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Barneveld, 16 april 2020
Behandeld door: M.A. Rozendaal RA

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het rapport over het boekjaar 2019, waarin is opgenomen de jaarrekening van uw
vereniging. Op grond van de door u verstrekte opdracht en op basis van de door ons verrichte
werkzaamheden kunnen wij een goedkeurende controleverklaring afgeven. Oeze verklaring is
opgenomen onder Overige gegevens.
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Vereniging tot bevorderíng van Schoolonderwijs op
Gereformeerde Grondslag
te Veenendaal

Algemeen

Vaststelling jaarrekening
Op de bestuursvergadering van 13 april 2019 is de jaarrekening 2018 vastgesteld, waarna op de
Iedenvergadering van 6 juni 2019 de jaarrekening 2018 is goedgekeurd.

Resultaten

Resultatenoverzicht

2019
€

Begroting
2019

€
2018

€

Baten 270.447 283.640 276.854

Lonen

Overige personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Kantoorkosten

Algemene kosten
Kosten activiteiten

Bestedingen ten behoeve van de doelstelling

Som der bedrijfslasten

79.534
10.316
19.096
23.839

711
21.094
76.197

103.582

334.369

88.000
7.750

17.800
1 3.977
5.500

27.500
68.500
71 .500

300.527

65.506
8.165

1 7.574
15.870

1.321
23.774
66.742
29.958

228.910

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

-63.922
-733

-16.887
-í .ooo

47.944
-163

Netto resultaat -64.655 -17.887 47.781

2
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Resultaatanalyse

€
2019

€

Resultaat gunstiger door:
Lagere kantoorkosten
Lagere algemene kosten

610
2.680

3.290

Resultaat ongunstíger door:
Lagere baten
Hogere lonen
Hogere overige personeelskosten
Hogere afschrijvingen materiële vaste activa
Hogere huisvestingskosten
Hogere kosten activiteiten
Hogere bestedingen ten behoeve van de doelstelling
Lagere financiële baten en lasten

6.407
14.028
2.151
1.522
7.969
9.455

73.624
570

115.726

Verslechtering van het netto resultaat 112.436

Financiële positie

Verkorte opstelling balans
31-12-2019
€ %

31-12-2018
€%

Actíva
Materiële vaste activa
Voorraden

Vorderingen
Liquide middelen

427.884
640

1 .549
489.775

46,5
0,1
0,2

53,2

419.715
653

2.818
522.618

44,4
0,1
0,2

55,3

919.848 ioo,o 945.804 íoo,o

Passiva

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

830.375
8.170

81 .303

90,3
o,g
8,8

895.030
22.224
28.550

94,6
2,3
3,1

919.848 100,0 945.804 íoo,o
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Verenigíng tot bevorderíng van Schoolonderwijs op
Gereformeerde Grondslag
te Veenendaal

Analyse van de financiële positie
31-12-2019

€
31-12-2018

€

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen

Kortlopende schulden

Líquídíteitssaldo
Voorraden

Werkkapitaal

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

1.549
489.775

491.324
-81.303

410.021
640

410.661

427.884

838.545

2.818
522.618

525.436
-28.550

496.886
653

497.539

419.715

917.254

Financiering

Eigen vermogen
Voorzieningen

830.375
8.170

838.545

895.030
22.224

917.254
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Fiscale positíe

Omzetbelasting
Vereniging tot Bevordering van Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag vormt met Stichting Ds.
G.H. Kerstencentrum een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. De omzetbelasting wordt afgedragen
door Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum.

Vennootschapsbelasting
Vereniging tot Bevordering van Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag is niet belastingplichtig
voor de vennootschapsbelasting.

