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Brinnummer

Koningin Wilhelminaschool 08BH

Wheemschool 09CZ

weergegeven.

Missie:

Visie:

Voorgaande betekent dat het personeel op onze scholen een bewuste keuze voor het christelijk onderwijs dient te 

maken. Het onderwijzend personeel heeft een voorbeeldfunctie en zal vanuit een persoonlijke relatie met God 

vertellen over de liefde van God.

Het personeel dient de Bijbel als onfeilbaar Woord van God te erkennen en de Drie Formulieren van Enigheid te 

onderschrijven. Voor het onderhouden van de nauwe band met de plaatselijke Hervormde Gemeente binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland streven we naar de situatie, dat het personeel kerkelijk betrokken is bij deze 

gemeente en woonachtig is in Voorthuizen.

Onze scholen zijn open scholen, waarmee wordt bedoeld dat alle kinderen worden toegelaten, mits ouders en 

kinderen de christelijke normen en waarden, zoals hiervoor omschreven, respecteren. Bij aanname van de kinderen 

wordt nadrukkelijk aan de ouders meegedeeld wat het christelijk onderwijs op onze scholen concreet inhoudt en wat 

dit kan betekenen voor de gesprekken in de thuissituatie.

We staan garant voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele mogelijkheden 

van ieder kind, waardoor een goede basis wordt geboden voor vervolgonderwijs en een plaats in de maatschappij. 

De kinderen wordt een veilige en stabiele omgeving geboden waar zij zich geborgen voelen en waar zij leren 

rekening te houden met anderen en respect te tonen voor andere meningen.

Identiteit

Het is belangrijk dat de kinderen worden geholpen bij het vormen van hun persoonlijkheid. Voor onze scholen spelen 

de bijbelse normen hierbij een belangrijke rol. We laten de kinderen al vroeg kennis- maken met de bijbelse verhalen 

en leren ze psalmen en bijbelse liederen. Het bijbels onderwijs wordt op zo'n wijze vormgegeven dat de kinderen er 

later op een positieve wijze op terug kijken en dat het persoonlijke geloof in God er door wordt versterkt. Bij de keuze 

van leermiddelen wordt rekening gehouden met onze identiteit.

ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID

Inleiding

Kernactiviteiten en Beleid

Doelstelling van de organisatie (Missie en visie)

Jaarrekening

Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Leidend in de organisatie is het visiedocument. Hieronder is de missie en een deel van de visie 

Uitgaande van de Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland op gereformeerde grondslag in 

Voorthuizen, bevorderen we het plaatstelijk protestants christelijk onderwijs. We willen dat de kinderen al jong van de 

liefde van God en het verlossingswerk van Jezus Christus horen. De grondslag hiervoor is de Bijbel als het onfeilbare 

Woord van God naar de opvatting van de Drie Formulieren van Enigheid.

In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van Stichting Hervormde Scholen in het 

jaar 2016.

De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Hervormde Scholen is opgesteld door Dyade 

Onderwijsbedrijfsvoering B.V.

Onder het bevoegd gezag van Stichting Hervormde Scholen, met bevoegd gezag nummer 30673, vallen de 

onderstaande scholen:
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De juridische structuur is in 2016 niet gewijzigd ten opzichte van 2015.

Organigram SHS

De Stichting gaat uit van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Voorthuizen en beoogt een 

nauwe band met deze Hervormde Gemeente. De Stichting heeft als doel het bevorderen van goed protestants 

christelijk onderwijs (artikel 5 van de statuten).

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een stichting. 

Conform de missiebeschrijving gaat het hier om kwalitatief goed onderwijs, waarbij rekening gehouden wordt met de 

individuele mogelijkheden van ieder kind, waardoor een goede basis wordt geboden voor vervolgonderwijs en een 

plaats in de maatschappij.

Om dit doel te bereiken heeft de Stichting twee scholen onder haar gezag, te weten de Koningin Wilhelmina School 

en De Wheemschool. Het bestuur van de Stichting bestaat statutair uit 2 personen, te weten de beide directeuren 

van de scholen. Het bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht bestaande uit 5 personen, waarvan 1 

vacature.

Juridische structuur

Organisatiestructuur en personele bezetting

Stichting Hervormde Scholen is op 9 november 1987 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 

Apeldoorn onder dossiernummer 41049975.
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De directeur/bestuurders werken volgens een vastgelegd  "Managementstatuut".

Het bestuur is ultimo 2016 als volgt samengesteld:

Voorzitter :

Vicevoorzitter :

Voorzitter :

Overige leden :

Overige leden :

Overige leden :

1-10-2016 groeitelling 1-10-2015 1-10-2014 1-10-2013

Koningin Wilhelminaschool 278 nvt 271 266 265

Wheemschool 264 nvt 258 269 288

Het bestuur heeft voor 2017 geen stellige voornemens met grote financiële impact anders dan de voornemens

die zijn opgenomen bij de diverse onderdelen. Er zijn eveneens in 2017 nog geen bestuursbesluiten genomen

die een belangrijke wijziging van het beleid betekenen of die een grote financiële impact hebben.

de heer W.H. van den Berg

de heer H. Hofman

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.

Belangrijke stellige bestuurlijke voornemens en inmiddels in het nieuwe jaar genomen besluiten, 

alsmede de financiële vertaling daarvan.

Er hebben gedurende het kalenderjaar 2016 geen groeitellingen plaatsgevonden en derhalve is hiervoor geen 

aanvullende bekostiging ontvangen.

Belangrijkste kenmerken van het gevoerde beleid

In onderstaand overzicht wordt het aantal leerlingen op 1 oktober 2016 vergeleken met de leerlingaantallen in de 

jaren 2015, 2014 en 2013.

Bekostigingsgrondslag

de heer G. de Vries

Raad van Toezicht

De Raad van toezicht is ultimo 2016 als volgt samengesteld:

de heer G.J. Ceelen

de heer R.van Middendorp

mevrouw D. Heijstek-van den Hazel

De leiding op de scholen is in handen van de directeuren die samen met hun bouwcoördinatoren per school een 

managementteam vormen. Onderling stemmen de directeuren het beleid voor de scholen zoveel mogelijk met elkaar 

af.

De directeuren zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De directeuren vormen samen het College van 

Bestuur en zijn per jaar wisselend voorzitter.

Eén keer per jaar vergaderen Raad van Toezicht, College van Bestuur samen met de GMR. Hierbij komen zaken aan 

de orde die van gezamenlijk belang zijn.

Sinds 2014 is er een functie scheiding tussen bestuur en intern toezicht volgend uit de Code Goed Bestuur. De beide 

directeuren zijn toegetreden tot het bestuur en hebben vervolgens een Raad van Toezicht ingesteld. 

Bestuurssamenstelling
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In het voorjaar van 2016 is het bestuursformatieplan 2016-2020 opgesteld en vastgesteld. 

De formatie voor 2016-2017 kon worden gerealiseerd binnen de kaders van de meerjarenbegroting.

Op basis van de verwachte ontwikkeling van het leerlingenaantal en het verwachte natuurlijk verloop, zal deze

formatieve inzet ook in 2017-2018 worden gehandhaafd. Daarom is besloten om niet tot plaatsing in het

risicodragend deel van de formatie (rddf-plaatsing) over te gaan per 1 augustus 2016.

In het najaar bij het opstellen van de meerjarenbegroting is dit beeld bevestigd. 

Er is daarom geen melding naar de PO-raad gegaan over eventuele rddf-plaatsing per 1 februari 2017 

of 1 februari 2018. 

Het bestuursformatieplan 2017-2021 zal ook pas in het voorjaar worden opgesteld.

Voor de onderwijsprestaties zijn hieronder van beide scholen de resultaten van de Centrale-eindtoets groep 8

opgenomen.

De eindopbrengsten worden gemeten d.m.v. de Centrale-eindtoets. Deze worden voor de schoolinterne analyse

in relatie gebracht tot de Entreetoets (gr. 7) en de toetsen van het Cito-LVS (RW & BL).

De eindtoets wordt door alle leerlingen en volgens de handleiding afgenomen. Er wordt geen dubbele berekening

gemaakt. De uitslagen worden gepubliceerd. Er wordt aan het bestuur verantwoording afgelegd over de

eindopbrengsten.

Centrale Eindtoets Wheemschool

Jaar Ondergrens
Landelijk 

gemiddelde
Bovengrens Schoolscore

2012-2013 532,0 534,7 537,2 534,5

2013-2014 533,4 535,7 537,54 537,3

2014-2015 533,5 534,8 537,5 534,1

2015-2016 532,6 534,5 537,6 535,1

Centrale Eindtoets Koningin Wilhelmina School

Jaar Ondergrens
Landelijk 

gemiddelde
Bovengrens Schoolscore

2012-2013 533,7 535,9 537,7 534,9

2013-2014 533,9 535,9 537,9 533,1

2014-2015 538,7 534,9 543,6 541,2

2015-2016 532,0 534,5 537 535,3

Naast de centrale eindtoets worden in de scholen tussenopbrengsten gemeten. Deze opbrengsten worden twee

maal per jaar (februari en juni) geanalyseerd en vergeleken met de landelijke gemiddelden. Scores onder

het landelijk gemiddelde geven aanleiding voor nader onderzoek naar de oorzaken daarvan.

