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A Bestuursverslag 
 
A1  Samenvatting 
 
 
Inleiding 
In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de activiteiten van de Stichting Katholiek Onderwijs 
Aalsmeer (SKOA) in het jaar 2017. 
 

 
Missie 
Het is de missie van SKOA om binnen de gestelde wettelijke kaders kwalitatief goed onderwijs te 
bieden aan kinderen van 4 tot 12 jaar, met als achtergrond de katholieke geloofsovertuiging. 
 
Visie 
Samen sterker naar goed onderwijs voor ieder kind 
Samen sterker:  
 
Om onze missie te realiseren hebben we samenwerking met behoud van identiteit hoog in het vaandel 
staan. Door met beide benen in de maatschappij te staan stimuleren we de samenwerking met onze 
omgeving (directies, andere scholen, maatschappelijke instellingen, organisaties). We vinden het 
belangrijk dat onze scholen samenwerken en van elkaar leren met behoud van de eigen identiteit. We 
handelen stichtingsbreed waar het moet en op schoolniveau waar het kan. De stichting kent een 
betrokken bestuur van vrijwillige ouders dat op grote lijnen de organisatie bestuurt. Bij dit alles staat 
heldere communicatie centraal.  
 
Code Goed Bestuur 
Het bestuur van SKOA, zowel intern toezichthoudend als uitvoerend, is een betrokken bestuur en 
wordt gevormd door vrijwilligers. 
 
Het bestuur van de SKOA onderschrijft en hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-raad. Bij artikel 
5 van de Code is gekozen voor de het One-tiermodel, waarbij zowel de functies van bestuur en 
toezicht in een orgaan zijn ondergebracht. De scheiding in bestuur en toezicht wordt gerealiseerd 
doordat bestuursleden of als uitvoerend- of als toezichthoudend bestuurder worden benoemd.  De 
bestuurlijke structuur, verantwoordelijk- en bevoegdheden zijn vastgelegd in het managementstatuut. 
 
Onderwijs 
SKOA streeft ernaar een stichting te zijn die veelzijdig en kwalitatief hoogstaand onderwijs biedt, 
waarin de mogelijkheden van een ieder zo goed mogelijk ontplooid worden. We willen dit 
verwezenlijken binnen een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving voor het kind én voor het 
personeel.  
 
Personeel 
Goed opgeleide, zich voortdurend ontwikkelende en goed gemotiveerde personeelsleden zetten zich in 
voor een optimale ontwikkeling van alle aan ons toevertrouwde leerlingen. Vanwege een leerlingengroei 
is het personeelsbestand binnen Stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer licht toegenomen.  Er hebben 
in 2017 geen directiewisselingen plaatsgevonden, alleen bij de Antoniusschool is een extra adjunct- 
directeur aangesteld. 
 
Het ziekteverzuim is het aflopen kalenderjaar uitgekomen op 2,8%. Dit is vergelijkbaar met eerdere 
jaren en ruim onder de streefwaarde van 5%.  
 
Op 1 oktober 2017 waren er in totaal 1587 leerlingen. Volgens de prognose zal het leerlingenaantal de 
komende jaren licht dalen.   
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Huisvesting 
De Oosteinderschool zit in de Brede School “De Mikado” samen met twee andere basisscholen en 
een kinderdagverblijf.  De Antoniusschool is gehuisvest in gebouw “De Rietpluim” samen met een 
andere school en een kinderdagverblijf. 
De Jozefschool zit in een wat ouder gebouw. Door de vele aanpassingen van de laatste jaren voldoet 
dit gebouw helemaal aan de eisen van deze tijd.  
 
 
 
A2 Organisatie 
 
2.1 Kerngegevens  
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een stichtingsvorm. 
De stichting is opgericht op 19 januari 1968 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam onder dossiernummer 41222738. 
 
Stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer 
28849 
Postadres: 
Postbus 185 
7620 AD Borne 
Bezoekadres: 
Gerberastraat 2 
1431 SG  Aalsmeer   
 
 
2.2 Scholen 
De volgende scholen vallen onder de SKOA:  
   

School BRIN 
nummer 

ObT 
nummer  

Leerlingen 
aantal 

01-10-16 

Leerlingen 
aantal 

01-10-17 

Jozefschool 03KF 587 433 437 

Antoniusschool 06GP 586 738 747 

De Oosteinder 09KD 585 396 403 

Totaal   1.567 1.587 

 
 
 
2.3 Uitvoerend Bestuur en Interen Toezicht 
Voor de taken en verantwoordelijkheden verwijzen wij naar het managementstatuut. 
De samenstelling van het uitvoerend bestuur en het intern toezichthoudend bestuur van de SKOA zag 
er in 2017 als volgt uit: 
 
Uitvoerend Bestuur: 

Mevr. J.J.C.M Kruse 
Dhr. R. Verveen 
 
Intern Toezichthoudend Bestuur: 
Dhr. J.F.C. van der Vliet, voorzitter  
Mevr. J.M.J.M.  Boerlage, secretaris 
Dhr. J.R.A. Gerritse 
Dhr. H.G. Burgers 
Mevr. A.A.J van Keer 
Mevr. N.W.M. van Rijn  
Mevr. C.M. Koenderinck - Bok  
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2.4 Bovenschools management 
De verschillende bovenschoolse verantwoordelijkheden worden door de verantwoordelijke 
directieleden met de twee uitvoerende bestuursleden besproken. Dit overleg is consulterend en 
beleidsvoorbereidend. Er vindt terugkoppeling over de dagelijkse gang van zaken plaats en is 
besluitvormend, waarbij het besluit wordt vastgesteld  door de uitvoerend bestuurders na raadpleging 
van de overige leden van het bestuur. Van dit overleg worden notulen gemaakt en deze worden ter 
kennisgeving aangeboden aan de interne toezichthouders, het directieberaad en de GMR. De 
uitvoerende bestuurder doet verslag aan het intern toezichthoudend bestuur. Zaken die boven het 
mandaat uitstijgen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het intern toezichthoudend bestuur. Op 
basis van kennis en ervaring worden interne toezichthouders uitgenodigd voor advies aan het bestuur. 
Het bestuur  komt maandelijks bij elkaar en laat zich voeden door het directeurenoverleg, het 
directieberaad (directeuren en adjunct directeuren) en de GMR.  
 
2.5 Schoolmanagement en scholen 
De directie op school is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering, bewaking en evaluatie van 
het beleid op schoolniveau. De directie is bevoegd om besluiten te nemen binnen de vastgestelde 
beleidsplannen en om zelfstandig financiële verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen binnen de 
vastgestelde begroting. Kwesties die mogelijk publiciteit kunnen veroorzaken worden overlegd met het  
bestuur. 
 
2.6 Medezeggenschap 
Aan iedere school is een medezeggenschapsraad verbonden. 
Centraal functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  
 
2.7 Ondersteuning 
Het Onderwijsbureau Twente (ObT)is het administratiekantoor voor onze organisatie.  
Ten aanzien van de dienstverlening van het ObT wordt er gewerkt met een 
dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van beëindiging aan het einde 
van een kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Ook zijn er 
werkafspraken vastgelegd in Service Level Agreements. Jaarlijks vindt er een gesprek plaats over de 
omvang en kwaliteit van de dienstverlening en de prijsstelling voor het nieuwe jaar.  
 
2.8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Als stichting zijn we ons continue bewust van het maatschappelijk speelveld waarin wij ons bevinden 
en de noodzaak om op een maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen de stichting 
inhoud te geven. De scholen onderhouden contact met instellingen en verenigingen uit de lokale 
gemeenschap.  
 
In het kader van maatschappelijk en duurzaam ondernemen investeert de stichting in de kwaliteit van 
onderwijs, goed en gezond werkgeverschap en sociale- en ethische aspecten van de organisatie. 
De Antoniusschool plaatst in het jaar 2018 550 zonnepanelen op het dak. 
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A3 Onderwijs 
 
3.1 Strategisch beleid 
Het bestuur streeft naar een hoogwaardige kwaliteit voor het onderwijs op haar drie scholen. 
In 2017 zijn de volgende onderwerpen bestuurlijk aan de orde geweest. 
 
