 1.175         19.392     8.225      -           -           8.225       

4 Stichting Dorpshuis Ederveen, lokaal 1-8-2018 31-7-2019 12 432             5.596       3.024      -           -           3.024       

5 Marktzicht 1-8-2018 31-7-2019 12 1.837         21.356     12.856    -           -           12.856     

6 Formulebouw huur units fase 1 31-7-2018 31-7-2020 24 2.517       12.777     30.202    17.618     -           47.819     

7 Formulebouw huur units fase 2 18-9-2018 18-9-2020 24 3.775       13.068     45.302    32.089     -           77.392     

 

Periode van t/m

Periode van t/m

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Versie: 6 / 18-6-2019 51



Jaarrekening 2018

34139 / Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel Ederveen, te Ederveen

Ederveen,……………………………………2019

Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel Ederveen

Samenstelling bestuur

Lid:

Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel Ederveen

Statutaire adres De Zicht 3 

Statutaire vestigingsplaats 6744 WX  Ederveen

Lid De heer T.G. Kok

Lid De heer mr. M. Rebel

Lid De heer D.J. Vlastuin

Secretaris De heer H.C. van Vulpen

Lid De heer R. van Ravenhorst

Lid De heer A. Drost

Penningmeester De heer J.C. van Laar

Toezichthoudend bestuur

Voorzitter De heer J. Gerrits

De heer J. Landwaart

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Dagelijks bestuur:

Voorzitter De heer R. van Ommeren

Secretaris De heer ir. H. Snetselaar
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.
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Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Bestuursnummer:

Contactpersoon:

Telefoon: 0318-675111

E-mailadres:

BRIN-nummers: 07KV Calvijnschool

03OA Petrus Dathenusschool

F.W. Stufken

fwstufken@calvijnschool-ederveen.com

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

0318-571482

De Zicht 3, 6744 WX  Ederveen

Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel Ederveen

34139

directeur@calvijnschool-ederveen.com

Versie: 6 / 18-6-2019 55



Jaarrekening 2018

34139 / Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel Ederveen, te Ederveen

Pagina voor de controleverklaring

(beslaat ui meerdere pagina's)

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat ui meerdere pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat ui meerdere pagina's)
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BIJLAGEN
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1.2.2.2 Ministerie van OCW

Beschikking Toegerekend Ontvangen Te vorderen

Bekostigings (nummer Bedrag t/m jaar t/m jaar 

Overlopende post lumpsum jaar  en datum) beschikking 2018 2018 31-12-2018

€ € € €

Personeel 2018-2019  1.706.027 710.845 589.432 121.413

Prestatiebox 2018-2019  93.702 39.043 42.541 -3.499

Impulsgebieden 2018-2019  9.905 4.127 3.422 705

Totaal OCW 1.809.634 754.014 635.395 118.619

OCW-BIJLAGE
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2.1

Mutaties 2018

2.1.1.1 Algemene reserve (publiek) Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2018 mutaties 31-12-2018

€ € € €

01 Calvijnschool 99.859 -49.560 85.083 135.382

02 Petrus Dathenusschool 214.968 70.388 -52.164 233.192

Totaal Algemene reserve 314.827 20.828 32.919 368.574

Bestemmingsreserves

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

Mutaties 2018

2.1.1.2.1 Reserve personeel Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2018 mutaties 31-12-2018

€ € € €

01 Calvijnschool 85.084 - -85.084 -

02 Petrus Dathenusschool -52.165 - 52.165 -

Totaal Reserve personeel 32.919 - -32.919 -

Besloten is om de reserve Personeel toe te voegen aan de Algemene reserve.

