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1. Algemene informatie

Vereniging voor
Gereformeerd Onderwijs
Bezoekadres:
Flevolaan 9,
3752 DA Bunschoten - Spakenburg
Postadres:
Postbus 128
3750 GC Bunschoten – Spakenburg
℡ 033 – 2981383
E-mail:
info@vvgo.nl
Website:
http://www.vvgo.nl
De VVGO is opgericht op 15 februari 1908.
Het bestuur van de VVGO beheert de volgende scholen voor primair onderwijs:
1. Dr. H. Bavinckschool
2. Calvijnschool
3. Mr. Groen van Prinstererschool
4. GBS Het Talent
De scholen staan allemaal in de gemeente Bunschoten. Alle kinderen die onze scholen bezoeken zijn eveneens
woonachtig in deze gemeente.

2. Maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijstrends
2.1. Huidige bestuurlijke en financiële ontwikkelingen
De regelgeving vanuit de overheid en de daar aan gekoppelde financiële gevolgen zijn in de
afgelopen jaren niet stabiel geweest. Het is gezien het huidige financieel-economisch klimaat ook te
verwachten dat het voor de komende jaren belangrijk is om zeer verantwoord de beschikbare gelden
in te zetten. Verder ligt in het regeerakkoord 20121 de afspraak dat er gewerkt wordt aan
hoogkwalitatief onderwijs door te onderscheiden in excellente en goede scholen en door een
personeelsbeleid wat gericht is op ontwikkeling van het personeel (eisen bekwaamheid
lerarenregister en bijscholing vanaf 2017), waarbij bestuurders en directeuren hun medewerkers
stimuleren, belonen en zo nodig sanctioneren. De overheid heeft het voornemen de regeldruk te
verminderen waarbij goed presterende scholen zich minder hoeven te verantwoorden.

2.2. Trends in het onderwijs
2.2.1. Oog voor verschillen
Leerkrachten worden in hun klas geconfronteerd met verschillen tussen leerlingen, verschillen op
bijvoorbeeld niveau, leerstijl, thuissituatie etc. Tegelijk is er steeds meer aandacht voor de
ontwikkeling van eenduidige referentiekaders die als norm voor alle leerlingen gelden en steeds
minder ruimte laten om in te spelen op individuele kenmerken of voorkeuren van leerlingen.
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Zie voor samenvatting regeerakkoord m.b.t. primair onderwijs, http://www.poraad.nl/content/samenvattingregeerakkoord-2012-belangrijkste-punten-voor-primair-onderwijs
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De beweging richting inclusief onderwijs vraagt echter een grote mate van adaptiviteit van de leraar
om actief in te spelen op de verschillen tussen kinderen.

2.2.2. School als sociaal anker
In een samenleving van individualisering is het van belang sociale samenhang te stimuleren. Vraag is
welke rol de school en de leraar daarin moeten spelen. Brede school ontwikkelingen en aandacht
voor burgerschap benadrukken een uitdrukkelijke rol voor de leraar, terwijl tegelijk er een roep is om
de school vooral te focussen op haar kerntaak: het aanleren van basiskennis en vaardigheden, vooral
op het terrein van rekenen en taal.

2.2.3. Verantwoordelijkheid en controle in het onderwijs
Aan de ene kant is er in toenemende mate aandacht voor een leidende rol voor de
onderwijsprofessional. Professionele ruimte en autonomie, een beroepsgroep, kortom de
’professional in the lead’. Aan de andere kant worden schoolleiders, besturen en raden van toezicht
door de overheid en inspectie aangesproken op de kwaliteit van het onderwijs en zien zij het als hun
taak om leraren aan te spreken en te controleren op onderwijsopbrengsten. Kortom: toezicht,
controle en ‘bestuurlijke borging’.

2.2.4. ICT en social media
ICT en social media zullen steeds meer onderdeel gaan uitmaken van het onderwijs. Maar wat
betekenen deze ontwikkelingen voor de school als plek om te leren? De huidige en toekomstige
internet samenleving kenmerkt zich door interactiviteit en democratisering, waarbij iedereen
bijdraagt aan productie van nieuws, media, productevaluaties, kwaliteitsoordelen, etc. Als het gaat
om het feitelijke leerproces van leerlingen is het de vraag in hoeverre trends op internet ook hun
invloed zullen hebben op het onderwijs. Worden leerlingen producten van kennis- en
leerinhouden en sleutelpersonen in kwaliteitsoordelen ten aanzien van scholen en leraren? Of
hebben in 2020 onderwijsinhoud en leermiddelen vooral een gesloten karakter, waarbij
(internationale) standaardisering centraal staat en de leerling kant en klare leerinhouden, canons
en kennisbases dient te verwerven?