Organisatie en Management 

 Er is een proces opgesteld inzake andere schooltijden. Doel van dit proces is dat de 
voorbereiding, besluitvorming en invoering van andere schooltijden verlopen volgens een 
transparante procedure. 

 De Jozefschool heeft na overleg met team en ouders instemming gevraagd aan het bestuur  
om de schooltijden te veranderen per 1-8-2018. Het bestuur heeft dit goedgekeurd omdat het 
proces is verlopen conform de geldende besluitvormingsprocedure ‘andere schooltijden’ en de 
MR van de Jozefschool hiermee instemt. 

 
 
Onderwijs en Identiteit 

 In het bestuur zijn de verschillende jaarplannen toegelicht door de directie. In het jaarplan staat 
welke activiteiten er het komend schooljaar centraal staan die bijdragen aan de kwaliteit van 
het onderwijs.  

 De directies van de scholen geven middels een jaarverslag het bestuur inzicht in alle activiteiten 
die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.  

 De scholen hebben een Schoolondersteuningsplan (SOP) opgesteld en aan het 
samenwerkingsverband gestuurd. In dit plan staat beschreven welke niveaus van zorg en 
hoeveel zorg  er op school gehanteerd kan worden. 

 Er is een start gemaakt met het beschermen van data van de SKOA. De PO-raad heeft hiervoor 
een modelbewerkingsovereenkomst ontwikkeld. Met de verschillende partijen die (leerling) 
gegevens verwerken zullen we een bewerkingsovereenkomst sluiten volgens de richtlijnen van 
de PO-raad.  

 De Stichting heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan de wet op de 
privacy. In mei 2018 is de Informatiebeveiliging en Privacy op orde. 
 

 
Financiële zaken 

 De begroting 2017 is opgesteld door de directies in nauw overleg met het administratiekantoor. 
In deze begroting is tevens een meerjarenprognose opgenomen. 

 Samen met het administratiekantoor is het financiële jaarverslag 2016 opgesteld.  
 
 
Personele zaken 

 Vanaf 1 januari 2016 is de SKOA eigen risicodrager bij het Vervangingsfonds. Dit was mogelijk 
door een succesvol verzuim- en vervangingsbeleid. Vanwege het eigen risicodragerschap is 
het vervangingsbeleid aangepast.   

 In overleg met het administratiekantoor is het bestuursformatieplan 2017-2018 en het 
meerjarenformatiebeleidsplan opgesteld. 

 Er is gesproken over het schoolleidersregister en hoe hier gezamenlijk invulling aan gegeven 
kan worden. De directies van de scholen zijn geregistreerd. 
 

Gebouwen 

 Het bestuur is regelmatig geïnformeerd over de problemen met betrekking tot de 
klimaatbeheersing in het gebouw De Mikado waarin de Oosteinder is gehuisvest. Het bestuur 
zoekt samen met de andere gebruikers van dit gebouw en de gemeente naar een structurele 
oplossing voor dit probleem.  

 Conform het meerjarenonderhoudsplan is er onderhoud uitgevoerd bij de drie scholen. Het 
budget wordt goedgekeurd om in 2018 het speelplein van De Antoniusschool opnieuw in te 
richten. 

 Voor de Antoniusschool is een plan opgesteld om in 2018 550 zonnepanelen te installeren. 
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3.2 Leerlingenaantal 
De afgelopen jaren was er binnen de stichting sprake van een groei van het aantal leerlingen. We 
verwachten dat ook de komende jaren het aantal leerlingen licht zal stijgen of stabiel zal blijven. 
 
3.3 Leerlingenzorg op schoolniveau 
Binnen alle scholen zijn interne begeleiders aangesteld die minimaal één dag ambulante tijd hebben 
voor die taak. De interne begeleiders nemen deel aan intervisiebijeenkomsten die worden 
georganiseerd binnen ons samenwerkingsverband. 
  
 
3.4 Samenwerkingsverband 
De stichting is aangesloten bij het samenwerkingsverband Amstelronde (PO-2708). Het bestuur heeft 
de directie gemandateerd om te participeren in het bestuur van dit samenwerkingsverband. Regionale 
samenwerking ten aanzien van Passend Onderwijs staat hierbij hoog op de agenda. We streven er 
naar dat het geld dat beschikbaar is binnen dit samenwerkingsverband terugvloeit naar de kinderen. 
De kosten voor overhead en organisatiestructuur minimaliseren wij zoveel mogelijk.  
 
 
3.5 Onderwijsresultaten 
Alle drie de scholen gebruiken het leerlingvolgsysteem van CITO. De leerlingen van groep 8 hebben 
ook een eindtoets gemaakt. De Antoniusschool en de Oosteinderschool hebben gekozen voor de 
eindtoets van CITO. Op de Jozefschool is de IEP-eindtoets afgenomen.     
 
In 2017 was de uitstroom van de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs als volgt: 
Jozefschool (57): 
VMBO           8 leerlingen  
VMBO-T      14 leerlingen 
VMBO-T/HAVO             7 leerlingen 
HAVO/VWO      28 leerlingen 
 
Antoniusschool (82): 
Praktijkonderwijs       1 leerling 
VMBO         21 leerlingen  
VMBO-T      10 leerlingen 
VMBO-T/HAVO            10 leerlingen 
HAVO/VWO      40 leerlingen 
 
Oosteinderschool (54): 
VMBO         11 leerlingen 
VMBO-T        7 leerlingen 
VMBO-T/HAVO              7 leerlingen 
HAVO/VWO      29 leerlingen 
 
In het kader van de kwaliteitszorg verricht de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks onderzoeken/of 
periodiek kwaliteitsonderzoek.  Alle drie de scholen vallen in het basis toezichtarrangement.  
 
3.6 Verbonden partijen 
De SKOA kent geen verbonden partijen. 
 
3.7 Klachtenafhandeling 
Als stichting proberen wij alle werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Door verschillende 
inzichten of uitgangspunten is het echter altijd mogelijk dat er klachten zijn. 
In de schoolgids is beschreven hoe ouders in dat geval moeten handelen en wie de contactpersonen 
zijn. De contactpersoon kan de klacht of situatie doorwijzen naar de vertrouwenspersoon of een 
onafhankelijke klachtencommissie. Wij zijn aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies 
Bijzonder Onderwijs (GCBO) 
 
In 2017 is er geen formele klacht ingediend bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.  
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A4 Personeel 
 
In totaal zijn er in het jaar 2017 145 personeelsleden in dienst. Daarvan zijn er 119 vrouw en 26 man. 
Dat betekent dat 82% vrouw is en 18% man. De SKOA heeft als streven het percentage mannen in de 
organisatie te verhogen. Er werken steeds meer mensen in deeltijd. Vooral de mogelijkheid van 
ouderschapsverlof en duurzame inzetbaarheid/BAPO betekent dat er steeds meer personeelsleden in 
deeltijd gaan werken. Voor de organisatie op de scholen betekent dat steeds meer puzzelen om de 
formatie op goede wijze in te vullen. 
 
De leeftijdsopbouw van de 145 personeelsleden is als volgt: 

Leeftijd Aantal WTF 

<29 29 23.13 

30-39 40 27.62 

40-49 35 23.97 

50-59 24 14.00 

>60 17 11.42 

 
 
4.1 Ouderschapsverlof  
Van de ouderschapsregeling hebben in 2017 20 personen gebruik gemaakt. De loonkosten die hiermee 
samenhangen bedroegen in totaal € 71.300. 
 
4.2 Duurzame inzetbaarheid 
In 2017 hebben 13 personen  gebruik gemaakt van de duurzame inzetbaarheid, voorheen BAPO. De 
kosten die hiermee samenhangen bedroegen € 101.400. 
 
4.3 Ziekteverzuim 
In 2017 was het ziekte verzuim net als in 2016 2.8%. Dit is ruim onder de streefwaarde van 5%. SKOA 
heeft Perspectief als arbodienst.  
 
4.4 Scholing  
De professionele scholing en ontwikkeling is een integraal onderdeel van het jaarplan en wordt 
jaarlijks geëvalueerd. De directie verdeelt de middelen over de teamgerichte en individuele scholing. 
 