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn tot nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,
:an Ree Ac,countants

/fö
M.A. Rozendaal
Registeraccountant /-
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Verenígíng tot bevordering van Schoolonderwijs op
Gereformeerde Grondslag
te Veenendaal

Bestuursverslag

Algemene informatie
De verslagen van de secretaris en de penningmeester liggen ter inzage op het kantoor van de
vereniging.
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Verenigíng tot bevordering van Schoolonderwijs op
Gereformeerde Grondslag
te Veenendaal

Balans per 31 december 2019

31 december 2019
€ €

31 december 2018
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Andere vaste bedrijfsmiddelen

423.786
4.098

418.907
808

427.884 <íg.ïís

Vlottende actíva

Voorraden 640 653

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Overige vorderingen
Overlopende activa

1 .250
133
166

2.348
315
155

1.549 2.818

Liquide middelen 489.775 522.618

Totaal 919.848 945.804



31 december 2019
€ €

31 december 2018
€ €

PASSIVA

Eígen vermogen

Bestemmingsreserves (privaat)
Overige reserves

387.195
443.180

406.291
488.739

830.375 895.030

Voorzieníngen

Overige

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten
Overige schulden

2.630
78.673

8.170

7.747
20.803

22.224

81 .303 28.550

Totaal 919.848 945.804
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Vereniging tot bevordering van Schoolonderwijs op
Gereformeerde Grondslag
te Veenendaal

Staat van baten en lasten over 2019

2019

€

Begroting
2019

€
2ül8

€

Baten
Giften en baten uit fondsenwerving
Opbrengsten activiteiten
Overige baten

201 .877 209.000
27.372 aí .ooo
41.198 43.640

270.447 283.640

207.926
28.759
40.169

276.854

Lasten
Lonen

Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

79.534 88.000 65.506
"ig.oge 17.800 1 7.574

235.739 1 94.727 145.830

334.369 300.527 228.910

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten

Netto resultaat

-63.922
-733

-64.655

-16.887
-í.ooo

-17.887

47.944
-163

47.781
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Verenigíng tot bevordering van Schoolonderwijs op
Gereformeerde Grondslag
te Veenendaal

Kasstroomoverzicht over 2019

€
2019

€ €
2018

€

Kasstroom uit operatíonele activiteiten
Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor
Afschrijvingen
Toename van de voorzieningen
Afname van de voorzieningen

ü g.oge
4.454

-18.508

-63.922

1 7.574
3.600
-696

47.944

5.042 20.478

Veranderingen in werkkapitaal
Afname (toename) van voorraden
Afname (toename) van handelsdebiteuren
Afname (toename) van overige vorderin-
gen
Overlopende activa
Toename (afname) van overige schulden

13
1 .098

182
-11

52.753

1.710

-207
27

-eo.eoí

Kasstroom uít bedrijfsoperaties

Betaalde interest

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit ínvesteringsactiviteiten
Verwerving van materiële vaste activa

Mutatie geldmiddelen

54.035

-4.845

-733

-5.578

-27.265

-32.843

-59.071

9.351

-163

9.188

-13.411

-4.223

Verloop mutatíe geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de
periode
Toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het einde van de
periode

522.618
-32.843

489.775

526.841
-4.223

522.618
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Vereníging tot bevorderíng van Schoolonderwíjs op
Gereformeerde Grondslag
te Veenendaal

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Vereniging tot bevordering van Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag is feitelijk en statutair
gevestigd op Nieuweweg-noord 251 , 3905 LW te Veenendaal en is ingeschreven bij het handelsregister
onder nummer 40464644.

Algemene toelíchting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Omtrent de activiteiten van de vereniging is in artikel 3 en 4 van de statuten het volgende bepaald:

De bevordering van schoolonderwijs op gereformeerde grondslag, zoals in artikel 3 van de statuten is
omschreven. De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer:

a. haar leden hulp te bieden bij de oprichting en instandhouding van scholen;

b. mede te werken aan de bloei van deze scholen;

c. een commissie in te stellen ter beslechting van geschillen, welke zich binnen het verenigingsverband,
dan wel binnen de bij de vereniging aangesloten scholen kunnen voordoen, alsmede een commissie van
beroep, zoals in de onderscheiden onderwijswetten is geregeld;

d. haar leden voorlichting te geven met betrekking tot de toepassing en naleving van de wettelijke
voorschriften ten aanzien van de scholen en het personeel;

e. alle andere wettige middelen die tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