2.2.5. Geglobaliseerde kenniseconomie
Mede als gevolg van technologische ontwikkelingen verandert de samenleving in hoog tempo. Het
ontwikkelen, benutten en toepassen van kennis speelt een belangrijke rol. Dat vraagt om steeds
hogere kwalificaties. Voor leraren betekent dit dat zij leerlingen moeten voorbereiden op een
geglobaliseerde kenniseconomie, waarbij creatieve informatievaardigheden centraal staan.

2.2.6. Marktwerking en focus op output
De publieke sector wordt gestuurd vanuit het principe van marktwerking, waarbij instellingen en
bedrijven onderling concurreren op prijs en kwaliteit. Ouders maken bij de schoolkeuze hun
afwegingen mede op basis van resultaten en bekendheid van de kwaliteit. De overheid vult haar
verantwoordelijkheid in door het ontwikkelen van ‘objectieve’ en gestandaardiseerde instrumenten
die inzicht moeten geven in de output van scholen en leraren.

2.2.7. Flexibilisering van arbeid
Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot een steeds grotere flexibilisering van de arbeidsmarkt.
Flexwerk, ondernemerschap en zelfstandige professionals zie je in steeds meer sectoren. Dat vraagt
van professionals om te investeren in hun arbeidsmarktwaarde en hun carrière als onderneming te
zien. Voor het onderwijs betekent dat enerzijds dat leraren hun leerlingen moeten voorbereiden op
een flexibele loopbaan en anderzijds dat leraren zelf steeds meer geconfronteerd worden met
flexibilisering van het leraarsberoep en moeten investeren in professionalisering.
4

Een ander effect hiervan is de wens dat schooltijden worden geflexibiliseerd, zodat de schooltijden
worden afgestemd op de werktijden van de ouders. De school verandert daardoor in een kind
centrum waar onderwijs en kinderopvang hand in hand gaan. Concreet betekent dat, dat de school
52 weken per jaar open zal zijn van 7u tot 19u

2.3.Wat vinden wij belangrijk
2.3.1. Basisuitgangspunten:
•
•
•
•
•

Een levensbeschouwing die gebaseerd is op de christelijke (gereformeerde) geloofsovertuiging.
De leerkrachten moeten instemmen met deze levensbeschouwing.
Christelijke normen en waarden moeten door de leerkracht worden voorgeleefd.
De school draagt deze levensbeschouwing naar buiten uit en is als zodanig herkenbaar.
Om duidelijk inhoud te geven aan het christelijke karakter van de school, is een goede
samenwerking tussen school, gezin en kerk van belang.

2.3.2. Onderwijs:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Kwaliteit m.b.t. het gehele onderwijs staat voorop, waarbij we eigentijds, vernieuwend en
uitdagend onderwijs willen bieden.
Voor een goed pedagogisch leerklimaat vinden we het van belang dat kinderen, leerkrachten en
ouders zich veilig voelen op onze scholen, waarbij er op de scholen aandacht en respect is voor
verschillen tussen leerlingen en in de samenleving.
We vinden het belangrijk dat de kinderen zich kunnen ontplooien en hun eigen grenzen en
mogelijkheden verkennen, waarbij in het onderwijs aandacht is voor de individuele behoeften
van het kind
Duidelijke afspraken en het stellen van heldere regels vinden wij belangrijk.
Een school is een lerende organisatie, waarin we optimaal gebruik willen maken van alle sterke
competenties afzonderlijk.
Een professionele instelling en ontwikkeling van de leerkrachten vinden we van grote waarde
In het onderwijs is extra aandacht voor taal noodzakelijk omdat de scholen in een
taalachterstandengebied staan.
ICT willen we gebruiken als een middel ter ondersteuning van het onderwijs en ter bevordering
van adaptief onderwijs.
Het belang van een sterke betrokkenheid van ouders bij het schoolleven van hun kind
onderkennen wij van harte.

Gezien de verwachte ontwikkelingen en onze wensen vinden wij het belangrijk om lange termijn
doelstellingen te formuleren met betrekking tot de volgende onderwerpen:
•

Identiteit

•

Kwaliteit

•

Schoolklimaat/ veiligheid

•

Passend onderwijs/ handelingsgericht werken

•

Professionalisering

•

ICT

•

Ouderbetrokkenheid

5

3. Organisatiestructuur
In dit hoofdstuk wordt de structuur van de onderneming uiteengezet. Het hoofdstuk begint met een
typologie van de organisatie, hierin zullen tevens zaken als de missie worden meegenomen met ook in
het kort iets over het kwaliteitsbeleid. Daarmee is paragraaf 3.1 afgesloten. Paragraaf 3.2 start met een
schematische weergave van de organisatiestructuur. Hierop zijn verschillende afdelingen die een rol
spelen in de onderneming te zien. Deze zullen achtereenvolgens besproken worden. Het uitgangspunt
hierbij is dat globaal duidelijk wordt wat de bevoegdheden zijn van de afdelingen en wat de primaire
taken zijn. In het kader van controle technische functiescheiding worden hier eveneens de functies
van de afdelingen gegeven. In de laatste paragraaf worden cijfers gegeven over onder andere het
ziekteverzuim, de leerlingaantallen per school en de personeelsaantallen. Globaal wordt hier ook het
resultaat van de jaarrekening besproken.