4.5 Beheersing uitkering na ontslag  
Het personeelsbeleid van de stichting is erop gericht dat de werknemers zich blijven ontwikkelen. 
Hiervoor gebruiken we MOOI. Dit is een interactief HRM-instrument dat inzicht, overzicht en toezicht 
biedt vanuit een digitaal bekwaamheidsdossier. Hierbij is veel ruimte voor de eigen 
verantwoordelijkheid van de medewerkers. Er wordt niet alleen gebruik gemaakt van standaard 
cursussen. Medewerkers kunnen daarnaast altijd gebruik maken van individuele begeleiding. Hiermee 
proberen we de uitval tot een minimum te beperken. 
 
 
 
 
A5  Huisvesting 
 
5.1 Algemeen 
De Oosteinderschool zit in de Brede School “De Mikado” samen met twee andere basisscholen en 
een kinderdagverblijf.  De Antoniusschool is gehuisvest in gebouw “De Rietpluim” samen met een 
andere school en een kinderdagverblijf. 
De Jozefschool zit in een wat ouder gebouw. Door de vele aanpassingen van de laatste jaren voldoet 
dit gebouw helemaal aan de eisen van deze tijd.  
Het reguliere onderhoud is inzichtelijk gemaakt middels een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). 
In 2017 worden de deuren en kozijnen van het gebouw de Rietpluim geschilderd. Ook wordt 
momenteel onderzocht of de klimaatinstallatie van de Brede School ‘De Mikado’ moet wordt 
aangepast. De luchtkwaliteit voldoet namelijk niet aan de wettelijke norm.  
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5.2. Bestemmingsreserve groot onderhoud 
De huisvestingslasten lopen via de exploitatie. Het resultaat ten opzichte van de rijksvergoeding wordt 
via de winstverdeling ten gunste of ten laste van de bestemmingsreserve groot onderhoud geboekt. 
 
 
 
 
A6  Externe relaties 
 
6.1 Algemeen 
Het bestuur en de scholen onderhouden diverse contacten met externe instanties. Ook dit jaar hebben 
vele van deze contacten plaatsgevonden.  
 
6.2 Onderwijsbureau Twente 
Het Onderwijsbureau Twente vervult een belangrijke ondersteunende rol voor de organisatie van de 
SKOA. Ze verzorgen voor de SKOA de personeelsadministratie, registratie van het ziekteverzuim en 
maken het bestuursformatieplan. 
Op financieel gebied voeren ze de financiële administratie en stellen de begroting op, verzorgen  
managementrapportages  en de jaarrekening.  
 
6.3 Onderwijsinspectie 
In het kader van de kwaliteitszorg verricht de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks onderzoeken/of 
periodiek kwaliteitsonderzoek.  Alle drie de scholen vallen in het basis toezichtarrangement. 
 
6.4 AVS, Verus en PO-raad  
Het afgelopen jaar zijn er regelmatig contacten geweest met de vakorganisaties AVS en de 
bestuursorganisaties PO-raad en Verus.  
 
6.5 Gemeenten 
Samen met de andere scholen in Aalsmeer is er regelmatig overleg met de gemeente. In dit overleg is 
het afgelopen schooljaar gesproken over het passend onderwijs, de taalklas en de transitie jeugdzorg. 
De gemeenten hebben een rol bij het uitvoeren van het landelijke beleid ten aanzien van de centra voor 
jeugd en gezin. Het onderwijs heeft hier ook een rol in. 
 
 
 
 
 

A7  Financiën 

 
In dit hoofdstuk worden de balans, exploitatie, kengetallen en risicoanalyse over het boekjaar 2017 
gepresenteerd en afgezet tegen de begroting 2017 en de realisatie van 2016. 
Een slechte financiële positie zou uitgangspunten in de weg kunnen staan. Een te sterke toename van 
de financiële reserves (een te goede financiële positie) kan er echter weer toe leiden dat het gevoel 
wordt versterkt dat de stichting te weinig middelen inzet ten gunste van het onderwijs.  
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7.1 Balans en kengetallen 
 
Balans  

 
 
Kengetallen als solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit (en weerstandsvermogen) geven mede inzicht in 
de continuïteit van de organisatie en zijn ook van belang wanneer het schoolbestuur plannen heeft om 
forse investeringen te doen. Deze kengetallen zijn ‘slechts’ een momentopname, berekend naar de in 
de jaarrekening vastgelegde situatie per 31 december. 
 
Niet het statische beeld van een kengetal, maar vooral de trendmatige ontwikkeling van de gezamenlijke 
kengetallen over meerdere jaren is essentieel. Het Ministerie heeft naar aanleiding van de resultaten 
van de Commissie Don reeds enkele streefwaarden geformuleerd. Deze zijn bij het beoordelen van de 
waarden mede als leidraad genomen en derhalve heeft SKO Aalsmeer besloten om geen eigen 
streefwaarden te bepalen. 
 
Liquiditeit 
 
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 
Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (liquide middelen en vorderingen) en de kortlopende 
schulden. 
 

Kengetal 2017: 4,80 

Kengetal 2016: 4,17 

Kengetal 2015: 3,90 

Kengetal 2014: 3,83 

 
De liquiditeit is de laatste jaren licht gestegen. De liquiditeitsratio geeft aan dat in 2017 4,8 keer kon 
worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit het crediteurensaldo, nog te 
betalen (salaris)posten en de overlopende passiva. De Stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer had op 
31 december 2017 de beschikking over € 2.840.650 aan liquide middelen. Het Ministerie geeft als 
grenzen voor de liquiditeit 0,5 en 1,5 aan, wat betekent dat de stichting zich daar ruim boven bevindt.  
 
 
Solvabiliteit 
 
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en verschaft dus inzicht in 
de financieringsopbouw. Ze geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar 
verplichtingen kan voldoen. 
 
Definitie: Eigen vermogen (exclusief voorzieningen) gedeeld door het totale vermogen (balanstotaal). 
 

Kengetal 2017: 81% 

Kengetal 2016: 79% 

Kengetal 2015: 78% 

Kengetal 2014: 77% 

 

Activa 31-12-2017 31-12-2016 Passiva 31-12-2017 31-12-2016

Materiële vaste activa 974.070      959.600           Eigen vermogen 3.452.510  3.278.630       

Vorderingen 430.490      397.220           Voorzieningen 111.610      96.630             

Liquide middelen 2.840.650  2.781.290       Kortlopende schulden 681.090      762.850           

Totaal activa 4.245.210  4.138.110       Totaal passiva 4.245.210  4.138.110       
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De solvabiliteitsratio geeft aan dat 81% van het totale vermogen uit eigen vermogen (reserves) bestond. 
Dat houdt in dat 19% van het totale vermogen gefinancierd werd met vreemd vermogen.  
Aan de door het Ministerie vastgestelde ondergrens van 20% voor de solvabiliteit wordt hiermee 
ruimschoots voldaan.  
 
Rentabiliteit 
 
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot 
de totale baten. Definitie: Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten. 
 

Kengetal 2017: 2,3% 

Kengetal 2016: 2,0% 

Kengetal 2015: 3,4% 

Kengetal 2014: 1,0% 

 
De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de omzet als resultaat wordt behaald. Op een omzet van 
€ 7.673.480 heeft de Stichting een positief resultaat van € 173.880 behaald.  
 
Dit positieve resultaat was 2,3% van de omzet. Anders geformuleerd betekent dit dat 97,7% van de 
omzet direct is besteed aan de doelen van de organisatie, oftewel het verzorgen van goed onderwijs. 
 
De ondergrens en bovengrens van het ministerie zijn 0% en 5%. Met een rentabiliteit van 2,3% scoort 
de Stichting dus binnen normen vanuit het Ministerie.  
 
Weerstandsvermogen 
 
Het weerstandsvermogen geeft een beeld, hoe solide de financiële positie van de Stichting Katholiek 
Onderwijs Aalsmeer is. Het weerstandsvermogen geeft daarmee inzicht om niet voorziene financiële 
tegenvallers (risico’s) in het begrotingsjaar op te vangen met de hiervoor gereserveerde financiële 
middelen (weerstandscapaciteit). Het weerstandsvermogen van de Stichting bedraagt over 2017 33% 
tegenover 32% in 2016 en volgens de normen van het primair onderwijs ruim voldoende om financiële 
tegenvallers op te vangen. 
 