De uitslag van het onderzoek leidt tot gerichte acties om de onderwijsprestaties te handhaven op hetzelfde niveau,

of waar nodig te verbeteren.

Onderwijsontwikkeling De Wheemschool
In het schoolplan van De Wheemschool is het focus Talent ontwikkeling/passend onderwijs. Elk kind met zijn/haar

eigen talenten doet er toe. Om de randvoorwaarden hiervoor te creëren  is er een projectorganisatie ingericht.

De leerkrachten zijn eigenaar van de projecten. De directie toetst op identiteit en of de uitkomsten bijdragen

aan de missie/visie. De volgende projecten zijn ingericht:

onderbetrokkenheid, talentontwikkeling, inrichting leerpleinen, professionele organisatie, Integraal Kind Centrum

en ICT. Om de kinderen en leerkrachten gericht te kunnen ondersteunen werken we met een leesspecialist,

gedragsspecialist, talentmanager en een rekenspecialist. De regie en de coördinatie ligt bij de Intern begeleider.

Onderwijsontwikkeling Koningin Wilhelmina School

In het schoolplan van de Koningin Wilhelmina School is het doel voor de periode 2015-2019:

Professioneel werken vanuit de waardevolle basis door samen groeien in kennis en vaardighedenin een 

sociaal veilige leefgemeenschap die bestaat uit kinderen, ouders en medewerkers.

Er wordt Passend Onderwijs gerealiseerd met een waardevolle basis voor alle kinderen door 

Handelings Gericht Werken en het bieden van een gevarieerde leeromgeving waarin elk kind tot zijn recht

kan komen binnen de eigen ontwikkelingsmogelijkheden.

Zaken met een behoorlijke personele betekenis en personele ontwikkeling

Onderwijsprestaties

Onderwijsontwikkelingen
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Het doel wordt mede bereikt door de inzet van projectgroepen voor de volgende thema's: Collegiale

consultatie; Ouderbetrokkenheid; Digitaal rapport; Sociale veiligheid; Creativiteit. Up to date ICT is

daarin een waardevol hulpmiddel.

De leerkrachten zijn eigenaar van de projecten. De directie toetst op identiteit en of de uitkomsten bijdragen 

aan de missie/visie.

Er wordt gewerkt aan specialisatie van leekrachten voor gedrag, lezen-taal, rekenen en meerbegaafdheid.

Binnen beide scholen is een sterke samenhang tussen enerzijds de kwaliteitszorg en anderzijds de school-

ontwikkeling. Er is een systematische en cyclische aanpak van kwaliteitszorg. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt

van het kwaliteitssysteem WMKpo. Via dit systeem worden vragenlijsten uitgezet bij ouders, leerkrachten

en leerlingen. Er is een dialoog tussen het management en de teamleden waarin verbeteringen en innovaties

op grond van de bevindingen. Ook ouders worden hierbij betrokken. Daarnaast is er ook een uitwisselingen van de

kwaliteitszorggegevens binnen het schoolbestuur. Beide scholen kregen van de inspectie op het item

kwaltiteitscultuur een goed als waardering. Naast het kwaltiteitssysteem WMKpo wordt er gebruik gemaakt

van een gesprekscyclus, flitsbezoeken, ouder-kind gesprekken, CITO-toetsen etc.

Vanaf 1 augustus 2014 zijn de scholen verbonden aan het nieuwe samenwerkingsverband SWV Rijn en 

Gelderse Vallei. Door de aangesloten schoolbesturen wordt gezamenlijk vormgegeven aan een stelsel

waarbij sprake is van flexibele inrichting van de speciale onderwijszorg. Hierdoor zijn besturen en scholen 

in het gebied van de Rijn en Gelderse Vallei in staat aan de zorgvraag en zorgplicht te voldoen. 

Van het samenwerkingsverband worden middelen ontvangen. Er wordt een vergoeding per leerling ontvangen.

Daarnaast kunnen voor leerlingen met een extra zorgbehoefte arrangementen worden aangevraagd.

De arrangementen kunnen bestaan uit een financiële vergoeding en/of begeleiding vanuit het samenwerkings-

verband.

Goed toezicht, ofwel governance, binnen private en publieke markten wordt steeds belangrijker, ook voor de

onderwijssector. Bij governance draait het om sturing, beheersing, verantwoording en toezicht.

Deze elementen krijgen ook binnen de onderwijssector steeds meer aandacht.

Diverse commissies en codes eisen dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van toezichthouders

en bestuurders op gestructureerde wijze worden vormgegeven. Zo kan erop worden toegezien dat de top van

de organisatie de juiste beslissingen neemt en handelt naar de letter en in de geest van gestelde doelen.

Daarnaast bieden aanbevelingen en codes richtlijnen voor het in kaart brengen van eventuele risico’s en

prestaties van de organisatie.

Onderwijsinstellingen hebben naast het inzichtelijk maken van ‘wat-vragen’ ook baat bij concretisering van

‘hoe-vragen’. Deze laatste zijn tot nu toe onderbelicht.

De onderwijssector wordt geconfronteerd met talloze veranderingen. Denk aan wijziging van de financieringstroom,

schaalvergroting, invoering van het studiehuis, toenemende aandacht voor schoolverlaters, concurrentie tussen

scholen, invoering van het bachelor-master systeem, het accreditatiestelsel en groeiende aandacht voor

kennisontwikkeling en -management. Daarnaast oefent de politiek steeds meer druk uit en trekt de overheid

zich verder terug.

Deze voorbeelden geven aan dat de onderwijsmarkt verantwoording moet afleggen aan steeds meer stakeholders.

Vandaar dat onderwijsinstellingen de laatste jaren meer investeren in effectieve toezicht- en verantwoordingscycli.

Maar alleen de inrichting van deze cycli is niet voldoende. De investering in managementcontrol, beheersings-

en sturingsmechanismen - om veranderingen het hoofd te kunnen bieden – komt op gang.

"Onderwijs Governance" biedt bestuurders, toezichthouders, managers en teamleiders in het onderwijs

handvatten om op effectieve wijze vorm te geven aan sturing en beheersing van de organisatie.

Daarnaast geeft het boek "Onderwijs Governance" antwoord op de ‘hoe-vraag’, inclusief de concrete invulling

hiervan in de weerbarstige praktijk.

Binnen de Stichting Hervormde scholen te Voorthuizen is Governance in 2015 afgerond en vastgesteld.

Governance ontwikkelingen (interne beheersing en toezicht)

Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg

Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen (waaronder samenwerkingsverbanden)

Versie: definitief 26 juni 2017 8



Jaarrekening 2016

30673 / Stichting Hervormde Scholen, te Voorthuizen

De leden van de het bestuur hebben een dienstverband bij de stichting.

Zij ontvangen bezoldiging conform de CAO als directeur van hun school. 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen onkostenvergoeding.

Zij hebben geen dienstverband bij de stichting. Er zijn geen voornemens om de leden van de Raad  

van Toezicht een dienstverband bij de stichting te geven. De vergoedingen vallen ruim binnen

de kaders van de Wet bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Deze hebben zich in het boekjaar binnen de Stichting niet voorgedaan. Ook is de Stichting niet geconfronteerd

met zaken van buitenaf die een belangrijke impact hebben op het beleid / de uitvoering van de activiteiten

van de Stichting.

Het bestuur heeft in 2015 een code goed bestuur vastgesteld. Daarbij laat het bestuur zich leiden door de

gedragscodes zoals deze zijn omschreven in de Code Goed bestuur (besturenorganisaties/Verus).

In 2011 is een start gemaakt tussen scheiding van bestuur en intern toezicht. 

In 2013 is dit in documenten en afspraken vastgelegd. In de praktijk is er al sprake van deze scheiding.

In 2015 is het geformaliseerd binnen de Stichting. Er is een bestuur en een Raad van Toezicht.  

In 2016 is er binnen SHS niet afgeweken van de geldende Code Goed bestuur

Ter voorbereiding op elke schoolplan periode wordt er door het bestuur een SWOT analyse gemaakt. 

Deze wordt in dialoog met leerkrachten de (G)MR en de RvT besproken. In deze SWOT analyse worden

relevante stakeholders meegenomen: ouders, de plaatselijke Hervormde Kerk, collega-scholen in de

gemeente, de Gemeente Barneveld, het samenwerkingsverband Rijn- en Gelderse vallei, plaatselijke

verenigingen en stichtingen en de onderwijsinspectie.

Het beleid is erop gericht dat medewerkers van de Stichting die, om welke reden dan ook, niet langer werkzaam

kunnen zijn binnen de Stichting, dit vroegtijdig gemeld krijgen, zodat zij ruim de tijd hebben om te zoeken naar

een andere baan. Met de geldende termijnen m.b.t. opzegging etc. wordt zorgvuldig omgegaan.

Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat de Stichting aansprakelijk wordt gesteld voor (aanvulling van) uitkeringen

na ontslag.

De scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Primair en Voortgezet Onderwijs van VERUS

te Woerden.

De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur. Hierbij hoort zij de klager en de

aangeklaagde.

De klachtenregeling is door de scholen op schrift gesteld en deze is op school in te zien.