In artikel 4 is bepaald dat de vereniging als nevendoel heeft het faciliteren van psychosociale
hulpverlening, verleend door de stichting Ds. G.H. Kerstencentrum. Onder psychosociale hulpverlening
wordt onder andere verstaan:

a. opvoedingsondersteuning;

b. ambulante gezinsbegeleiding;

c. andere vormen van hulp aan jongeren en/of ouderen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen,
onderdeel Cl Kleine Organisaties-zonder-winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen 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.
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Vereniging tot bevordering van Schoolonderwijs op
Gereformeerde Grondslag
te Veenendaal

Grondslagen

Materíële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van
de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen
voor het verwachte bedrag op het moment van activering. [)it bedrag wordt verwerkt als onderdeel van
de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

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.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs of lagere opbrengstwaarde

Vorderíngen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie,inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en
transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening voor groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen 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.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerr3 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 afirek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
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Verenigíng tot bevordering van Schoolonderwijs op
Gereformeerde Grondslag
te Veenendaal

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen bestaan uit de
Iiquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde
koers. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten.
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Vereníging tot bevordering van Schoolonderwíjs op
Gereformeerde Grondslag
te Veenendaal

Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsge- Andere vas-
bouwen en - te bedríjfs-

terreinen middelen
€ €

Totaal

€

Stand per 1 januari 2019
Aanschafwaarde

Q)rrn)Iatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 1 januari 2019

Mutaties

Investeringen
Afschrijvingen

Saldo mutaties

Stand per 31 december 2019
Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2019

Afschrijvingspercentages

685.406
-266.499

418.907

23.179
-18.300

4.879

708.585
-284.799

423.786

0-10%

38.357
-37.549

808

4.086
-796

3.290

42.443
-38.345

4.098

10-20%

723.763
-304.048

419.715

27.265
-19.096

8.169

751 .028
-323.144

427.884

De WOZ-waarde van het pand aan de Nieuweweg-noord 251 bedraagt € 286.000 per 1 januari 2018.

Vlottende activa

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Voorraden

Voorraad artikelen 640 653
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Vereniging tot bevordering van Schoolonderwíjs op
Gereformeerde Grondslag
te Veenendaal

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Hgndelsdebíteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren í .250 2.348

Overige vorderíngen

Overige

Overïge

Rente

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen

ABN AMRO Bank

Regiobank
ING Bank

133

133

166

407.700
76.654

5.421

489.775

315

315

155

430.488
69.190
22.940

522.618

Bestemmingsreserves (privaat)

Bestemmingsreserve financiering materiële vaste activa 387.195

2019
€

406.291

2018
€

Bestemmingsreserve financiering maieríële vaste activa

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

Stand per 31 december

Dit betreft een reservering voor de financiering van materiële vaste activa.

406.291
-19.096

387.195

423.865
-17.574

406.291
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Vereniging tot bevordering van Schoolonderwijs op
Gereformeerde Grondslag
te Veenendaal

2019
€

2018
€

Overíge reserves

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

Stand per 31 december

Voorzieningen

488.739
-45.559

443.180

423.384
65.355

488.739

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Overige

Voorziening groot onderhoud gebouwen 8.170

2019
€

22.224

2018
€

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari 22.224 19.320

Dotatie 4.454 3.600

26.678 22.920

Onderhoudskosten ten laste van voorziening -18.508 -696

Stand per 31 december 8.170 22.224

Deze onderhoudsvoorziening is gevormd om grote toekomstige onderhoudskosten van de onroerende
zaken gelijkmatig over de jaren te verdelen.