Huisvestingsratio 
 
De huisvestingsratio geeft weer welk deel van de totale lasten is besteed voor huisvesting inclusief 
afschrijvingen voor gebouwen en terreinen. 
 

Kengetal 2017: 6% 

Kengetal 2016: 7% 

Kengetal 2015: 8% 

Kengetal 2014: 5% 

 
Er wordt voor het primair onderwijs een signaleringsgrens van groter dan 10% gehanteerd. SKO 
Aalsmeer blijft hier ruim onder. 
 

7.2 Investeringen 
Inventaris van € 1.000 en ICT en onderwijsmethoden van € 500 of meer worden geactiveerd, wat met 
zich meebrengt dat de jaarlijkse afschrijvingsbedragen in de exploitatie worden opgenomen. 
Aanschaffingen beneden dit bedrag worden rechtstreeks in de exploitatierekening verantwoord.  
 
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 
- Gebouwdelen/verbouwingen 15 en 20 jaar 
- Meubilair      10, 15 en 20 jaar  
- Inventaris en apparatuur  3, 5, 7 en 10 jaar 
- Onderwijsmethoden  8 jaar 
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De waarde van de materiële vaste activa is gedurende het kalenderjaar 2017 gestegen met € 14.470 
tot een totaalbedrag van € 974.070. Deze stijging werd veroorzaakt doordat de investeringen in 
meubilair in 2017 hoger waren dan de afschrijvingen over dezelfde periode. 
 

 

 

7.3 Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van SKO Aalsmeer is van € 3.278.630 op 31 december 2016 gestegen naar 
€ 3.452.510 per 31 december 2017 als gevolg van een positief exploitatieresultaat van € 173.880 in 
2017.  

 

7.4 Voorzieningen 
 
Voorziening jubilea  
De stand van de voorziening jubilea is op 31 december 2017 aangepast aan het nieuwe aantal van 
99,51 Fte’s op balansdatum (ten opzichte van 99,45 Fte’s per 31-12-2016). Het verplichte forfaitaire 
bedrag per Fte is in 2017 € 700, waardoor de hoogte van de voorziening is gestegen naar € 69.660 per 
31 december 2017. 
 
Voorziening duurzame inzetbaarheid 
De voorziening verlof voor werknemers vanaf 57 jaar in het kader van duurzame inzetbaarheid is 
aangepast op basis van het aantal gespaarde en opgenomen uren in 2017. De hoogte van de 
voorziening bedraagt € 41.950 per 31 december 2017. 
 
 

7.5 Exploitatie en toelichting  
Het positieve resultaat over het kalenderjaar 2017 bedraagt € 173.880, terwijl er een negatief resultaat 
van € 208.190 was begroot. Hierna wordt ingegaan op de verschillen en worden deze verklaard.  
Ter vergelijking is ook de realisatie over 2016 weergegeven. 
 

€ € € € €

Schoolmeubilair 84.950        116.000      -31.050       66.620        18.330        

ICT 120.610      89.000        31.610        163.900      -43.290       

Onderwijsmethoden 35.220        87.000        -51.780       99.400        -64.180       

Totaal investeringen 240.780      292.000      -51.220       329.920      -89.140       

Verschil 

2017-2016

Realisatie 

2017
Investeringsoverzicht

Begroting 

2017

Verschil 

Realisatie-

begroting

Realisatie 

2016
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Baten 
 
Rijksbijdragen OC&W 
De gerealiseerde Rijksbijdragen OCW zijn € 289.790 hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn: 
- personele vergoeding regulier (indexatie bekostiging lumpsum), € 173.300 

De indexatie, die achteraf wordt vastgesteld op basis van de ontwikkeling van de loonkosten en 
werkgeverslasten in de marktsector, is veel hoger uitgevallen dan vorig jaar (€ 25.000). 

- personeels- en arbeidsmarktbeleid (p&a), € 20.600 ten gevolge van indexatie 

- prestatiebox, € 32.800 ten gevolge van verhoging per 1-8-2017 

- groeibekostiging, € 37.600 

- vergoeding vreemdelingen en asielzoekers, € 5.600 

- lerarenbeurzen, € 6.900 

- zorgmiddelen Samenwerkingsverband, € 13.000 

De overige overheidsbijdragen zijn conform de begroting uitgevallen. 
 
Aan overige baten is € 86.880 meer ontvangen dan begroot. De voornaamste verschillen zijn: 
- vrijval schoolrekeningen, € 32.500. 

In het verleden is een systematiek toegepast waarbij deze bedragen onder schulden aan derden 
werden verwerkt. In overleg met de accountant zijn de betreffende schoolrekeningen vanaf 2017 in 
de exploitatie opgenomen. De saldo’s zijn per 1-1-2017 vrijgevallen. 

- ouderbijdragen, € 43.000 

De ouderbijdragen op bovengenoemde schoolrekeningen zijn nu in de exploitatie opgenomen. 
- uitkering overschot solvabiliteit Vervangingsfonds, € 14.800 

 
 
 

Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil

2017 2017 realisatie-begr. 2016 real '17-real'16

€ € € € €

Baten

Rijksbijdragen OC&W 7.546.560 7.256.770 289.790 7.178.640 367.920

Overige overheidsbijdragen en subsidies 8.300 8.300 0 36.420 -28.120

Overige baten 112.480 25.600 86.880 84.480 28.000

Totaal baten 7.667.340 7.290.670 376.670 7.299.540 367.800

Lasten

Personeelslasten 6.321.370 6.007.640 313.730 5.986.040 335.330

Afschrijvingen 226.310 246.730 -20.420 197.330 28.980

Huisvestingslasten 408.300 508.240 -99.940 493.060 -84.760

Overige lasten 542.710 755.450 -212.740 485.950 56.760

Totaal lasten 7.498.690 7.518.060 -19.370 7.162.380 336.310

Saldo baten minus lasten 168.650 -227.390 396.040 137.160 31.490

Financiële baten en lasten

Financiële baten  6.140 20.000 -13.860 12.590 -6.450

Financiële lasten 910 800 110 490 420

Saldo financiële baten en lasten 5.230 19.200 -13.970 12.100 -6.870

Exploitatieresultaat 173.880 -208.190 382.070 149.260 24.620
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Lasten 
 
Personele lasten 
De totale personele lasten zijn € 313.730 hoger uitgevallen dan begroot. Dit resultaat is onder te 
verdelen in de volgende componenten: 
- reguliere personeelslasten (incl. vervanging)  - € 218.000 nadelig. Gemiddeld is over 2017 3,8 FTE 

meer ingezet dan begroot. De hogere rijksbaten personeel regulier en de groeibekostiging zijn 

ingezet.  

- ouderschapsverlof, - € 33.000 nadelig 

- duurzame inzetbaarheid (bapo), - € 9.000 nadelig 

- overige personele lasten, - € 54.000 nadelig. Deze overschrijding komt volledig op conto van 

scholing in het kader van de kwaliteitsimpuls. 

 
Afschrijvingen 
 
De totale afschrijvingen zijn in 2017 € 20.420 lager uitgevallen dan begroot. Dit is het gevolg van lagere 
investeringen in 2017 dan begroot. 
 
Huisvestingslasten 
 
De rubriek huisvestingslasten bestaat uit huurkosten, onderhoud, energiekosten, schoonmaakkosten, 
diverse publiekrechtelijke heffingen en overige huisvestingslasten.  
De scholen hebben niet altijd volledig invloed op de hoogte van in het bijzonder de energiekosten (door 
verschil in bouwkundige staat van gebouwen en door leegstand) en de kosten voor groot onderhoud.  
 