Deze klachtenregeling gaat niet alleen de kinderen, personeelsleden, de directie, maar ook ouders/verzorgers,

het bestuur of anderen aan, die op welke manier dan ook deel uitmaken van de school!

Het is dus een heel brede regeling die alle klachten wil regelen.

De klachten kunnen van alles inhouden:

a. klachten van onderwijskundige aard

b. seksuele intimidatie

Preventie

De scholen proberen seksuele intimidatie te voorkomen door in de klas en in de school aandacht te besteden

aan hoe je met elkaar omgaat. Het gaat hierbij om taalgebruik en omgang in de klas en het gedrag van

leerkrachten in bijvoorbeeld de kleedkamer of tijdens schoolreisjes.

Afhandeling van klachten

Het gevoerde beleid inzake van de beheersing van uitkeringen na ontslag

Vermelding van de geldende (branche) code voor goed bestuur en vermelding van het al dan niet afwijken 

van die code en motiveren waarom is afgeweken hiervan

Beschrijving van de inrichting van het dialoog met interne en externe actoren (horizontale verantwoording)

Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact

Het beleid van de instelling aangaande de bezoldiging van haar bestuurders en toezichthouders en de wijze 

waarop dit beleid in het verslagjaar in de praktijk is gebracht
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Als ondanks alle preventieve zorg een kind toch lastiggevallen wordt, moet de leerling met zijn/haar verhaal op

school bij iemand terecht kunnen: de contactpersoon. De contactpersonen zijn op school te bereiken.

De contactpersoon op school is een schakel naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon

kan degene die een klacht heeft verder begeleiden en zonodig verwijzen naar de klachtencommissie.

Klachten of vermoedens van machtsmisbruik kunnen ook direct ingediend worden bij de externe

vertrouwenspersoon.

De Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen heeft twee scholen in twee nieuwe schoolgebouwen. 

Het gebouw van de Koningin Wilhelmina School dateert van 2005.

Het nieuwe en gedeeltelijk gerenoveerde gebouw van De Wheemschool dateert van november 2015.

Groot  en ingrijpend onderhoud is vooralsnog niet nodig.

Voor beide scholen is een MeerJaren OnderhoudPlan (MJOP) opgesteld.

Deze plannen zijn in 2016 geactualiseerd.

Het onderhoud van de scholen wordt volgens deze plannen consequent uitgevoerd.

Daardoor verkeren beide gebouwen in goede staat van onderhoud.

De benodigde financiële middelen om het onderhoud te kunnen uitvoeren zijn daarvoor gereserveerd.

Grote verbouwingen, nieuwbouw of aanpassingen zijn niet aan de orde.

Leerlingen vanaf 4 jaar worden tot de scholen toegelaten, waarvan de ouders verklaard hebben de grondslag

van de school te respecteren. 

In het kader van passend onderwijs mogen alle kinderen op onze scholen aangemeld worden. 

Wanneer daar aanleiding voor is wordt onderzoek gedaan of de leerling op onze scholen geplaatst kan worden.

Daarvoor wordt de wettelijke procedure gevolgd, zodat de leerling op de juiste plek terecht komt.

Dat is in één van onze scholen of een andere passende school in ons samenwerkingsverband.

Leerlingen met een handicap kunnen worden toegelaten, indien duidelijk is dat de school voldoende toegerust

is om passende hulp aan de betreffende leerling te verlenen. De procedure voor toelating van een leerling met

een handicap ligt ter inzage in school.

In beide gevallen beslist het bestuur op voordracht van de directeuren over de toelating. De toelating is niet

afhankelijk van het al of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage of van het houden van een document

‘rechtmatig verblijf in het kader van de vreemdelingenwet’.

Schorsing van een leerling is aan de orde wanneer de directie, in overleg met het bestuur, bij ernstig wangedrag

van een leerling onmiddellijk moet optreden door de leerling tijdelijk te schorsen. Deze tijd moet worden benut

om te zoeken naar een oplossing van het probleem. Ernstig wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld zijn:

mishandeling, diefstal of het herhaald negeren van een schoolregel.

Verwijdering wordt toegepast bij ernstig wangedrag, zodanig dat het bestuur concludeert dat de relatie tussen

school en leerling (ouders/verzorgers) onherstelbaar verstoord is.

Een beslissing tot schorsing of verwijdering wordt met uiterste zorgvuldigheid genomen.

In 2009 is het beleid rond toelating en verwijdering in een beleidsstuk vastgelegd. Dit document is op de scholen

in te zien.

Deze zaken spelen niet bij de stichting.

De middelen uit de prestatieboxregeling worden jaarlijks ingezet ten gunste van de groepsgrootte en voor extra

handen in en om de groep te realiseren.

De stichting ervaart dat toepassen van Passend Onderwijs leidt tot verdichting van de problematiek bij leerlingen.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte blijven langer in de reguliere basisschool. 

Dat vraag om extra kennis en vaardigheden van de leerkrachten, die door gerichte scholing wordt verworven en

ingezet.

De middelen uit de prestatieboxregeling worden ook besteed aan deskundigheidsbevordering van de medewerkers.

Te denken valt aan de ontwikkeling van Handelings gericht werken (HGW).

Maar ook aan het (laten) opleiden van specialisten in de school: Middenmanagement; Rekencoördinator;

Specialist meerbegaafdheid; Gedragscoördinator.

Beschrijving van de bestedingen van de middelen uit de prestatieboxregeling

Toegankelijkheid van de instelling en het toelatingsbeleid

Internationalisering en onderzoeksbeleid

Relevante interne en externe ontwikkelingen
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Kengetallen voor 2016 en 2015

Kengetal 2016 2015

Huisvestingsratio 0,07 0,08 groter dan 0,10

Liquiditeit (current ratio) 5,63 6,27 kleiner dan 0,75

Rentabiliteit (1-jarig) 0,04 0,01 kleiner dan -0,10

Solvabiliteit 0,87 0,88

Weerstandsvermogen 0,55 0,53

Kapitalisatiefactor 0,70 0,67

KENGETALLEN

Met betrekking tot de huisvestingsratio, liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit en het weerstandsvermogen 

vermelden wij onderstaande kengetallen:

Hierna vindt u omschrijving van de kengetallen inclusief berekening.

niet van toepassing

Signaleringswaarde 

onderwijsinspectie

kleiner dan 0,30

kleiner dan 0,05

,07000 ,08000 

5,63 

6,27 

,04000 
,01000 
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Huisvestingsratio

Omschrijving

€ € € €

- Huisvestingslasten 154.924 174.210

- Afschrijvingen gebouwen en terreinen 11.745 9.133

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen 

gebouwen en terreinen 166.669 183.343

- Totale lasten 2.405.045 2.411.256

- Financiële lasten 1.032 645

Som totale lasten en financiële lasten 2.406.077 2.411.901

Kengetal:

Liquiditeit (current ratio)

Omschrijving

€ € € €

- Liquide middelen 1.230.465 1.070.587

- Vorderingen 199.243 240.568

- Voorraden - -

Vlottende activa 1.429.708 1.311.155

Kortlopende schulden 253.801 209.260

Kengetal:
\

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 2016 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 

2015 is de huisvestingsratio gedaald.

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

31-12-2016

0,07

5,63

De liquiditeitsratio geeft aan dat 5,63 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 

bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva.

31-12-2015

31-12-2015

0,08

6,27

Definitie:  De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) 

en de kortlopende schulden.

31-12-2016

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

die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 253.801.

De Stichting heeft op 31 december 2016 de beschikking over € 1.230.465 aan liquide middelen en heeft 

daarnaast € 199.243 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

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

verplichtingen.

De liquiditeitspositie is voor 2016 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In 

vergelijking tot 2015 is de liquiditeitspositie gedaald.
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Rentabiliteit

Omschrijving

€ € € €

Resultaat 89.109 36.311

- Totaal baten 2.493.972 2.438.553

- Financiële baten 1.214 9.659

Som totaal baten inclusief financiële baten 2.495.186 2.448.212

Kengetal 1-jarig:

Solvabiliteit

Omschrijving

€ € € €

- Eigen vermogen 1.374.658 1.285.548

- Voorzieningen 285.352 251.014

Som eigen vermogen en voorzieningen 1.660.010 1.536.562

Totaal vermogen 1.913.811 1.745.822

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.

De rentabiliteit geeft de verhouding aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke 

resultaat.

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:  Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

Definitie 1:  Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 2.495.186, een resultaat behaald van € 89.109. Dit 

houdt in dat 0,04 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die 

wordt ontvangen, wordt € 0,04 behouden en wordt € 0,96 besteed.

31-12-2016

Definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 87% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves 

en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 13% van het totale vermogen gefinancierd wordt met 

vreemd vermogen.

De solvabiliteitspositie is voor 2016 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In 

vergelijking tot 2015 is de solvabiliteitspositie gedaald.

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

0,04

31-12-2015

0,87 0,88

De rentabiliteitspositie is voor 2016 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 

2015 is de rentabiliteitspositie gestegen.