Kortlopende schulden
31-'12-2019 31-12-2018

€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren

Overige schulden

Accountantskosten

Rekening-courant Stichting Ds. e.í-í. Kerstencentrum
Diversen

2.630

6.443
1.105

71.125

78.673

7.747

5.000
4.980

10.823

20.803
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Vereníging tot bevordering van Schoolonderwíjs op
Gereformeerde Grondslag
te Veenendaal

Toelichting op de staat van baten en lasten

2019
€

Begroting
2019

€
2018

€

Baten

Giften en baten uit fondsenwerving
Opbrengsten activiteiten
Overige baten

201 .877
27.372
41.198

270.447

209.000
31 .000
43.640

283.640

207.926
28.759
40.169

276.854

Giften en baten uit fondsenwervíng

Bijdragen scholen
Bijdragen kerken
Giften
Gifien Criterium

73.747
42.306
45.626
40.198

201 .877

77.000
42.000
58.000
32.000

209.000

75.336
41.868
64.428
26.294

207.926

Opbrengsten activiteiten

Advertentieopbrengsten Criterium
Cursus Identiteit

23.212
4.160

27.372

27.000
4.000

31.000

24.879
3.880

28.759

Overige baten

Huuropbrengsten
Diversen

41 .022
176

41.198

40.140
3.500

43.640

40.140
29

40.169

Lonen

Doorbelaste lonen en salarissen 79.534 88.000 65.506

2019
€

Begroting
2019

€
2018

€

Afschrijvingen materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen

Andere vaste bedrijfsmiddelen
18.300

796

19.096

17.500
300

17.800

17.050
524

17.574
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ing van Schoolonderwíjs opVerenigíng tot tUt!VOí(JUrít

Gereformeerde Grondslag
te Veenendaal

Overige bedríjfskosten

Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten

Algemene kosten
Kosten activiteiten

Bestedingen ten behoeve van de doelstelling

10.316
23.839

711
21 .094
76.197

103.582

7.750
ï 3.977
5.500

27.500
68.500
71.500

8.165
15.870

1.321
23.774
66.742
29.958

235.739 ï94.727 145.830

Overíge personeelskosten

Opleidingskosten
Wervingskosten
Geschenken

Vrijwilligersvergoedingen
Diversen

305
4.913
1 .685
3.400

13

2.000

2.500
3.000

250

4.409
632

3.000
124

10.316 7.750 8.165

Huisvestingskosten

Huurkosten

Onderhoud gebouwen
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen
Vaste lasten
Gas, water en elektra
Schoonmaakkosten

7.627
8.161
4.454

768
2.454

375

7.627
500

3.600
750

í .200
300

7.627
2.986
3.600

632
791
234

23.839 ü 3.977 15.870

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Vakliteratuur

Automatisering

8

291
412

1 .000
500
500

3.500

923

398

711 5.500 1.321
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Vereniging tot bevordering van Schoolonderwíjs op
Gereformeerde Grondslag
te Veenendaal

2019

€

Begroting
2019

€
2018

€

Algemene kosten

Abonnementen en contributies
Accountantskosten
Bestuurskosten
Kosten financiële actie
Telefoonkosten

Doorbelaste algemene kosten
Porti

Overige algemene kosten

2.305
10.065
2.427
1 .284

3.992
21

ü .ooo

2.500
e.ooo
3.000
ü .ooo

500
12.500

í .ooo
1 .000

2.249
6.582
2.405
1 .346

202
8.903

508
1.579

21.094 27.500 23.774

Kosten activíteiten

Cursus identiteit
Kosten Criterium

Juridische ondersteuning
Overige kosten activiteiten

7.941
58.175
4.869
5.212

6.000
61 .000
2.500

-1 .000

6.041
56.650

3.506
545

76.197 68.500 66.742

Bestedingen ten behoeve van de doelstellíng

Bijdrage projectgroep onderwijsconcept
Bijdrage schouder aan schouder
Bijdrage methodeontwikkeling
Bijdrage organisatie directeurenoverleg
Bijdrage ICT
Bijdrage ouderavonden
Bijdrage project onderzoek gewetensvorming
Bijdrage opvoedingsondersteuning
Bijdrage ondersteuning scholen