Aan huisvestingslasten is in 2017 € 99.940 minder uitgegeven dan begroot.  
Dit resultaat wordt met name door twee posten bepaald. De post groot onderhoud veroorzaakt een 
positief resultaat van € 89.000. Groot onderhoud wordt begroot tegen de rijksvergoeding. Het jaarlijkse 
resultaat wordt via de winstverdeling ten gunste of ten laste van de bestemmingsreserve onderhoud 
geboekt.  
Daarnaast zijn de huurkosten ruim € 11.000 gunstiger uitgevallen dan op het moment van begroten is 

ingeschat. 
 
Overige lasten 
 
De totale overige lasten zijn € 212.740 lager uitgevallen dan begroot. De volgende posten veroorzaken 
voornamelijk dit verschil: 
 
- overige beheerslasten, € 193.000. Aangezien op het moment van begroten nog niet duidelijk was 

hoe deze gelden zouden worden ingezet is hier de kwaliteitsimpuls begroot. Uiteindelijk is veel 
minder uitgeven dan aan bestedingsruimte was begroot. Ook is ca. € 50.000 in de vorm van scholing 
aangewend. 

- verbruiksmateriaal onderwijs, ict-verbruikskosten en schoolse activiteiten laten gezamenlijk een 
positief resultaat zien van € 19.000 

 
Financiële baten en lasten 
 
Vanwege de sterk dalende rentestand is het saldo financiële baten en lasten € 13.970 lager uitgevallen 
dan begroot over 2017. 
 
7.6 Treasury verslag 
De stichting heeft in 2016 haar treasurystatuut opnieuw vastgesteld om te voldoen aan de gewijzigde 
wet- en regelgeving. 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 in overeenstemming met hun bestemming worden besteed.  
De stichting beschikt per 31-12-2017 over een liquiditeit van € 2.840.650. Hiervan staat € 2.658.450 op 
spaarrekeningen. Over 2017 is € 6.140 aan rentebaten ontvangen. 
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A8 Continuïteitsparagraaf 
 

8.1 Algemeen 
In de brief van 20 december 2013 geeft de minister van OC&W aan dat de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs (RJO) is uitgebreid met een voorschrift dat voorziet in de opname in het jaarverslag van de 
zogeheten Continuïteitsparagraaf.  

8.2 Kengetallen 

 

 
De jaren 2018 tot en met 2020 betreffen geprognosticeerde aantallen die door de schooldirecteuren zijn 
opgesteld en als uitgangspunt dienen voor de te ontvangen gelden vanuit het Rijk in de 
meerjarenbegroting.  
 

8.3 Meerjarenbegroting (inclusief balans) 

2017 2018* 2019* 2020*

Personele bezetting

- Directie 6,18 7,18 7,10 7,10

- OP 86,71 84,95 84,79 84,79

- OOP 8,13 7,43 7,43 7,43

Totaal 101,02 99,56 99,32 99,32

Leerlingentelling per 1 oktober 1.587 1.564 1.573 1.551

* Prognoses



14 
 

 
 
De ontwikkeling van de materiële vaste activa is gebaseerd op de voorgenomen investeringen 
alsmede de daaruit voortvloeiende afschrijvingslasten zoals opgenomen in de goedgekeurde 
meerjarenbegroting 2018-2021. De vorderingen zullen naar verwachting de komende jaren een 
redelijk constant beeld geven. De vordering op het ministerie OCW is het gevolg van het betaalritme 
dat niet evenredig met het baten- en lastenstelsel loopt. Gezien het aantal leerlingen, dat bepalend is 
voor de hoogte van de rijksvergoeding, stabiel blijft zal deze vordering in grote lijnen ook gelijk blijven.  
 
De mutaties van het eigen vermogen zijn het gevolg van de hierna gepresenteerde exploitatie-
resultaten van de komende jaren. 
De voorzieningen personeel (jubilea en duurzame inzetbaarheid) zullen gezien de ontwikkeling van 
het personeelsbestand ongeveer gelijk blijven. Datzelfde geldt voor de belastingen, de schulden 
terzake pensioenen, de overlopende passiva (opgebouwde vakantiegelden) en de overige 
kortlopende schulden.  
 
Bovenstaande zal vervolgens leiden tot het verloop van de post liquide middelen, die als sluitpost 
fungeert. 

Balans

Activa 2017 2018 2019 2020 2021

Vaste activa

- Materiële vaste activa 974.070     1.259.740  1.234.950  1.119.540  1.016.650  

Totaal vaste activa 974.070     1.259.740  1.234.950  1.119.540  1.016.650  

Vlottende activa

- Vorderingen 430.490     434.460     429.570     429.280     429.520     

- Liquide middelen 2.840.650  2.493.960  2.352.990  2.202.830  1.966.840  

Totaal vlottende activa 3.271.140  2.928.420  2.782.560  2.632.110  2.396.360  

Totaal activa 4.245.210  4.188.160  4.017.510  3.751.650  3.413.010  

-                

Passiva

Eigen vermogen (na resultaatbestemming)

- Algemene reserve 3.098.170  3.042.040  2.874.540  2.608.750  2.270.150  

- Bestemmingsreserve publiek 354.340     354.340     354.340     354.340     354.340     

Totaal eigen vermogen 3.452.510  3.396.380  3.228.880  2.963.090  2.624.490  

Voorzieningen

- Personeelsvoorzieningen 111.610     110.000     109.730     109.730     109.730     

Totaal voorzieningen 111.610     110.000     109.730     109.730     109.730     

Kortlopende schulden

- Crediteuren 27.290       32.480       30.360       30.290       30.250       

- Schulden aan schoolfondsen 83.390       83.390       83.390       83.390       83.390       

- Belastingen en premies soc.verz. 241.420     237.940     237.350     237.350     237.350     

- Schulden terzake pensioenen 70.680       69.660       69.490       69.490       69.490       

- Overige kortlopende schulden 14.070       14.070       14.070       14.070       14.070       

- Overlopende passiva 244.240     244.240     244.240     244.240     244.240     

Totaal kortlopende schulden 681.090     681.780     678.900     678.830     678.790     

Totaal passiva 4.245.210  4.188.160  4.017.510  3.751.650  3.413.010  
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De leerlingenprognose is in de meerjarenbegroting verwerkt en zorgt voor de weergegeven te 
ontvangen rijksbijdragen. Op basis van de kennis van nu zijn de gemeentelijke bijdragen en de 
overige baten op respectievelijk € 8.300 en € 58.800 begroot. De hogere baten in 2017 zijn van 
incidentele aard geweest.  
De personeelslasten zijn in de begroting doorgetrokken op basis van de ingeschatte grootte van het 
personeelsbestand op 1 augustus 2018. Het meerjareninvesteringsplan is ook opgenomen in de 
meerjarenbegroting en leidt vooralsnog tot een lichte stijging van de afschrijvingslasten de komende 
jaren. De huisvestingslasten zijn in 2018 € 75.000 hoger begroot dan in 2017 in verband met de 
aanpak van de klimaatproblematiek. De overige lasten zijn naar verwachting stabiel de komende 
jaren. 
In de meerjarenbegroting is uitgegaan van gelijkblijvende rentebaten. Gezien de huidige rentestand 
zal het begrote bedrag in 2018 niet gehaald worden. De realisatie van de rentebaten in de jaren 
daarna zal van de ontwikkeling van die rentestand afhangen. 

 
 

8.4 Overige rapportages 

 
Risicobeheersing 
 
De stichting probeert alle mogelijke risico’s zo goed mogelijk in kaart te brengen en hierop te 
anticiperen. Het administratiekantoor helpt ons hierbij door inzicht te geven in de bekostiging. Hierbij 
geven ze aan welke middelen een structureel of incidenteel karakter hebben. Tevens zijn ze op de 
hoogte welke veranderingen in de politieke pijplijn zitten zodat we bij het maken van de begroting hier 
rekening mee kunnen houden. 
 
Een risico waar besturen nu mee te maken krijgen is een overschrijding van het formatiebudget. Het 
aantal leerlingen binnen de stichting vertoont echter een stabiel tot licht stijgend karakter. De lange 
termijn prognoses vertellen ons dat we de eerste jaren nog geen rekening hoeven te houden met een 
krimp van het aantal leerlingen.  