0,01

31-12-2016 31-12-2015

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

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de 

totale baten.
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Weerstandsvermogen

Omschrijving

€ € € €

Eigen vermogen 1.374.658 1.285.548

- Totaal baten 2.493.972 2.438.553

- Financiële baten 1.214 9.659

Som totaal baten inclusief financiële baten 2.495.186 2.448.212

Kengetal:

Kapitalisatiefactor

Omschrijving

€ € € €

- Balans totaal 1.913.811 1.745.822

- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen 163.203 96.607

Verschil balans totaal en materiële vaste activa 

gebouwen en terreinen 1.750.608 1.649.215

- Totaal baten 2.493.972 2.438.553

- Financiële baten 1.214 9.659

Som totaal baten inclusief financiële baten 2.495.186 2.448.212

Kengetal:

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

financiële baten).

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).

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

behorende risico's op te vangen.

Definitie:  Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten)

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde niet van toepassing.

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.

0,53

0,70 0,67

31-12-2016 31-12-2015

31-12-2016 31-12-2015

#WAARDE!

0,55
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Activa 31-12-2016 31-12-2015 Passiva 31-12-2016 31-12-2015

Materiële vaste activa 484.103       425.917       Eigen vermogen 1.374.658    1.285.548    

Financiële vaste activa -                  8.750           Voorzieningen 285.352       251.014       

Vorderingen 199.243       240.568       Kortlopende schulden 253.801       209.260       

Liquide middelen 1.230.465    1.070.587    

Totaal activa 1.913.811    1.745.822    Totaal passiva 1.913.811    1.745.822    

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Voorzieningen

FINANCIEEL BELEID

De liquide middelen zijn toegenomen vanwege een positief saldo baten en lasten 2016 en een afname 

van de het saldo van kortlopende vordering minus kortlopende schulden. Daarnaast is het saldo van de 

liquide middelen negatief beinvloed door een investering in zonnepanelen op de Wheemschool.

Het eigen vermogen is toegenomen door toevoeging van het resultaat 2016 aan met name de algemene 

reserves.

De voorzieningen zijn toegenomen vanwege een hogere dotatie voorziening groot onderhoud dan wat 

onttrokken is aan de voorziening. Beide scholen zijn relatief nieuw, waardoor er in 2016 relatief weinig 

onttrokken is aan de voorziening. De voorziening groot onderhoud is onderbouwd met een 

meerjarenonderhoudsplan.

De post materiële vaste activa is toegenomen vanwege een hogere investering in de Wheemschool dan 

de ontvangen gelden vanuit de gemeente, groot € 78.340. Deze overschrijding komt voort uit het 

aanschaffen van zonnepanelen op de Wheemschool in 2016.

In 2012 is een lening van € 35.000, versterkt aan de Hervormde Gemeente. De rente is gelijk aan de 

fiscale marktrente van het jaar voor het boekjaar. Elk kwartaal werd er € 1.750,-- afgelost. Ultimo 2016 is 

deze lening geheel afgelost.

De kortlopende vorderingen zijn afgenomen vanwege het ontvangen van het geld vanuit de gemeente 

Barneveld inzake de nieuwbouw begin 2016 welke openstond per ultimo 2015 (€ 79.625). 

Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2016 in vergelijking met 31 december 2015. Na de 

balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Toelichting op de activa zijde van de balans:

Het balanstotaal is toegenomen met name vanwege een toename van de liquide middelen. Dit wordt 

veroorzaakt door enerzijds een positief resultaat 2016 en anderzijds vanwege een afname van de 

kortlopende vorderingen en een toename van de kortlopende schulden per ultimo 2016. De vorderingen 

per ultimo 2016 zijn lager dan per ultimo 2015, vanwege een vordering op de gemeente in 2015 

betreffende de nieuwbouw (€ 79.625). De kortlopende schulden zijn toegenomen vanwege een hogere 

crediteurenpositie per ultimo 2016 (+ € 35.795).

Toelichting op de passiva zijde van de balans:
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Kortlopende schulden

Realisatie

2016

Begroting

2016

Verschil Realisatie 

2015

Verschil

Baten

Rijksbijdragen OCenW 2.453.774    2.416.040    37.734         2.380.291    73.483         

Overige baten 40.198         21.900         18.298         58.262         -18.064       

Totaal baten 2.493.972    2.437.940    56.032         2.438.553    55.419         

Lasten

Personele lasten 1.954.936    1.941.085    13.851         1.930.568    24.368         

Afschrijvingen 82.031         96.505         -14.474       74.624         7.407           

Huisvestingslasten 154.924       171.729       -16.805       174.210       -19.286       

Overige instellingslasten 213.154       180.850       32.304         231.854       -18.700       

Totaal lasten 2.405.045    2.390.169    14.876         2.411.256    -6.211         

Saldo baten en lasten 88.927         47.771         41.156         27.297         61.630         

Financiële baten en lasten

Financiële baten 1.214           3.700           -2.486         9.659           -8.445         

Financiële lasten 1.032           800             232             645             387             

Totaal financiële baten en lasten 182             2.900           -2.718         9.014           -8.832         

Nettoresultaat 89.109         50.671         38.438         36.311         52.798         

Toelichting op de staat van baten en lasten:

2016 2015

Bestuur -16.782 -6.469

Koningin Wilhelminaschool 13.429 13.509

Wheemschool 92.462 29.271

89.109 36.311

De kortlopende schulden zijn toegenomen door een hogere post crediteuren. Dit betreft een 

momentopname, waardoor deze post afwijkt ten opzichte van ultimo 2015. De belangrijkste posten 

betreffen Eneco 4K, Heutink 4K, Van den Brink 4,7K en Kaart in actie 3,6K.

Analyse resultaat

De begroting van 2016 liet een positief resultaat zien van € 50.671. Uiteindelijk resulteert een positief 

resultaat boekjaar 2016 van € 89.109: een verschil van € 38.438 met de begroting. Het positief resultaat 

over het boekjaar 2015 bedroeg € 36.311. In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en 

een specificatie van de belangrijkste verschillen.

Analyse realisatie 2016 versus realisatie 2015 en realisatie 2016 versus begroting 2016

Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en begrote 

baten en lasten voor het kalenderjaar 2016 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2015.

Het resultaat is ten opzichte van 2015 gestegen met € 52.798. De belangrijkste oorzaken van deze 

stijging zijn:
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Rijksbijdragen OCenW

Overige baten

Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige instellingslasten

De Rijksbijdragen OCenW zijn in totaal € 73.483 hoger dan in 2015 en € 37.734 hoger dan begroot. De 

reden voor deze stijging zit deels in een toename van de ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV (€ 

18.998 hoger dan in 2015 en € 14.370 hoger dan de begroting), daar de vergoeding per leerling vanuit 

het samenwerkingsverband is verhoogd. Daarnaast zijn de rijksbijdragen OCW toegenomen (€ 49.830 

ten opzichte van 2015 en € 12.762 ten opzichte van de begroting) onder andere vanwege en toename 

van het leerlingaantal per 1-10-2016 (+13 ten opzichte van de teldatum  1-10-2015). Tevens zijn de niet-

geoormerkte subsidies OCW toegenomen met € 4.655 ten opzichte van 2015 en € 10.602 ten opzichte 

van de begroting 2016.

Het resultaat is ten opzichte van 2015 gestegen met € 53.252. De belangrijkste oorzaken van deze 

stijging zijn:

De overige instellingslasten zijn € 18.700 lager dan in 2015 vanwege lagere kosten administratie en 

beheer (- € 11.419) en lagere diverse kosten (- € 10.319). In 2015 heeft er een versnelde afschrijving 

plaatsgevonden vanwege de verbouw- en nieuwbouw op de Wheemschool, waardoor de diverse kosten 

in 2016 lager zijn dan in 2015. Verder was er in 2016 minder advies benodigd vanuit externe instanties. 

De instellingslasten zijn wel € 31.850 hoger dan begroot onder andere vanwege het te laag begroten van 

de kosten inventaris, apparatuur en leermiddelen (€ 10.962) en het niet begroten van lasten mutaties 

schoolrekeningen (€ 8.185). De contributiekosten zijn hoger dan de begroting 2016 (€ 3.451) daar er 

kosten van 2015 nog toegerekend zijn aan 2016. Met de lagere kosten van 2015 was ook rekening 

gehouden in de begroting 2016. De overige kosten liggen in lijn met 2015 en zijn iets hoger dan begroot. 

De overige baten zijn lager dan in 2015 (- € 18.064) vanwege een daling van de verhuuropbrengsten (- € 

15.533). In 2015 is de post eenmalig hoger geweest vanwege de berekening van achterstallige 

bedragen aan de onderhuurder/ medegebruiker. De post LGF via derden is lager dan in 2015 (€ 16.875 

in 2015, € 8.125 in 2016) vanwege een daling van het aantal leerlingen die hiervoor in aanmerking 

kwam. De overige baten zijn toegenomen ten opzichte van de begroting 2016, met name vanwege het 

niet begroten van de mutaties schoolrekeningen en LGF via derden. 

De personele lasten zijn toegenomen ten opzichte van 2015 door een cao-verhoging van 3,8 %.  

Daarnaast is het aantal FTE afgenomen met circa 1 FTE, waardoor de totale personeelslasten 

uiteindelijk met 1,2 % zijn gestegen. De stijging van de loonkosten wordt gecompenseerd vanuit de 

hogere rijksbijdrage OCW.

