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BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 3.627         3.360         

3.627            3.360            

Vlottende activa
Vorderingen 3.487         49.686       
Liquide middelen 819.641     279.006     

823.127         328.692         

Totaal 826.755         332.052         

PASSIVA

Eigen vermogen 809.894         317.955         

Kortlopende schulden 16.861          14.097          

Totaal 826.755         332.052         

20142015
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

 

Baten
Rijksbijdragen 860.691         850.917         592.271         
Overige baten 195               -                   4.399            

Totaal baten 860.886         850.917         596.670         

Lasten
Personeelslasten 121.714         115.000         145.070         
Afschrijvingen 990               -                   728               
Huisvestingslasten 3.717            5.000            4.156            
Overige lasten 244.991         705.917         131.982         

Totaal lasten 371.413         825.917         281.936         

Saldo baten en lasten 489.472         25.000          314.734         

Financiële baten en lasten 2.466            -                   3.218            

RESULTAAT BOEKJAAR 491.939         25.000          317.952         

2015 Begroting 2015 2013-2014
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 489.472     314.734     
-               

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 990           728           

990           728           

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen 46.199       49.686-       
- Kortlopende schulden 2.764         14.097       

48.963       35.589-       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 539.425     279.873     

Ontvangen interest 2.466         3.218         

Totaal 2.466         3.218         

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 541.891     283.091     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 1.258-         4.088-         

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.258-         4.088-         

Mutatie liquide middelen 540.633     279.003     

2015 2013-2014

Mutatie eigen vermogen als gevolg van stelselwijziging
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn

de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving toegepast.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Waardering van activa en passiva
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken 

afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch

eigendom zijn van het bevoegd gezag.

Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,
dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.

Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.

Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur het afschrijvingspercentage vastgesteld.

Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingspercentages toegepast:

%
Inventaris en apparatuur
ICT 20,0

Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve bevat de exploitatie-overschotten. Deze reserve heeft geen specifieke bestemming.

Voorzieningen

Kortlopende schulden

Vlottende schulden 

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 

met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-

veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva

Hieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsidies. 

OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het verslagjaar gebracht 

waarop deze betrekking hebben.

De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 

de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag 

voor sociale lasten.

De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van onderwijs.

8 februari 2016
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en 

verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten

De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en 

overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals 

verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 

De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

Pensioenen

De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. Er bestaat geen individuele 

verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies bij een

tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn als last in de staat 

van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Financiële kengetallen

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een 

momentopname. 

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal    

Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.    

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden    

Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden (indien geen voorraad op de balans is 

gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)

De rentabiliteit is berekend door het exploitatieresultaat te delen op het totaal baten.

De kapitalisatiefactor is als volgt berekend:

(totaal kapitaal -/- gebouwen en terreinen ) / (totale baten + financiële baten)

Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:

(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Liquiditeit (current ratio)

Liquiditeit (quick ratio)

Rentabiliteit

Kapitalisatiefactor (incl. privaat)

Weerstandsvermogen (-/- MVA) 53,12%

55,54%

93,68%

95,76%

23,32

23,32

53,29%

2014

0,96

2015

0,98

0,98

48,82

48,82

57,14%

0,96
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Boekwaarde 

1-1-2015 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde  

31-12-2015 Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Inventaris en apparatuur 4.088             728                3.360              1.258             -                   990                3.627             5.346             1.719             

Totaal 4.088             728                3.360              1.258             -                   990                3.627             5.346             1.719             

Vorderingen

Debiteuren -                    83                 

OCW/EZ -                    7.215             

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten -                   41.125           

Overige 847                -                   

847                41.125           

Overlopende activa               2.640 1.263             

Totaal 3.487              49.686           

Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 819.641         279.006         

Totaal 819.641          279.006         

Toelichting liquide middelen

Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve 317.955         491.939          -                   809.894         

317.955         809.894         

Totaal 317.955         491.939          -                   809.894         

Materiële vaste activa

Stand per 31-12-2015Stand per 1-1-2015

2015 2014

2015 2014

De liquide middelen zijn direct opneembaar
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Kortlopende schulden

Crediteuren 4.250              7.672             

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing/premies sociale verzekeringen 7.933             3.480             

7.933              3.480             

Schulden terzake van pensioenen 1.474              805                

Overige kortlopende schulden

Overige 225                0                   

225                0                   

Overlopende passiva

Vakantiegeld en -dagen 2.980             2.139             

2.980              2.139             

Totaal 16.861            14.097           

2015 2014
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FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van 

risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.
De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten

van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële

instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn 
het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico.

Het beleid van het bestuur om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:

Kredietrisico
Het bestuur bewaakt voortdurend haar vorderingen. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor het bestuur minimaal.

Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft uiteengezet. 

Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst. In de begrotingen wordt rekening 
gehouden met beperkte beschikbaarheid van liquide middelen waaronder bijvoorbeeld deposito’s.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in de staat van 

baten en lasten worden verantwoord.