Raming van baten en lasten

Baten 2017 2018 2019 2020 2021

Rijksbijdragen 7.546.560  7.626.270  7.528.060  7.522.200  7.527.080  

Overige overheidsbijdr. en subsidies 8.300         8.300         8.300         8.300         8.300         

Overige baten 112.480     58.800       43.800       43.800       43.800       

Totale baten 7.667.340  7.693.370  7.580.160  7.574.300  7.579.180  

Lasten

Personeelslasten 6.321.370  6.398.560  6.463.110  6.541.520  6.621.880  

Afschrijvingen 226.310     226.330     233.790     250.410     248.890     

Huisvestingslasten 408.300     590.180     515.180     512.410     509.640     

Overige lasten 542.710     541.680     542.830     543.000     544.620     

Totaal lasten 7.498.690  7.756.750  7.754.910  7.847.340  7.925.030  

Saldo baten en lasten 168.650     -63.380      -174.750    -273.040    -345.850    

Saldo financiële bedrijfsvoering 5.230         7.250         7.250         7.250         7.250         

Totaal resultaat 173.880     -56.130      -167.500    -265.790    -338.600    



16 
 

Twee scholen zitten in nieuwe gebouwen waarbij geen sprake is van achterstallig onderhoud. Het 
gebouw van de derde school is de laatste jaren aangepast waardoor het voldoet aan de eisen van 
deze tijd. Er stonden echter wel een aantal aanpassingen in het meerjarenonderhoudplan die nu, 
vanwege de doorcentralisatie onderhoud, voor rekening komen van het bestuur. Dit bedrag is gedekt 
middels de bestemmingsreserve groot onderhoud. 
 
Door het gevoerde beleid, een realistische begroting en de aanwezige reserves zijn we in staat om 
mogelijke risico’s te beheersen en de invloed te beperken, zodat de stichting financieel gezond is en 
blijft. 
 
 
 
A9 Verslag Intern Toezicht 
 
 
Samenstelling 
 

Naam Functie Jaar van 
aantreden 

Jaar van 
aftreden 
(na 3 termijnen) 

Dhr J.F.C. van der Vliet  Voorzitter  2011 2019 

Mevr J.M.J.M. 
Boerlage 

Secretaris  2010 2018 

Dhr J.F.C. van der Vliet Toezichthouder  2010 2019 

Dhr. H.G. Burgers Toezichthouder  2012 2021 

Mevr. A.A.J. van Keer Toezichthouder 2014 2023 

Dhr J.R.A. Gerritse  Toezichthouder 2014 2023 

Mevr N.W.M. van Rijn Toezichthouder  2016 2025 

Mevr C.M. 
Koenderinck-Bok  

Toezichthouder  2016 2025 

 
Honorering 
De Interne Toezichthouders ontvangen geen vergoeding. 
 
Goedkeuring begroting en het jaarverslag 
De begroting 2018 is goedgekeurd op 14 december 2017 
Het jaarrapport 2016 is goedgekeurd op 18 september 2017 
 
Toezicht  
Het Intern Toezichthoudend Bestuur heeft de taken en bevoegdheden uitgeoefend conform de 
statuten van de SKOA en zoals die zijn uitgewerkt in het managementstatuut. 
 
Accountant 
De Raad van Toezicht heeft Ten Kate Huizinga aangewezen als accountant voor de controle van de 
jaarrekening 2017.  De accountant heeft zijn verklaring over de jaarrekening 2016 afgegeven op 21 
juni 2017. 
 
Werkgeverstaken   
Er hebben geen benoemingen, schorsingen, ontslagen en gerechtelijke procedures plaatsgevonden 
binnen het College van Bestuur.  
 
Inrichting van de rechtspersoon 
Er heeft in 2017 geen aanpassing plaatsgevonden van de statuten, reglementen en de Code Goed 
Bestuur.   



Algemene gegevens

Bestuursnummer : 28849

Naam instelling : Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer

Postadres : Postbus 185

Postcode : 7620 AD 

Plaats : Borne

Bezoekadres : Gerberastraat 2

Postcode : 1431 SG

Plaats : Aalsmeer

Telefoon : 0297-326291

E-mailadres : ryan@oosteinderschool.nl

Contactpersoon : Dhr. R. Bakker

Telefoon : 0297-368092

BRIN-nummer

03KF : Jozefschool

06GP : Antoniusschool

09KD : De Oosteinder
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B  Jaarrekening 2017

B1 Grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 

Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die 

uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. 

Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats 

tegen de verkrijgingsprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteit

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn 

gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Activiteiten

Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer voert het bevoegd gezag over drie scholen voor 

basisonderwijs.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt 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 

bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting voor Katholiek Onderwijs 

Aalsmeer 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.

Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2016 zijn waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met de cijfers van 2017 mogelijk 

te maken.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 

voorgaande 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 zich over verschillende zaken 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.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 

percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het materieel vast actief. Over terreinen en 

vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. De gehanteerde activeringsgrens bedraagt € 500 voor ICT 

en € 1.000 voor de overige activa.

Onderhoudskosten worden rechtstreeks verantwoord in de staat van baten en lasten.

Investeringssubsidies

Subsidies op investeringen vallen geleidelijk vrij in de exploitatie. De grootte van de vrijval is gelijk aan de 

afschrijvingslasten in dat jaar van de betreffende investering.

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 

waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele 

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 

het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief 

hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en 

de bedrijfswaarde. Een bijzonder waarde-verminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-

en-verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere  waardevermindering die in het verleden 

verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de 

desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere 

waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan 

de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking 

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Eventuele rekening-courantschulden bij 

banken zijn opgenomen onder de schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.

Algemene Reserve

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 

gefinancierde activiteiten.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de stichting. Deze wordt 

opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de 

gerealiseerde baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste 

van de algemene reserve gebracht. 

Bestemmingsreserves

Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de 

huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden, waarbij om die reden door het bestuur een 

beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht. De stichting hanteert een bestemmingsreserve voor 

groot onderhoud.
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Voorzieningen

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

bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang 

op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorziening ambtsjubileum

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 

verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden.

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van ambtsjubilea is een voorziening gevormd. De 

voorziening is bepaald op basis van € 700 per FTE per jaareinde.

Betaalde bedragen inzake jubileum worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening duurzame inzetbaarheid

Deze voorziening is gevormd ter dekking van de door het personeel opgebouwde rechten in het kader van 

duurzame inzetbaarheid. 

Schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van de exploitatierekening

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW 

subsidies en overige overheidsbijdragen, alsmede de van derden ontvangen overige bijdragen. De baten 

worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, 

gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de 

geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening.

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de 

rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren 

van extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenen

De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. De 

pensioenverplichtingen uit de regeling worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 

pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie 

als last in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/of 

werknemers wordt een voorziening opgenomen (indien relevant).

Ultimo 2017 en 2016 waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de 

betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 2016 was de 

beleidsdekkingsgraad van het ABP 91,7%. De beleidsdekkingsgraad eind 2017 is 101,5%. De overheid eist 

een beleidsdekkingsgraad van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de beleidsdekkingsgraad niet aan de 

minimale vereisten van de toezichthouder.
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Afschrijvingen

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

toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige 

gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de 

incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering 

en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende ontvangen

en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van uitgegeven en ontvangen leningen en overige 

kredietfaciliteiten.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer 

dan drie maanden.

Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten
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B2 Balans per 31 december 2017

 

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 49.270         54.060         

1.2.2 Inventaris en apparatuur 737.170       709.400       

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 187.630       196.140       

1.2 Materiële vaste activa 974.070        959.600        

Totaal vaste activa 974.070        959.600        

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.2 Ministerie OCW 375.680       360.370       

1.5.7 Overige vorderingen 20.130         27.400         

1.5.8 Overlopende activa 34.680         9.450           

1.5 Vorderingen 430.490        397.220        

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Banken 2.840.650    2.781.290    

1.7 Liquide middelen 2.840.650     2.781.290     

Totaal vlottende activa 3.271.140     3.178.510     

Totaal activa 4.245.210     4.138.110     

31 december 2017 31 december 2016
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene Reserve 3.098.170    3.042.340    

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 354.340       236.290       

2.1 Eigen vermogen 3.452.510     3.278.630     

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 111.610       96.630         

2.2 Voorzieningen 111.610        96.630          

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 27.290         67.650         

2.4.5 Schulden aan schoolfondsen 83.390         114.680       

2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 241.420       247.710       

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 70.680         58.410         

2.4.9 Overige kortlopende schulden 14.070         12.950         

2.4.10 Overlopende passiva 244.240       261.450       

2.4 Kortlopende schulden 681.090        762.850        

Totaal  passiva 4.245.210     4.138.110     

31 december 2017 31 december 2016
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B3 Exploitatierekening over 2017

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 7.546.560     7.256.770     7.178.640     

3.2 Overige overheidsbijdragen en              

-subsidies 8.300            8.300            36.420          

3.5 Overige baten 112.480        25.600          84.480          

Totaal baten 7.667.340     7.290.670     7.299.540     

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 6.321.370     6.007.640     5.986.040     

4.2 Afschrijvingen 226.310        246.730        197.330        

4.3 Huisvestingslasten 408.300        508.240        493.060        

4.4 Overige lasten 542.710        755.450        485.950        

Totaal lasten 7.498.690     7.518.060     7.162.380     

Saldo baten en lasten 168.650        227.390-        137.160        

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 6.140            20.000          12.590          

5.5 Financiële lasten 910               800               490               

Saldo financiële baten en lasten 5.230            19.200          12.100          

Totaal resultaat 173.880        208.190-        149.260        
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B4  Kasstroomoverzicht 2017

Ref.

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 168.650     137.160      

Aanpassingen voor:

    - Afschrijvingen 4.2 226.310     197.330      

    - Mutaties voorzieningen 2.2 14.980       29.460        

Veranderingen in vlottende middelen:

    - Vorderingen (-/-) 1.5 33.270-       18.380        

    - Kortlopende schulden 2.4 81.760-       53.740-        

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 294.910     328.590     

    - Ontvangen interest 5.1 6.140         12.590        

    - Betaalde interest (-/-) 5.5 910            490             

5.230         12.100       

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 300.140     340.690     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 1.2 240.780-     329.930-      

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 240.780-     329.930-     

Mutatie liquide middelen 59.360       10.760       

Beginstand liquide middelen 1.7 2.781.290  2.770.530   

Mutatie liquide middelen 1.7 59.360       10.760        

Eindstand liquide middelen 2.840.650  2.781.290  

2017 2016
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2017

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa

Afschrijvings-

jaren

Aanschaf-

prijs

Afschrijvingen 

cumulatief

Boekwaarde Aanschaf-

prijs

Afschrijving 

cumulatief

Boekwaarde

1-1-2017 1-1-2017 1-1-2017 31-12-2017 31-12-2017 31-12-2017

1.2.1 Gebouwen en terreinen

1.2.1.2 Gebouwdelen/verbouwingen 15/20 102.740        48.680          54.060        -                   -                   4.790            102.740        53.470        49.270         

1.2.1 Totaal Gebouwen en terreinen 102.740        48.680          54.060        -                   -                   4.790            102.740        53.470        49.270         

1.2.2 Inventaris en apparatuur

1.2.2.2 Schoolmeubilair 10/15/20 627.560        279.240        348.320      64.370         -                   30.070          691.930        309.310      382.620       

1.2.2.3 Inventaris en apparatuur 10 -                    -                    -                  20.580         -                   1.710            20.580          1.710          18.870         

1.2.2.4 ICT 3/5/7/10 556.690        195.610        361.080      120.610       -                   146.010        677.300        341.620      335.680       

1.2.2 Totaal Inventaris en apparatuur 1.184.250     474.850        709.400      205.560       -                   177.790        1.389.810     652.640      737.170       

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.2.3.2 Leer- hulpmiddelen 8 382.290        186.150        196.140      35.220         -                   43.730          417.510        229.880      187.630       

1.2.3 Totaal andere vaste bedrijfsmiddelen 382.290        186.150        196.140      35.220         -                   43.730          417.510        229.880      187.630       

Totaal 1.669.280     709.680        959.600      240.780       -                   226.310        1.910.060     935.990      974.070       

Afschrijvingen

Mutaties 2017

Investeringen Des-                                                                      

investeringen
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1.5 Vorderingen

1.930           -                       

352.160       341.510           

21.590         18.860             

1.5.2 375.680         360.370        

20.130         27.400             

1.5.7 20.130           27.400          

4.000           4.000               

30.680         5.450               

1.5.8 34.680           9.450            

Totaal vorderingen 430.490         397.220        

1.7 Liquide middelen

1.7.2 2.840.650      2.781.290     

2.840.650      2.781.290     

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per Stand per

1-1-2017 31-12-2017

2.1.1 3.042.340    55.830           -                       3.098.170     

2.1.2 236.290       118.050         -                       354.340        

3.278.630    173.880         -                       3.452.510     

Ministerie van OCW

31 december 201631 december 2017

Geen van de vorderingen per einde 2017en 2016 heeft of had een looptijd langer dan een jaar.

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

31 december 2017

Te vorderen personele bekostiging

Te vorderen prestatiebox

Ministerie van OCW

Overlopende activa

Overige vorderingen

Algemene Reserve

31 december 2016

Mutaties 2017

Bestemmingsreserve (publiek)

Totaal liquide middelen

Totaal eigen vermogen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

Overige vorderingen

Banken

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten
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2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per

1-1-2017 31-12-2017

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea 69.610       14.140         14.090           -                       69.660          

Voorziening duurzame 

inzetbaarheid 27.020       16.450         1.520             -                       41.950          

Totaal voorzieningen 96.630       30.590         15.610           -                       111.610        

Stand per

31-12-2017

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1

7.071             62.589             69.660          

-                     41.950             41.950          

Totaal 7.071             104.539           111.610        

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 27.290           67.650          

2.4.5 83.390           114.680        

226.730       220.040           

13.930         25.810             

760              1.860               

2.4.7 241.420         247.710        

59.100         48.590             

10.030         8.330               

1.550           1.490               

2.4.8 70.680           58.410          

13.010         12.410             

1.060           540                  

2.4.9 14.070           12.950          

40.560         57.320             

203.680       197.260           

-                   6.870               

2.4.10 244.240         261.450        

681.090         762.850        

Vrijval

Netto salarissen

Afdr. / inh. IP/BW

Schulden terzake pensioenen

Belastingen en premies soc.verz.

Afdr. / inh. Vervangingsfonds

Afdr. / inh. ABP

Overige kortlopende schulden

Schulden aan schoolfondsen

Afdr. / inh. loonheffing

Mutaties 2017

Personeelsvoorzieningen

Overlopende passiva

31-12-2017

Overige subsidies OCW/niet geoormerkt

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva

Te betalen vakantie-uitkering

Afdr. / inh. Participatiefonds

Afdr. / inh. FPU

Crediteuren

Dotaties Onttrekkingen

Voorziening jubilea

Voorziening duurzame inzetbaarheid

31 december 2017 31 december 2016

Totaal kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben allen per einde 2017 en 2016 een looptijd korter dan een jaar.

Onderverdeling saldo per
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Model G

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving toewijzing Bedrag Ontvangen

Kenmerk Datum toewijzing t/m 2017

€ €

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009-

2017

PO/ZO-

2007/12884
11.780      11.780      X  

11.780      11.780      

Niet geheel afgerond

De prestatie ultimo 2017 conform subsidiebeschikkingToewijzing

Geheel afgerond
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B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de 

balans blijkende rechten (actief)

Financiële verplichting

Er is sprake van huurovereenkomsten inzake kopieermachines. 

Jozefschool: aanvangsdatum 1-6-2015, looptijd 72 maanden, jaarlijkse verplichting € 7.740 (exclusief btw).

Antoniusschool: aanvangsdatum 1-11-2015, looptijd 60 maanden, jaarlijkse verplichting € 8.376 (exclusief btw).