De afschrijvingskosten zijn toegenomen ten opzichte van 2015 (+ € 7.407) door hogere investeringen in 

ICT in 2016 op de Koningin Wilhelminaschool en investeringen in inventaris eind 2015 op de 

Wheemschool. De afschrijvingskosten zijn lager dan begroot (€ 14.474), doordat op de Wheemschool 

de investeringen in ICT en inrichting leerpleinen uitgesteld zijn naar 2017.

De huisvestingslasten in 2016 zijn lager dan in 2015 en lager dan de begroting (beide circa - € 20.000) 

vanwege een grote teruggave elektra over de jaren 2013 tot en met 2015 voor de Wheemschool. 

Daanaast zijn de kosten lager door het gebruik van ledverlichting en zonnepanelen op de Wheemschool.
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Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

- teruggave elektra over de jaren 2013 t/m 2015 van circa € 20.000 aangaande de Wheemschool.

- uitgestelde investeringen op de Wheemschool inzake ICT en leerpleinen, waardoor de afschrijvingen

circa € 14.000 lager uitgekomen zijn dan begroot.

De stichting hanteert het uniforme treasurystatuut van de Besturenraad. In dit statuut is bepaald

binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te

richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming

worden besteed.

De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling Beleggen

en Belenen 2010. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen/maand- en kwartaaldeposito.

De tegoeden op deze rekeningen zijn ultimo 2016 direct opeisbaar.

Alle rekeningen-courant rekeningen zijn ondergebracht bij de Rabobank.

Investeringen en financieringsbeleid

De financiële baten en lasten, bestaande uit rentebaten en -lasten zijn in 2016 lager dan in 2015 (- € 

8.832), omdat in 2015 tegen een hoger percentage gelden uitgeleend zijn. Ultimo 2015 was het 

uitgeleend geld grotendeels afgelost, waardoor de gelden op de spaarrekening zijn toegenomen. Daar 

het rentepercentage op de spaarrekening daalt (en lager is dan het rentepercentage uitgeleend geld) 

zijn de rentebaten fors lager. 

Treasuryverslag

Het gerealiseerde resultaat 2016 wijkt af van het begrote resultaat over 2016. De belangrijkste oorzaken 

van deze afwijking zijn:

Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Het beleid is als in 

enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt een spreiding in de aanschaf van 

nieuwe investeringen wordt aangebracht. Het meerjareninvesteringsplan is afgestemd op de 

beschikbare liquiditeiten.

- hogere ontvangen gelden vanuit het samenwerkingsverband (€ 10.602).
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Kengetallen

Realisatie

2015

Realisatie

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Aantal leerlingen per 1 

oktober 529 542 522 509 492

Personele bezetting in fte 

per 31 december

Bestuur / Management 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

Personeel primair proces 25,10 26,10 26,80 25,50 24,10

Ondersteunend personeel 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Totale personele bezetting 29,00 30,00 30,70 29,40 28,00

Balans

Activa Realisatie

31-12-2015

Realisatie

31-12-2016

Prognose

 31-12-2017

Prognose

31-12-2018

Prognose

31-12-2019

Materiële vaste activa 425.917                484.103                558.492                578.605                558.031                

Financiële vaste activa 8.750                    -                            -                            -                            -                            

Totaal vaste activa 434.667                484.103                558.492                578.605                558.031                

Vorderingen 240.568                199.243                200.000                200.000                200.000                

Liquide middelen 1.070.587             1.230.465             1.110.622             1.096.818             1.115.133             

Totaal vlottende activa 1.311.155             1.429.708             1.310.622             1.296.818             1.315.133             

Totaal activa 1.745.822             1.913.811             1.869.114             1.875.423             1.873.164             

Passiva Realisatie

31-12-2015

Realisatie

31-12-2016

Prognose

 31-12-2017

Prognose

31-12-2018

Prognose

31-12-2019

Algemene reserve 387.084                489.860                491.470                512.779                525.520                

Bestemmingsreserves 898.464                884.797                829.644                779.644                729.644                

Eigen vermogen 1.285.548             1.374.657             1.321.114             1.292.423             1.255.164             

Voorzieningen 251.014                285.352                298.000                333.000                368.000                

Kortlopende schulden 209.260                253.801                250.000                250.000                250.000                

Totaal passiva 1.745.822             1.913.810             1.869.114             1.875.423             1.873.164             

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

Toelichting op de kengetallen

We verwachten een vermindering van het aantal leerlingen op de Koningin Wilhelminaschool en een 

stabilisatie van het aantal leerlingen op De Wheemschool. Er vertrekken op de Koningin Wilhelminaschool 

grote groepen naar het voortgezet onderwijs. De instroom is waarschijnlijk niet toereikend. Wel komt weer 

woningbouw in het voedingsgebied van deze school. Dit maakt dat het aantal leerlingen wellicht wat 

gunstiger kan uitpakken. De terugloop in formatie kunnen we met tijdelijke contracten opvangen.

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

willen we een beeld geven over de continuïteit van de stichting.

Er is geen sprake van majeure investeringen of van doorcentralisatie van de huisvesting.
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Staat van baten en lasten

Realisatie

2015

Realisatie

2016

Prognose

2017

Prognose

2018

Prognose

2019

Baten

Aantal leerlingen                        529                        542                        522                        509                        492 

Rijksbijdragen OCenW              2.380.291              2.453.774              2.490.380              2.477.499              2.408.598 

Overige baten                   58.262                   40.198                   23.250                   20.000                   20.000 

Totaal baten              2.438.553              2.493.972              2.513.630              2.497.499              2.428.598 

Lasten

Personeelslasten              1.930.568              1.954.936              2.079.648              2.031.401              1.985.087 

Afschrijvingen                   74.624                   82.031                   99.450                 107.710                   93.690 

Huisvestingslasten                 174.210                 154.924                 165.279                 162.279                 162.279 

Overige lasten                 231.854                 213.154                 174.550                 175.400                 155.401 

Totaal lasten              2.411.256              2.405.045              2.518.927              2.476.790              2.396.457 

Saldo baten en lasten                   27.297                   88.927                    -5.297                   20.709                   32.141 

Financiële baten en lasten

Financiële baten                     9.659                     1.214                     1.400                     1.400                     1.400 

Financiële lasten                        645                     1.032                        800                        800                        800 

Totaal financiële baten en 

lasten                     9.014                        182                        600                        600                        600 

Nettoresultaat                   36.311                   89.109                    -4.697                   21.309                   32.741 

De instelling wordt met name gefinancierd vanuit de rijksbijdragen van OCW. Daarnaast is er sprake van

ouderbijdragen en verhuuropbrengsten. Er is geen verwachting dat er verdere 3e-geldstroom en contract-

activiteiten zullen plaatsvinden.

Vanuit het huisvestingsbeleid zijn er geen grote investeringen te verwachten voor de komende jaren.

Eventuele investeringen worden indien mogelijk verricht vanuit eigen middelen of met subsidies.

Vanwege een verwachte daling van het totale leerlingenaantal zullen de baten afnemen. Het is mogelijk om 

de personeelslasten navenant af te laten nemen vanwege de flexibele schil die is opgebouwd. De 

afschrijvingskosten stijgen door geplande investeringen op beide scholen op het gebied van de ICT. Verder 

zijn er geen grote wijzigingen te verwachten. In de Staat van baten en lasten is geen rekening gehouden 

met de projecten op het gebied van deskundigheidsbevordering (€ 50.000 per jaar voor de jaren 2017-

2019).

Toelichting op de balans

Toelichting op de staat van baten en lasten

Beide scholen werken met een meerjarenonderhoudsplan. In 2017 wordt door beide scholen fors 

geïnvesteerd in ICT. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in projecten en deskundigheidsbevordering. Op 

projectbasis kan ieder jaar vanuit de algemene reserve € 50.000,-- vrij vallen. Dit bedrag is in de prognose 

voor de jaren 2017-2019 afgehaald van de bestemmingsreserve. 
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Onvoldoende borgen van de directie als drager van idenditeit, cultuur, bedrijfsvoering en kwaliteit.

H. Hofman, directeur-bestuurder

G. de Vries, directeur-bestuurder

Het toezichthoudend orgaan, de Raad vanToezicht vergadert minimaal vier keer per jaar met het bestuur.

Halverwege een schooljaar en aan het begin van een nieuw schooljaar wordt teruggeblikt via een MARAP.

De eerste Marap is vooral financieel getint. De tweede Marap vertelt over de schoolresultaten en de

voortgang van het onderwijs. Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht het functioneren van het

bestuur. De begrotingsstukken zijn vastgesteld. Er is toezicht gehouden of doelstellingen op het

gebied van identiteit, onderwijs, financiele zaken etc. zijn/ worden behaald en of deze in lijn liggen

met de statutaire doelstelling van de stichting. Vanuit de planning- en controlcyclus verkrijgt

de Raad van Toezicht tijdig de informatie die het nodig heeft om haar toezichthoudende taken uit te 

voeren. Ter ondersteuning van het bestuur treden leden van de Raad van Toezicht op als klankbord/

adviseur voor het college van bestuur.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de zelfevaluatie en een jaarverslag van de Raad van Toezicht.