3.1.Typologie
De VVGO is te typeren als een dienstverlenend bedrijf. Het is een vereniging met als doel het
aanbieden van gereformeerd primair onderwijs. Het bestuur van de vereniging is het bevoegd gezag
van vier gereformeerde basisscholen.
De missie van de onderneming is als volgt: De VVGO is een vereniging voor instandhouding van
gereformeerd primair onderwijs. Vanuit een gereformeerde identiteit willen wij kinderen toerusten
voor het voortgezet onderwijs door ze zowel cognitief als sociaal goed onderwijs te bieden. Wij gaan
daarbij uit van de mogelijkheden en begrenzingen van ieder kind als uniek schepsel van God. De
primaire doelgroep wordt gevormd door kinderen van ouders die lid zijn van één van de
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, één van de Christelijk Gereformeerde Kerken of één van de
Nederlands gereformeerde Kerken. Kinderen van ouders die het gedachtegoed van bovenvermelde
kerken onderschrijven zijn welkom na een intakegesprek.
Samengevat zijn de kernwaarden als volgt:
-

Gereformeerd
Normen en waarden
Triangelgedachte: gezin, school en kerk met elkaar verbonden in de opvoeding
Kwaliteit

In de doelstelling van de school wordt onderscheid gemaakt tussen een opvoedingsdoel en een
onderwijsdoel. Het opvoedingsdoel is het leiden en begeleiden van kind tot een volwassene, die God
overeenkomstig zijn Woord dient en die geschikt en bereid is, de gaven die hij van God heeft
gekregen te gebruiken tot eer van God, tot eer van de naaste en tot ontplooiing van de cultuur in alle
levensverbanden waarin God hem plaatst.
Het onderwijsdoel is: De kinderen verwerven dat geheel van basiskennis, inzicht, sociale, culturele en
lichamelijke vaardigheden en houdingen, dat nodig is voor hun veelzijdige (emotionele,
verstandelijke, creatieve, etc.) ontwikkeling als zelfstandige personen op weg naar de volwassenheid,
zodat zij in staat zijn aan het voortgezet onderwijs deel te nemen en in hun samenlevingsverbanden te
functioneren tot eer van God.
Uit de missie en de doelstelling wordt duidelijk dat kwaliteit een belangrijke rol speelt in de
onderneming. Om kwaliteit te waarborgen heeft de onderneming een eigen kwaliteitshandboek
ontwikkeld. Hierin staan de richtlijnen met betrekking tot kwaliteitsbewaking beschreven.
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3.2.Onderwijsprestaties
De vier VVGO-scholen zijn in 2014 en 2015 door de onderwijsinspectie bezocht. De inspectie heeft
n.a.v. deze kwaliteitsonderzoeken aangegeven dat de scholen ruim voldoen aan de voorwaarden
voor de basiskwaliteit. Het bestuur is uitermate blij met deze kwalificatie. Om de kwaliteit van het
onderwijs te bewaken maken we gebruik van een kwaliteitsinstrument. Meer informatie over interne
kwaliteitszorg vindt u in het volgende gedeelte.

3.3. Belangrijke indicatoren voor de kwaliteitszorg zijn:
•
•
•
•
•

De scholen beschikken over een adequaat kwaliteitszorgsysteem
De scholen meten 1x per 4 jaar de mate van tevredenheid bij ouders, leerlingen en
medewerkers
Iedere school draagt zorg voor voldoende nascholing van de medewerkers
Iedere school werkt vanuit de documenten schoolplan – jaarplan – jaarverslag
De kwaliteit van de scholen is onderscheidend ten aanzien van omliggende scholen

De kwaliteitsmeting verloopt via een zogeheten ‘Quick Scan’. Hier wordt gemeten hoe de VVGO
scoort op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij wordt binnen de organisatie gebruik gemaakt
van het instrument “Integraal”. Op grond van de uitkomsten van de vragenlijsten wordt de kwaliteit
van de scholen beschreven, zijn er verbeterpunten geformuleerd en op grond daarvan zijn de
schoolplannen geschreven.
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Structuur per afdeling
3.3.1. Inleiding
De organisatie VVGO is opgezet conform het ‘one tier model’. Dit houdt in dat er onderscheid wordt
gemaakt tussen een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur is belast met het
toezicht en het dagelijks bestuur heeft een uitvoerend karakter. Daarmee voldoet de VVGO aan de
eisen die gesteld worden in het kader van de code goed bestuur, zoals die is vastgesteld door de PO
Raad.
De organisatiestructuur is weergegeven in onderstaand organogram.
Bovenschoolsniveau
Vereniging voor
gereformeerd onderwijs
(VVGO) Ledenvergadering