De Oosteinder: aanvangsdatum 1-7-2013, looptijd 72 maanden, jaarlijkse verplichting € 4.650 (exclusief btw).
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B7

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 7.161.200      6.896.830      6.853.550      

3.1.2 Overige subsidies OCW 12.430           -                     4.910             3.1.3 Af: Inkomensoverdrachten -                    -                     -                     
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 372.930         359.940         320.180         

Rijksbijdragen OCW 7.546.560      7.256.770      7.178.640      

3.2 Overige overheidsbijdragen en                             

-subsidies

Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 8.300             8.300             36.420           

Overige overheidsbijdragen en                            

-subsidies 8.300             8.300             36.420           

3.5 Overige baten

Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

3.5.1 Verhuur 10.000           25.600           22.600           
3.5.5 Ouderbijdragen 43.300           -                     -                     

3.5.6 Overige 59.180           -                     61.880           

Overige baten 112.480         25.600           84.480           

Toelichting op de exploitatierekening over 2017
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

4.1.1 Lonen en salarissen 6.076.680      5.816.350      5.559.450      

4.1.2 Overige personele lasten 348.400         276.290         518.500         

4.1.3 Af: uitkeringen 103.710-         85.000-           91.910-           

Personeelslasten 6.321.370      6.007.640      5.986.040      

Uitsplitsing -                    -                     -                     

4.1.1 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 4.615.500      4.485.060      4.336.220      

Sociale lasten 829.170         791.570         724.520         

Pensioenpremies 632.010         539.720         498.710         

6.076.680      5.816.350      5.559.450      

4.1.2 Overige personele lasten

Reiskosten (woon- werkverkeer) 24.070           22.990           23.810           

Dienstreizen 2.630             720                1.750             

Gratificaties 14.830           -                     17.650           

Personeel niet in loondienst 42.000           22.000           31.880           

Vrijwilligersvergoeding 2.720             1.250             -                     

Onderzoeken/begeleidingsdienst 36.590           76.880           53.160           

Dotatie personele voorzieningen 29.080           16.000           42.860           

Scholing 132.350         77.450           228.810         

Arbo-dienstverlening 14.880           22.500           14.910           

Overige 49.250           36.500           103.670         

348.400         276.290         518.500         

Gemiddeld aantal FTE's 2017 2016

- Directie 6,18 6,18
- Onderwijzend Personeel 86,71 82,38

- Onderwijs Ondersteunend Personeel 8,13 6,31

101,02           94,87             

4.2 Afschrijvingen

Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

4.2.2 Gebouwen 4.790             4.800             4.790             

4.2.3 Inventaris en apparatuur 177.790         191.650         154.800         

4.2.5 Leermiddelen 43.730           50.280           37.740           

Afschrijvingen 226.310         246.730         197.330         

-                    -                     -                     
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4.3 Huisvestingslasten

Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

4.3.1 Huur 204.330         216.000         214.350         

4.3.3 Onderhoud 81.330           170.440         161.910         

4.3.4 Energie en water 18.160           24.500           22.390           

4.3.5 Schoonmaakkosten 97.790           90.500           88.060           

4.3.6 Heffingen 6.690             6.800             6.350             

Huisvestingslasten 408.300         508.240         493.060         

-                    -                     -                     

4.4 Overige lasten

Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

4.4.1 Administratie en beheerslasten 110.050         301.780         118.130         

4.4.2 Inventaris en apparatuur 156.500         147.770         140.640         

4.4.4 Overige 276.160         305.900         227.180         

Overige lasten 542.710         755.450         485.950         

Uitsplitsing

4.4.1 Administratie en beheerslasten

Administratie- en advieskosten 78.270           76.800           93.050           

Accountantskosten * 3.210             3.200             2.780             

Kantoorbenodigdheden 170                1.000             600                

Telefoonkosten 9.200             8.700             8.110             

Portokosten 850                700                560                

Overige beheerslasten 18.350           211.380         13.030           

110.050         301.780         118.130         

* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening 3.210             3.200             2.780             

  Accountantskosten 3.210             3.200             2.780             

4.4.2 Inventaris en apparatuur

Inventaris en apparatuur 5.760             7.770             4.380             

ICT-verbruikskosten 51.050           60.000           136.260         

ICT-licenties 99.690           80.000           -                     

156.500         147.770         140.640         

4.4.4 Overige

Representatiekosten 6.010             4.500             7.900             

Schoolse activiteiten 5.940             6.000             3.510             

Buitenschoolse activiteiten 26.100           -                     -                     

Verzekeringen 3.330             3.650             3.650             

Abonnementen 14.280           14.250           14.270           

Medezeggenschapsraad 4.610             5.500             930                

Verbruiksmateriaal onderwijs 154.860         230.000         154.610         
IB/RT Materiaal 11.650           8.000             1.920             

Kopieerkosten 49.380           34.000           40.390           

276.160         305.900         227.180         

215.890         272.000         196.920         
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5.1 Financiële baten

Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

Rentebaten 6.140             20.000           12.590           

Financiële baten 6.140             20.000           12.590           

5.5 Financiële lasten

Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

Rente- en bankkosten 910                800                490                

Financiële lasten 910                800                490                
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2017 bedraagt € 173.880 positief.

Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken 

danwel toe te voegen aan de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2017 resultaat mutaties 31-12-2017

Algemene Reserve 3.042.340    55.830         -                   3.098.170    

Bestemmingsreserve (publiek) 236.290       118.050       -                   354.340       

3.278.630    173.880       -                   3.452.510    

Uitsplitsing: Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2017 resultaat mutaties 31-12-2017

Algemene Reserve

Reserve Jozefschool 497.400       44.070-         -                   453.330       

Reserve Antoniusschool 1.407.620    136.560       -                   1.544.180    

Reserve De Oosteinder 837.320       36.660-         -                   800.660       

Reserve calamiteiten 300.000       -                   -                   300.000       

Totaal algemene reserve 3.042.340    55.830         -                   3.098.170    

Bestemmingsreserve (publiek)

Onderhoud Jozefschool 67.730         27.550         -                   95.280         

Onderhoud Antoniusschool 168.560       90.500         -                   259.060       

Totaal bestemmingsreserves 236.290       118.050       -                   354.340       
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Er is géén sprake van verbonden partijen.

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden vermeld.

B9 Gebeurtenissen na balansdatum

B10 Overzicht verbonden partijen
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B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WNT-verantwoording 2017 SKO Aalsmeer



1. Bezoldiging topfunctionarissen


1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

bedragen x € 1 A.F.C.M. Zwagerman P.J. Rodenburg A.J.G.  Bakker R. Verveen J.J.C.M. Kruse

Functiegegevens Directeur Directeur Directeur Bestuurder Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-12

Omvang dienstverband (in fte) 1,00 1,00 1,00 0,025 0,025

Gewezen topfunctionaris? Nee Nee Nee Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja Ja Nee Nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                       77.817  €                     81.706  €          70.804  €            -    €               -   

Beloningen betaalbaar op termijn  €                       12.946  €                     12.946  €          10.477  €            -    €               -   

Subtotaal  €                       90.763  €                     94.652  €          81.282  €            -    €               -   

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  €                     129.000  €                   129.000  €         129.000  €       3.225  €          3.225 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag  €                              -    €                            -    €                 -    €            -    €               -   

Totale bezoldiging  €                       90.763  €                     94.652  €          81.282  €            -    €               -   

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-12

Omvang dienstverband 2016 (in fte)                               1,00                            1,00                  1,00 0,025 0,025

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                       78.245  €                     93.991  €          68.519  €            -    €               -   

Beloningen betaalbaar op termijn  €                       10.819  €                     10.819  €            8.611  €            -    €               -   

Totale bezoldiging 2016  €                       89.064  €                   104.810  €          77.130  €            -    €               -   

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of minder.

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

De heer J.F.C. van der Vliet Voorzitter

Mevrouw J.M.J.M. Boerlage Secretaris

De heer H.G. Burgers Lid

Mevrouw A.A.J. van Keer Lid

De heer J.R.A. Gerritse Lid

Mevrouw N.W.M. van Rijn Lid

Mevrouw C.M. Koenderinck Lid

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op SKO Aalsmeer. Het voor SKO 

Aalsmeer toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 129.000 (bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse C).
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C   Overige gegevens

C1 Controleverklaring
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