G.J. Ceelen, voorzitter

R. van Middendorp

D. Heijstek-van den Hazel

W.H. van den Berg

Verslag toezichthoudend orgaan

Overige rapportages

Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Hogere leerlingkrimp op de teldatum dan waarmee in het bestuursformatieplan rekening gehouden is.

Door het bestuur is een overzicht gemaakt van de financiële risisco's waar de stichting mee te maken kan 

krijgen. Op basis van afzonderlijk afgewogen risico's bedraagt het totaal € 81.000,-- Dit houdt verband met 

het feit dat risicos optreden laag is ingeschat. Om als stichting op safe te spelen is besloten om een 

weerstandsvermogen van minimaal € 350.000,-- aan te houden. Voor achtergronden verwijzen we naar het 

overzicht financiële risico's Stichting Hervormde Scholen.

Dit zijn de belangrijkste risico's. Door het bestuur is een risico-analyse gemaakt.
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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 VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

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 afwijkingenen 

aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en passiva 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. 
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Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

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

Zonnepanelen 240 5 n.v.t

Verwarming 180 6,7 500

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

Onderwijskundige apparatuur en machines

Kopieerapparatuur lease n.v.t. n.v.t.

Audio/video installatie 60 20 500

Beamer 60 20 500

Projectiemiddelen 60 20 500

ICT

Servers 48 33,3 500

Netwerk 120 10 500

Computers 36 33,3 500

Printers 48 25 500

Telefooncentrale 120 10 500

Digiborden 96 12,5 n.v.t.

Leermiddelen

Methodes 96 12,5 n.v.t.

Spel- en sportmateriaal 96 12,5 n.v.t.

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.

Categorie
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Financiële vaste activa

Overige vorderingen

Vlottende activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Omschrijving Doel Beperkingen EUR

 399.612     

 27.590       

 457.595     

- Reserve personeel 

Geen

Afboeking afschrijvingen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve(s) en bestemmingsreserve(s). 

Afboeking negatief resultaat

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.

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 endirect 

verantwoord in de staat van baten en lasten.

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.

Personele exploitatiePersonele exploitatie

De gebouwen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is sprake in het 

geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting.

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 

- Reserve nulmeting

Reservering / besteed-

baar t.b.v. nieuw beleid

- Algemene reserve privaat

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

bestuur is aangebracht.
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Voorzieningen

Pensioenvoorziening

Nederlandse pensioenregelingen:

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

kenmerken van deze regelingen zijn: 

·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon

·        er heeft in 2016 geen indexatie plaatsgevonden

·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2016 96,6%

·        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.

Voorziening jubilea

Voorziening groot onderhoud 

Overige voorzieningen

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. 

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de 

voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke 

voor eind 2016 wordt bepaald. De berekening is als volgt:

Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).

Voor 2016 wordt er gerekend met een rekenrente van 1,40%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 

vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 0,60% is.

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 zijnom de verplichtingen per balansdatum af te 

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

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af tewikkelen, 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. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening 

gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 
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Leasing

Operationele leasing

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

nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting 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.

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) reserves die door

het bestuur 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 Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op 

het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

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 Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.
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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.

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.

Prijsrisico

Rente- en kasstroomrisico

Kredietrisico

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

De instelling loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder financiële 

vaste activa en effecten, opgenomen onder vlottende activa. De instelling beheerst het marktrisico door 

onderscheid aan te brengen in de portefeuille, en limieten te stellen.

De Instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste 

activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder 

schulden aan kredietinstellingen). Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de 

instelling risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.
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(na verwerking resultaatbestemming)

€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 484.103 425.917

1.1.3 Financiële vaste activa - 8.750

Totaal vaste activa 484.103 434.667

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 199.243 240.568

1.2.4 Liquide middelen 1.230.465 1.070.587

Totaal vlottende activa 1.429.708 1.311.155

TOTAAL ACTIVA 1.913.811 1.745.822

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 1.374.658 1.285.548

2.2 Voorzieningen 285.352 251.014

2.4 Kortlopende schulden 253.801 209.260

TOTAAL PASSIVA 1.913.811 1.745.822

31-12-2016 31-12-2015

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
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€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 2.453.774 2.416.040 2.380.291

3.5 Overige baten 40.198 21.900 58.262

Totaal baten 2.493.972 2.437.940 2.438.553

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 1.954.936 1.941.085 1.930.568

4.2 Afschrijvingen 82.031 96.505 74.624

4.3 Huisvestingslasten 154.924 171.729 174.210

4.4 Overige lasten 213.154 180.850 231.854

Totaal lasten 2.405.045 2.390.169 2.411.256

Saldo baten en lasten 88.927 47.771 27.297

6.1 Financiële baten 1.214 3.700 9.659

6.2 Financiële lasten 1.032 800 645

Saldo financiële baten en lasten 182 2.900 9.014

Nettoresultaat 89.109 50.671 36.311

 

2016 Begroot 2016 2015

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
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Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 88.927 27.297

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 4.2 82.031 74.624

- Mutaties voorzieningen 2.2 34.338 46.999

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 1.2.2 41.325 -85.924

- Kortlopende schulden 2.3.3 44.541 -765.730

202.235 -730.031

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest 6.1.1 1.214 3.749

Betaalde interest 6.2.1 1.032 645

182 3.104

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 291.344 -699.630

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -140.217 -93.555

Overige investeringen in financiële vaste activa 1.1.3 8.750 307.000

-131.467 213.445

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -131.467 213.445

Kasstroom uit overige balansmutaties

Overige mutaties eigen vermogen 2.1 - 5.910

- 5.910

Totaal kasstroom uit overige balansmutaties - 5.910

Mutatie liquide middelen 1.2.4 159.876 -480.273

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 1.070.588 1.550.861

Mutatie boekjaar liquide middelen 159.876 -480.273

Stand liquide middelen per  31-12 1.230.464 1.070.588

2016 2015

2016 2015

KASSTROOMOVERZICHT 2016
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1

1.1 Vaste Activa

1.1.2 Materiële vaste activa Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Boekwaarde Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boek-

prijs vingen waarde ringen desinves- vingen prijs vingen waarde

teringen

1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 2016 2016 2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016

€ € € € € € € € €

1.1.2.1 Gebouwen 223.782 127.174 96.607 78.340 - 11.745 302.122 138.919 163.203

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 689.916 471.238 218.677 60.532 - 42.341 750.448 513.579 236.868

1.1.2.4 Overige materiële vaste 

activa 348.153 237.520 110.633 1.345 - 27.945 349.497 265.465 84.032

Totaal Materiële vaste 

activa 1.261.851 835.932 425.917 140.217 - 82.031 1.402.067 917.963 484.103

1.1.3 Financiële vaste activa Boek- Investe- Aflossingen Waarde- Boek-

waarde ringen verandering Resultaat waarde

1-1-2016 2016 2016 2016 2016 31-12-2016

€ € € € € €

1.1.3.8 Overige vorderingen 8.750 - 8.750 - - -

Totaal Financiële vaste activa 8.750 - 8.750 - - -

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

€ € € €

1.2.2.2 OCW 124.680 124.565

1.2.2.3 Gemeenten en GR's - 79.625

1.2.2.10 Overige vorderingen 70.534 30.272

Subtotaal vorderingen 195.213 234.462

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 3.890 5.376

1.2.2.14 Te ontvangen interest 139 730

Overlopende activa 4.029 6.106

Totaal Vorderingen 199.242 240.568

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

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.1 Kasmiddelen - 454

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 1.230.464 1.070.134

Totaal liquide middelen 1.230.464 1.070.588

31-12-2016 31-12-2015

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Activa

31-12-2016 31-12-2015
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2

2.1 Eigen vermogen Stand per 

 01-01-2016

Resultaat

2016

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2016

€ € € €

2.1.1 Eigen vermogen 1.285.548 89.109 - 1.374.658

Totaal Eigen vermogen 1.285.548 89.109 - 1.374.658

2.1.1 Eigen vermogen Stand per 

 01-01-2016

Resultaat

2016

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2016

€ € € €

2.1.1.1 Algemene reserve 387.084 102.777 - 489.860

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 429.940 -2.738 - 427.202

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 468.524 -10.929 - 457.595

Totaal Eigen vermogen 1.285.548 89.109 - 1.374.657

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) Stand per 

 01-01-2016

Resultaat

2016

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2016

€ € € €

2.1.1.2.1 Reserve personeel 399.612 - - 399.612

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting 30.328 -2.738 - 27.590

Totaal bestemmingsreserves publiek 429.940 -2.738 - 427.202

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) Stand per 

 01-01-2016

Resultaat

2016

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2016

€ € € €

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 468.524 -10.929 - 457.595

Totaal bestemmingsreserves privaat 468.524 -10.929 - 457.595

2.2 Voorzieningen Stand per 

 01-01-2016 Dotatie 2016

Ontrekking 

2016 Vrijval 2016

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-2016

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 

5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 

voorzieningen 33.931 - 531 3.636 - 29.763 - - 29.763

2.2.3 Voorzieningen voor 

groot onderhoud
217.083 41.479 2.973 - - 255.589 28.775 43.073 183.741

Totaal 

Voorzieningen 251.014 41.479 3.504 3.636 - 285.352 28.775 43.073 213.504

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele 

voorzieningen

Stand per 

 01-01-2016 Dotatie 2016

Ontrekking 

2016 Vrijval 2016

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-2016

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 

5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.4 Jubileum-voorziening

33.931 - 531 3.636 - 29.763 - - 29.763

Totaal personele 

voorzieningen 33.931 - 531 3.636 - 29.763 - - 29.763

* bij netto contante waarde

2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.8 Crediteuren 43.496 17.782

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 110.834 100.037

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 20.557 20.402

2.4.12 Overige kortlopende schulden 12.258 9.636

Subtotaal kortlopende schulden 187.144 147.857

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 66.275 61.263

2.4.18 Te betalen interest 381 141

Overlopende passiva 66.656 61.404

Totaal Kortlopende schulden 253.800 209.261

Passiva

31-12-2016 31-12-2015
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3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 2.321.363 2.308.601 2.271.533

Totaal Rijksbijdrage OCW 2.321.363 2.308.601 2.271.533

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 53.905 43.303 49.250

Totaal overige subsidies OCW 53.905 43.303 49.250

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage 

SWV 78.506 64.136 59.508

Totaal Rijksbijdragen 2.453.774 2.416.040 2.380.291

Door stijging van de leerlingaantallen en verhoging van de normbedragen zijn de Rijksbijdrage 2016 hoger dan in 2015.