20.920
í9.945
7.860
7.500
6.500
3.843
1 .688

35.326

7.500
7.500
6.500

40.000
üo.ooo

5.791

7.500
6.500
2.845

7.322

103.582 71.500 29.958
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Vereniging tot bevordering van Schoolonderwijs op
Gereformeerde Grondslag
te Veenendaal

Begroting
2019 2019

€ €

733 í .ooo

2018
€

163

Rentelasten en soortgelijke kosten

Overige rentelasten

Resultaatbestemming:
Het netto resultaat bedraagt € -64.655 Voorgesteld wordt om het netto resultaat over 2019 als volgt te
verdelen:

Bestemmingsreserve financiering materiele vaste activa: € 19.096;

Overige reserves: € -45.559.

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Veenendaal, 16 april 2020

Het bestuur:

D. Hendriks van Warbij
(voorzitter)

A. Krijgsman
(penningmeester)
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Koolhovenstíaat 11

3772 MT Baíneveld

Postbus 272

3770 AG Barneveld

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Vereniging Bevordering van Schoolonderwijs op Gereformeerde
Grondslag

T (0342) 40 85 08

F (0342) 40 81 41

bameveld@vaníeeacc.nl
www.vaníeeacc.nl

KvK ní. 08107895

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Vereniging Bevordering van Schoolonderwijs op
Gereformeerde Grondslag te Veenendaal gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeff de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging Bevordering van Schoolonderwijs op
Gereformeerde Grondslag per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn Cl Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1.

2.

3.

de balans per 31 december 201 9;
de winst- en verliesrekening over 2019;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk vanVereniging tot Bevordering van Schoolonderwijs op Gereformeerde
Grondslag zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Van Ree Acíouíllanlx :S een lÏarlóelSnaam Valí Van Ree Accounlan{s BV.

Op al onze dieyisïen iiin de SRA-Algemene vooívíaaíden van íoepaíiing die gedeponeeíd zijn ondeí nummeí íi0481á96 bii de Kameí van Koophandel le Uííethí.
Op vetzoek woyóen öere }os+eloos Ïoegeronden.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere ínformatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel jaarverslag een
bestuursverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat het bestuursverslag met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben het bestuursverslag gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten volgens de Nederlandse controle

standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met

RJk-Richtlijn Cl Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

C. Beschrijving van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming metde in Nederland geldende RJk-RichtlijnCl Kleine Organisaties-zonder-
winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij hetopmakenvande jaarrekeningmoethet bestuurafwegen ofdevereniging in staat is om
haarwerkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond vangenoemd

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continu'íteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te liquideren of
de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van de controle dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheíd waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn ín de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheíd van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen doorhet bestuuren de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit haar
bedrijfsactiviteiten in continu'íteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
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moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zíjn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de entiteit haar continuÏteit niet langer kan
handhaven;

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud vande jaarrekeningen de daarin
opgenomen toelichtingen; en

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande

reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar

voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Barneveld, 16 april 2020
Van Ree Accountants

M.A. (Marienj-Roföndaa?lRA



Vereniging tot Bevordering van Schoolonderwijs
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Bijlage 1 : Criterium

2019 2018

€ € € €

Baten

Giften (exclusíef kerken)
Giften kerken
Advertenties
Diversen

38.393
1 .805

23.002
882

24.395
1 .899

21.965

64.082 48.258

Lasten
Drukkosten
Porti
Administratiekosten
Uren redactie

Relatiegeschenken
Reis- en verblijfkosten
Bankkosten

Algemene kosten

Som der bedrijfslasten

29.932
16.568

1 .228
9.643

750
201
648
282

59.252

26.956
16.597

1 .684
9.453

870
167
637
287

56.649

Exploitatieresulföat 4.829 -8.391