Er is een huurovereenkomst gesloten ten behoeve van huisvesting vanaf 1 januari 2016. De totale looptijd is 6 maanden. Het 

bedrag bedraagt per maand € 350 (excl. BTW).
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 4.930.222       6.507.603       2.215.336       

Doorbetalingen rijksbijdrage SWV 4.069.531-       5.656.686-       1.623.065-       

4.069.531-       5.656.686-       1.623.065-       

Totaal 860.691         850.917         592.271         

Overige baten

Overige

  Overige baten personeel -                   -                   4.399             

  Overige 195               -                   -                   

195               -                   4.399             

Totaal 195               -                   4.399             

Personeelslasten

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 50.363           65.000           45.585           

Overige looncomponenten 17.516           -                   11.158           

Sociale lasten 10.717           -                   9.036             

Pensioenpremies 7.269             -                   8.073             

85.865           65.000           73.852           

Overige personele lasten

(Na)scholingskosten -                   -                   580               

Representatiekosten personeel 60                 -                   -                   

Personeel niet in loondienst 35.105           50.000           69.652           

Overige 685               -                   986               

35.850           50.000           71.218           

Totaal 121.714         115.000         145.070         

Het aantal personeelsleden over 2015 bedroeg gemiddeld 1 FTE. (2014 1)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Begroting 2015 2013-20142015
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Begroting 2015 2013-20142015

Afschrijvingen

Materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 990               -                   728               

990               -                   728               

Totaal 990               -                   728               

Huisvestingslasten

Huur 3.580             5.000             3.841             

Overige 138               -                   315               

Totaal 3.717             5.000             4.156             
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Begroting 2015 2013-20142015

Overige lasten

Beleidsactiviteiten

Toezichthouders (3 personen) 5.250             6.000             10.500           

OPR 3.113             4.000             4.500             

Kwaliteitsbeleid/visitatie leerlingenzorg -                   25.000           -                   

Arrangementen 76.500           310.917         -                   

Grensverkeer 37.125           200.000         -                   

Projecten 3.138             -                   -                   

Digitale nieuwsvoorziening 6.081             8.000             9.295             

Overige werkplekkosten 1.577             5.000             10.935           

Reiskosten 1.074             2.000             1.655             

Calamiteitenfonds 58.083           50.000           9.081             

Onvoorzien 253               7.500             266               

Ondersteuningsmid.i.v.m. wegvallen AWBZ 35.875           70.000           29.375           

Subsidie lichte ondersteuning -                   -                   33.810           

228.069         688.417         109.417         

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 4.097             3.750             4.273             

Accountantskosten (controle jaarrekening) 4.235             3.750             4.250             

Telefoon- en portokosten e.d 518               -                   398               

Kosten oprichting vereniging -                   -                   3.112             

Vergaderkosten 1.927             10.000           7.002             

10.777           17.500           19.035           

Overige

Abonnementen 6.145             -                   3.087             

Overige -                   -                   443               

6.145             -                   3.530             

Totaal 244.991         705.917         131.982         

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 4.235             3.750             4.250             

Accountantslasten 4.235             3.750             4.250             

Financiële baten en lasten

Rentebaten 2.466             -                   3.218             

Totaal 2.466             -                   3.218             
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Zie overzicht aangesloten scholen in het bestuursverslag.
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WNT-verantwoording 2015 42663

Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1 J. Flier

Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 0,5

Gewezen topfunctionaris nee

Echte of fictieve dienstbetrekking? echte

Individueel bezoldigingsmaximum € 178.000

Bezoldiging
Beloning € 34.718
Belastbare onkostenvergoedingen € 0
Beloningen betaalbaar op termijn € 4.666

Subtotaal € 39.384

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totaal bezoldiging € 39.384

Gegevens 2014
Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2014 (fte) 0,4

Bezoldiging 2014
Beloning € 31.762
Belastbare onkostenvergoedingen € 370
Beloningen betaalbaar op termijn € 5.107

Totaal bezoldiging 2014 € 37.239

Individueel bezoldigingsmaximum 2014 € 178.000

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

ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Reformatorisch

Samenwerkingsverband VO van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs, plafond

€ 178.000.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Reformatorisch Samenwerkingsverband VO is € 178.000. Het

weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen

tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit

groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan

bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar

rato van de duur van het dienstverband.

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 

18 maanden werkzaam?
n.v.t.



Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1
M.F. van 
Leeuwen

B.W. de 
Leeuw

M. van den 
Berg-

Molenaar

Functie [VOORZITTER] [LID] [LID]

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum € 26.700 € 17.800 € 17.800

Bezoldiging
Beloning € 2.250 € 1.500 € 1.500
Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0
Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0

Subtotaal € 2.250 € 1.500 € 1.500

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging € 2.250 € 1.500 € 1.500

Gegevens 2014
Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2014 (fte) 1,0 1,0 1,0

Bezoldiging 2014
Beloning € 2.250 € 1.500 € 1.500
Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0
Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2014 € 2.250 € 1.500 € 1.500

Individueel bezoldigingsmaximum 2014 € 13.350 € 8.900 € 8.900

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Bedragen x € 1 N.v.t.

Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Echte of fictieve dienstbetrekking? ja/nee

Individueel WNT-maximum 
ontslaguitkering € 75.000

Jaar waarin het dienstverband is 

beëindigd

Totaal overeengekomen uitkeringen 

wegens beëindiging dienstverband
-/- onverschuldigd bedrag

Uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband € 0

Waarvan betaald in 2015



OVERIGE GEGEVENS
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 
over 2015 ad € 491939 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 491.939     

Totaal 491.939     

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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