De doorbetalingen rijksbijdrage waren ook hoger in 2016 dan in 2015. Er hebben meer leerlingen gebruikt gemaakt van een

budget dan het jaar ervoor.

3.5 Overige baten

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 15.098 18.500 30.631

3.5.6.2 Overige*1 25.100 3.400 27.631

Totaal overige baten 40.198 21.900 58.262

Totaal baten 2.493.972 2.437.940 2.438.553

*1 Mutaties schoolrekeningen 11.434 2.234

LGF via derden 8.125 16.878

Premiedifferentiatie 679 5.040

Diversen 4.862 3.479

25.100 27.631

2015

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

2015Begroot 20162016

Begroot 20162016
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 1.515.105 1.975.585 1.479.812

4.1.1.2.1 Sociale lasten 201.655 - 191.984

4.1.1.2.2 Premies Participatiefonds 48.280 - 58.282

4.1.1.2.3 Premies Vervangingsfonds 84.459 - 83.814

4.1.1.3 Pensioenpremies 174.093 - 180.292

Totaal lonen en salarissen 2.023.592 1.975.585 1.994.184

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen -3.636 1.000 12.121

4.1.2.3 Overig*2 39.584 34.500 49.251

Totaal overige personele lasten 35.948 35.500 61.372

4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds 96.620 70.000 103.626

4.1.3.3 Overige uitkeringen 7.984 - 21.362

Af: Uitkeringen 104.604 70.000 124.988

Totaal personele lasten 1.954.936 1.941.085 1.930.568

*2 Nascholing 30.205 30.178

BGZ 6.124 17.607

Diversen 3.255 1.466

39.584 49.251

Gemiddeld aantal werknemers 

Directie 2 3

Onderwijzend personeel 47 41

Onderwijs ondersteunend personeel 5 5

Totaal gemiddeld aantal werknemers 54 49

Gemiddeld aantal fte's 

Directie 2 3

Onderwijzend personeel 28 28

Onderwijs ondersteunend personeel 2 2

Totaal gemiddeld aantal werknemers 32 33

4.2 Afschrijvingen

€ € € € € €

4.2.2.1 Gebouwen en terreinen 11.745 9.365 9.133

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 42.341 59.850 35.515

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 27.945 27.290 29.976

Totaal afschrijvingen 82.031 96.505 74.624

2016 2015

2016 2015

2016 2015Begroot 2016

Begroot 20162016 2015
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4.3 Huisvestingslasten

€ € € € € €

4.3.1 Huur - - 6.433

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 13.203 18.500 13.017

4.3.4 Energie en water 32.045 43.450 47.181

4.3.5 Schoonmaakkosten 60.549 60.000 57.966

4.3.6 Heffingen 4.955 4.300 4.312

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 41.479 41.479 41.479

4.3.8.1 Tuinonderhoud 1.056 500 1.056

4.3.8.2 Bewaking/beveiliging 1.637 3.500 2.766

Totaal huisvestingslasten 154.924 171.729 174.210

4.4 Overige lasten

€ € € € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 40.257 39.900 51.676

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 634 200 85

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 3.405 2.300 2.810

4.4.1.4 Kantoorartikelen - 200 -

Totaal administratie- en beheerslasten 44.296 42.600 54.571

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 95.862 84.900 97.503

4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek 904 1.550 1.049

Totaal inventaris, apparatuur en 

leermiddelen 96.766 86.450 98.552

4.4.4.1 Wervingskosten 904 1.000 1.132

4.4.4.2 Representatiekosten 1.812 2.750 1.988

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 2.099 1.000 1.206

4.4.4.5 Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten 12.090 10.000 11.752

4.4.4.7 Contributies 6.151 2.700 2.638

4.4.4.8 Abonnementen 1.107 1.950 2.197

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 1.845 1.250 1.295

4.4.4.10 Verzekeringen 1.290 1.700 1.646

4.4.4.11 Overige*3 17.343 5.950 26.746

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukwerk, schoolgids 19.620 17.000 18.891

4.4.4.13 Toetsen en testen 4.035 3.000 5.811

4.4.4.14 Culturele vorming 3.796 3.500 3.429

Totaal overige 72.092 51.800 78.731

Totaal overige lasten 213.154 180.850 231.854

*3 Mutaties schoolrekeningen 8.185 4.175

Kantinekosten 4.640 2.189

Diversen 4.064 14.383

GT Reclame (Wheem) - 5.999

16.889 26.746

Begroot 20162016 2015

2016 2015Begroot 2016
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€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 6.268 5.000 5.155

6.268 5.000 5.155

Totaal Lasten 2.405.045 2.390.169 2.411.256

Saldo baten en lasten 88.927 47.771 27.297

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.214 3.700 3.749

6.1.4 Overige opbrengsten financiële vaste 

activa en effecten - - 5.910

Totaal financiële baten 1.214 3.700 9.659

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 1.032 800 645

Totaal financiële lasten 1.032 800 645

Saldo fianciële baten en lasten 182 2.900 9.014

Nettoresultaat 89.109 50.671 36.311

 

20152016 Begroot 2016

Begroot 2016

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.

20152016

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1.1) ten laste van het resultaat 

gebracht:

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting  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.

Alle hierboven opgesomde werkaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig boekjaar.
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De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Code

Juridische Statutaire activi- Deelname

Vlgnr. Statutaire naam vorm 2016 zetel teiten percentage

1 SWV Rijn & Gelderse Vallei Vereniging Ede 4 0%

Code activiteiten: 1. contractonderwijs,  2. contractonderzoek,  3. onroerende zaken, 4. overige

VERBONDEN PARTIJEN

Versie: definitief 26 juni 2017 38



Jaarrekening 2016

30673 / Stichting Hervormde Scholen, te Voorthuizen

Er zijn geen subsidies die toegelicht dienen te worden.

VERANTWOORDING SUBSIDIES
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2016

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldigingsklasse A

Bezoldigingsmaximum 106.000€    

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

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 2016.

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
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Dienstbetrekking in 2016

Vlgnr. 1 2

Aanhef De heer De heer

Voorletters H. G.

Tussenvoegsel De heer

Achternaam Hofman Vries

Functie(s) Lid College van 

Bestuur

Lid College van 

Bestuur

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja

Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-01

Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12

Taakomvang (fte) 1,00 1,00

Gewezen topfunctionaris Nee Nee

Bezoldiging 2016

Beloning                         80.518                         84.936 

Belastbare onkostenvergoeding                                   -                                   - 

Beloning betaalbaar op termijn                         10.273                         11.128 

Subtotaal bezoldiging                         90.791                         96.064 

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                                   -                                   - 

Totale bezoldiging                         90.791                         96.064 

Afwijkend WNT-maximum                        106.000                        106.000 

Individueel WNT-maximum                        106.000                        106.000 

Motivering overschrijding bezoldigings-norm Niet van toepassing Niet van toepassing

Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm

Gegevens 2015

Aanvang functie voorgaand verslagjaar 01-01 01-01

Afloop functie voorgaand verslagjaar 31-12 31-12

taak omvang voorgaand verslagjaar (fte) 1,00 1,00

Beloning in voorgaand verslagjaar                         76.364                         81.683 

Belastbare onkostenvergoeding in voorgaand verslagjaar

                                  -                                   - 

Beloning betaalbaar op termijn in voorgaand verslagjaar

                        10.152                         11.508 

Totale bezoldiging in voorgaand verslagjaar                         86.516                         93.191 

Ontslaguitkering 2016

Uitkering wegens beëindiging dienstverband  nvt  nvt 

Onverschuldigd betaald bedrag ontslaguitkering

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald in 

verslagjaar

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering

(Voorgaande) functies

Jaar einde dienstverband

Motivering overschrijding ontslaguitkeringsnorm

Toelichting overschrijding ontslaguitkeringsnorm

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

de functievervulling en gewezen topfunctionaris

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e 

maand van de functievervulling en gewezen topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Versie: definitief 26 juni 2017 41



Jaarrekening 2016

30673 / Stichting Hervormde Scholen, te Voorthuizen

Dienstbetrekking 2016

Vlgnr. 1 2 3 4

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja

Aanhef De heer De heer Mevrouw De heer

Voorletters G.J. R. D. W.H.