Mutaties 2018

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2018 mutaties 31-12-2018

€ € € €

01 Calvijnschool 9.424 -2.875 - 6.549

Totaal Reserve nulmeting 9.424 -2.875 - 6.549

RESERVES EN VOORZIENINGEN PER KOSTENPLAATS

Reserves
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2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

Mutaties 2018

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2018 mutaties 31-12-2018

€ € € €

99 Calvijnschool 576.319 -59.468 - 516.851

99 Petrus Dathenusschool 2.279 195 - 2.474

Totaal Algemene reserve (privaat) 578.598 -59.273 - 519.325
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2.2

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Mutaties 2018

2.2.1.4 Jubileumvoorziening Stand Dotatie Onttrekking Vrijval Stand

01-01-2018 31-12-2018

€ € € € €

01 Calvijnschool 13.694 - - 846 12.848

02 Petrus Dathenusschool 3.725 468 - - 4.193

Totaal Jubileumvoorziening 17.419 468 - 846 17.041

Mutaties 2018

2.2.1.6 Voorziening Langdurig zieken Stand Dotatie Onttrekking Vrijval Stand

01-01-2018 31-12-2018

€ € € € €

01 Calvijnschool - 14.474 - - 14.474

Totaal Voorziening Langdurig zieken - 14.474 - - 14.474

2.2.3 Voorzieningen groot onderhoud

Mutaties 2018

2.2.3.1.1 Voorziening Gebouwen Stand Dotatie Onttrekking Vrijval Stand

01-01-2018 31-12-2018

€ € € € €

01 Calvijnschool 159.117 25.285 8.429 - 175.973

02 Petrus Dathenusschool 121.550 17.000 4.054 - 134.496

Totaal Voorziening Gebouwen 280.667 42.285 12.483 - 310.469

Voorzieningen
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Kpl 07KV/Calvijnschool

€ € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 2.231.637     1.943.956     

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige 

overheden

111.716        59.812          

3.5 Overige baten 17.175          991               

Totaal baten 2.360.528    2.004.759    

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 2.003.999     1.753.400     

4.2 Afschrijvingen 45.193          42.786          

4.3 Huisvestingslasten 253.332        126.661        

4.4 Overige lasten 187.497        149.550        

Totaal lasten 2.490.021    2.072.397    

Saldo baten en lasten * -129.493      -67.638        

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 456               -                   

6.2 Financiële lasten -                   -                   

Saldo financiële baten en lasten 456              -                   

Totaal resultaat * -129.037      -67.638        

*(- is negatief)

D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 PER KOSTENPLAATS

2018 2017
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Kpl 03OA/Petrus Dathenusschool

€ € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 481.092        449.715        

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige 

overheden

1.148            1.148            

3.5 Overige baten 80.530          4                   

Totaal baten 562.770       450.867       

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 398.119        475.676        

4.2 Afschrijvingen 13.067          14.726          

4.3 Huisvestingslasten 28.827          31.163          

4.4 Overige lasten 52.370          38.132          

Totaal lasten 492.383       559.697       

Totaal resultaat * 70.387          -108.830      

*(- is negatief)

D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 PER KOSTENPLAATS

2018 2017
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Kpl /Woning

€ € € €

3 Baten

3.5 Overige baten 17.100          16.200          

Totaal baten 17.100         16.200         

4 Lasten

4.2 Afschrijvingen 5.191            5.191            

4.3 Huisvestingslasten 7.106            2.018            

Totaal lasten 12.297         7.209           

Totaal resultaat * 4.803            8.991            

*(- is negatief)

D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 PER KOSTENPLAATS

2018 2017
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Kpl /Bestuur

€ € € €

3 Baten

3.5 Overige baten 11.814          14.937          

Totaal baten 11.814         14.937         

4 Lasten

4.4 Overige lasten 335               745               

Totaal lasten 335              745              

Saldo baten en lasten * 11.479         14.192         

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 1.047            2.017            

6.2 Financiële lasten -                   -                   

Saldo financiële baten en lasten 1.047           2.017           

Totaal resultaat * 12.526          16.209          

*(- is negatief)

D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 PER KOSTENPLAATS

2018 2017
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