Tussenvoegsel van van den

Achternaam Ceelen Middendorp Heijstek-van den Hazel Berg

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Lid

Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-01 01-01 01-01

Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging 2016

Beloning 0 0 0 0

Belastbare onkostenvergoeding 0 0 0 0

Beloning betaalbaar op termijn 0 0 0 0

Subtotaal bezoldiging                                 -                                -                                        -                                  -   

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                                 -                                -                                        -                                  -   

Totale bezoldiging 0 0 0 0 

Afwijkend WNT-maximum                        106.000                    106.000                            106.000                      106.000 

Individueel WNT-maximum 15.900 10.600 10.600 10.600

Motivering overschrijding bezoldigingsnorm

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm

Gegevens 2015

Aanvang functie voorgaand verslagjaar 01-01 01-01 01-01 01-01

Afloop functie voorgaand verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12

Beloning in voorgaand verslagjaar 0 0 0 0

Belastbare onkostenvergoeding in voorgaand verslagjaar

0 0 0 0

Beloning betaalbaar op termijn in voorgaand verslagjaar

0 0 0 0

Totale bezoldiging in voorgaand verslagjaar                                 -                                -                                        -                                  -   

Ontslaguitkering 2016

Uitkering wegens beëindiging dienstverband 0 0 0 0

Onverschuldigd betaald bedrag ontslaguitkering

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband                                 -                                -                                        -                                  -   

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald in 

verslagjaar

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering

(Voorgaande) functies

Jaar einde dienstverband

Motivering overschrijding ontslaguitkeringsnorm

Toelichting overschrijding ontslaguitkeringsnorm

Toezichthoudend topfunctionaris

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Niet-topfunctionarissen boven de norm

Niet van toepassing, er zijn geen niet-topfunctionarissen boven de norm.

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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Rechten

Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

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 ISO Groep (Kon.Wilhelminaschool) 1-1-2012 31-12-2017 72 468            5.612      5.612                -          -         5.612     

2 ISO Groep (Wheemschool) 1-1-2012 31-12-2017 72 643            7.711      7.711                -          -         7.711     

3 Van den Brink (Kon.Wilhelminaschool) 1-3-2013 31-12-2018 69 2.307         27.750    27.750              27.750    -         55.500   

4 Van den Brink (Wheemschool) 1-3-2013 31-12-2018 69 2.413         28.953    28.953              28.953    -         57.906   

Periode van t/m

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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Statutaire regeling inzake bestemming resultaat

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

(Voorstel) Bestemming van het resultaat

€ € €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) 102.776

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.10 Reserve nulmeting -2.738

2.1.2 Totaal bestemmingsreserves publiek -2.738

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1 Algemene reserve privaat -10.929

Totaal bestemmingsreserves privaat -10.929

Totaal bestemmingsreserves -13.667

Totaal resultaat 89.109

Resultaat 2016

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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OVERIGE GEGEVENS
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)

Versie: definitief 26 juni 2017 52



Jaarrekening 2016

30673 / Stichting Hervormde Scholen, te Voorthuizen

Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Bestuursnummer:

Contactpersoon:

Telefoon: 0342-473052

BRIN-nummers: 08BH Koningin Wilhelminaschool

09CZ Wheemschool

H. Hofman

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

0342-473052

Van den Berglaan 12, 3781 GG  Voorthuizen

Stichting Hervormde Scholen

30673

h.hofman@kwsvoorthuizen.nl
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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 2016 2016 31-12-2016

€ € € €

Personeel 2016-2017 diversen 1.663.078 692.949 574.651 118.298

Prestatiebox PO 2016-2017 diversen 68.130 28.388 22.006 6.382

Totaal OCW 1.731.208 721.337 596.657 124.680

OCW-BIJLAGE
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Hier treft u een overzicht aan van specificaties van balansposten.

VASTE ACTIVA

1.1.2 Materiële vaste activa

boekwaarde investering afschrijving boekwaarde

1.1.2.1 Gebouwen 31-12-2015 2016 2016 31-12-2016

Invalidentoilet Wheemschool (afloop 2018) 2.661 0 887 1.774

Comp.lokaal KWS (afloop 2045) 48.750 0 1.625 47.125

Meerwerk verbouwing KWS (afloop 2025) 36.615 0 3.662 32.953

Airco Wheemschool (afloop 2017) 2.633 0 1.738 895

Intercom Wheemschool (afloop 2017) 407 0 257 150

Uitbreiding Intercom Wheemschool (afloop 2020) 392 0 94 297

Gietvloer toiletten KWS (afloop 2021) 5.151 0 871 4.280

Zonnepanelen Wheemschool (afloop 2035) 0 78.340 2.611 75.729

96.607 78.340 11.745 163.203

SPECIFICATIE BALANSPOSTEN
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2.1 Reserves

Mutaties 2016

2.1.1.1 Algemene reserve (publiek) Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2016 mutaties 31-12-2016

€ € € €

01 Koningin Wilhelminaschool 295.611 14.239 -2.643 307.207

02 Wheemschool 91.473 94.390 -3.210 182.654

Totaal Algemene reserve 387.084 108.629 -5.853 489.861

Bestemmingsreserves

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

Mutaties 2016

2.1.1.2.1 Reserve personeel Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2016 mutaties 31-12-2016

€ € € €

01 Koningin Wilhelminaschool 470.019 - - 470.019

02 Wheemschool -169.911 - - -169.911

99 Bestuur 99.504 - - 99.504

Totaal Reserve personeel 399.612 - - 399.612

Mutaties 2016

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2016 mutaties 31-12-2016

€ € € €

01 Koningin Wilhelminaschool 3.310 -810 - 2.500

02 Wheemschool 27.018 -1.928 - 25.090

Totaal Reserve nulmeting 30.328 -2.738 - 27.590

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

Mutaties 2016

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2016 mutaties 31-12-2016

€ € € €

99 Bestuur 468.524 -16.082 5.153 457.595

Totaal Algemene reserve (privaat) 468.524 -21.935 11.006 457.595

RESERVES EN VOORZIENINGEN PER KOSTENPLAATS
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2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Mutaties 2016

2.2.1.4 Jubileumvoorziening Stand Dotatie Onttrekking Vrijval Stand

01-01-2016 31-12-2016

€ € € € €

01 Koningin Wilhelminaschool 15.341 - - 655 14.686

02 Wheemschool 18.590 - 531 2.981 15.078

Totaal Jubileumvoorziening 33.931 - 531 3.636 29.764

2.2.3 Voorzieningen groot onderhoud

Mutaties 2016

2.2.3.1.1 Voorziening Gebouwen Stand Dotatie Onttrekking Vrijval Stand

01-01-2016 31-12-2016

€ € € € €

01 Koningin Wilhelminaschool 120.554 19.759 2.973 - 137.340

02 Wheemschool 96.529 21.720 - - 118.249

Totaal Voorziening Gebouwen 217.083 41.479 2.973 - 255.589
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Kpl 08BH/Koningin Wilhelminaschool

€ € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.207.421 1.143.422

3.5 Overige baten 23.800 34.705

Totaal baten 1.231.221 1.178.127

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 966.895 916.022

4.2 Afschrijvingen 51.343 45.844

4.3 Huisvestingslasten 95.749 92.765

4.4 Overige lasten 106.538 111.748

Totaal lasten 1.220.525 1.166.379

Saldo baten en lasten 10.696 11.748

6.1 Financiële baten 90 1.761

Saldo financiële baten en lasten 90 1.761

Nettoresultaat 10.786 13.509

 

D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 PER KOSTENPLAATS

2016 2015
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Kpl 09CZ/Wheemschool

€ € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.246.353 1.236.869

3.5 Overige baten 15.438 22.524

Totaal baten 1.261.791 1.259.393

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 988.067 1.014.419

4.2 Afschrijvingen 28.176 26.269

4.3 Huisvestingslasten 59.175 81.445

4.4 Overige lasten 97.139 108.295

Totaal lasten 1.172.557 1.230.428

Saldo baten en lasten 89.234 28.965

6.1 Financiële baten 18 304

Saldo financiële baten en lasten 18 304

Nettoresultaat 89.252 29.269

 

D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 PER KOSTENPLAATS

2016 2015
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Kpl 99/Bestuur

€ € € €

3 Baten

3.5 Overige baten 960 1.032

Totaal baten 960 1.032

4 Lasten

4.1 Personeelslasten -26 126

4.2 Afschrijvingen 2.512 2.512

4.4 Overige lasten 9.477 11.811

Totaal lasten 11.963 14.449

Saldo baten en lasten * -11.003 -13.417

6.1 Financiële baten 1.106 7.593

6.2 Financiële lasten 1.032 645

Saldo financiële baten en lasten 74 6.948

Nettoresultaat * -10.929 -6.469

*(-/- is negatief)

D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 PER KOSTENPLAATS

2016 2015
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