Algemeen bestuur

Toezicht

Dagelijks bestuur:

Het Bestuur

- Algemeen directeur
- Adviseurs
- Bestuurder

Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad

Centraal directie overleg
- Algemeen directeur
- Locatiedirecteuren

Schoolniveau

Dr. H. Bavinck-school
Locatie directeur en
schoolteam

Calvijn-school Locatie
directeur en schoolteam

Mr. Groen van Prinstererschool Locatie directeur
en schoolteam

GBS Het Talent Locatie
directeur en schoolteam

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

3.3.2. De Algemene Ledenvergadering
De leden van de schoolvereniging zijn over het algemeen, maar niet uitsluitend, de ouders van de
leerlingen die het onderwijs op de scholen volgen. In 2016 waren er 471 leden. Bij de algemene
ledenvergadering zijn alle leden welkom en hebben alle leden eveneens stemrecht. Over het
algemeen wordt het gevoerde en te voeren beleid besproken. De algemene ledenvergadering
bepaalt ook de statuten van de vereniging.
De doelstelling van de VVGO is om de ledenvergadering te houden voor 1 juni van het volgende jaar.
Alle relevante stukken dienen jaarlijks uiterlijk 1 mei aanwezig te zijn op het verenigingskantoor
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Voorafgaand aan de ledenvergadering krijgen de leden de mogelijkheid om vragen te stellen op
financieel-technisch gebied aan de penningmeester en de algemeen directeur. Op de
ledenvergadering zelf wordt het bestuursverslag, de jaarrekening van het voorgaande jaar
besproken. Bij een eventueel voorstel tot wijziging van de statuten zal hierover worden gestemd. Het
algemeen bestuur wordt gekozen door de ledenvergadering en vervolgens benoemt/ontslaat het
algemeen bestuur de leden van het dagelijks bestuur
De ledenvergadering vindt normaal gesproken eens per jaar plaats. Dit is echter niet uitsluitend, en
de mogelijkheid om een extra vergadering te organiseren is statutair vastgelegd.

3.3.3. Het algemeen bestuur (AB)
Het algemeen bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de scholen, de
kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Er is een strikte scheiding gemaakt tussen een
algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur heeft een toezichthoudende rol.
Hieronder is de samenstelling van het bestuur per december 2015 weergegeven:
-

Voorzitter:
Leden:

Regina Dijkhuizen
Henri de Graaf
Willemijn Blotenburg

Toezichthoudende rol
Toezichthoudende rol
Toezichthoudende rol

Het algemeen bestuur vergadert minimaal vijf keer per jaar. Daarvan vier keer per jaar met het
dagelijks bestuur en één keer zonder het dagelijks bestuur. In de vergadering zonder het dagelijks
bestuur wordt het functioneren van het dagelijks- en algemeen bestuur geëvalueerd.
Het algemeen Bestuur bespreekt ten minste eenmaal per jaar:
-

de invulling van de maatschappelijke taak van de vereniging
de strategie van de vereniging
mogelijke risico’s die de scholen lopen
de risicobeheersing en controlesystemen binnen de vereniging

3.3.4. Het dagelijks bestuur (DB)
De algemene directievoering is de taak van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft een
uitvoerende rol. Het dagelijks bestuur is gevestigd in het hoofdkantoor van de VVGO.
Algemeen directeur:
Lid:
Lid:

Gerrit Jan Zomer
Harry Bolks
Marilijn van Achterberg

3.3.5. Algemeen directeur
De algemeen directeur is lid van het dagelijks bestuur en belast met de dagelijkse leiding van de
organisatie.
De algemeen directeur draagt er zorg voor dat het beleid en de besluiten worden uitgevoerd.
Daarnaast voert de algemeen directeur het overleg in het decentraal georganiseerd overleg met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR).
Een secretarieel medewerkster functioneert hierbij als assistent van de algemeen directeur en is
tevens verantwoordelijk voor verzuimregistratie van de werknemers.
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3.3.6. Locatie Directeuren
De locatie directeuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de scholen, geven
leiding aan het schoolteam, sturen het onderwijskundig proces op de scholen, bewaken de
onderwijskwaliteit op de locatie en zijn budgethouder. Zij leggen verantwoording af aan het dagelijks
bestuur.

3.3.7. Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is op zowel school- als bovenschoolsniveau vormgegeven in de MR
(Medezeggenschapsraad) en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). In de
medezeggenschapsraad wordt onderscheid gemaakt in een personeelsgeleding en een
oudergeleding. De medezeggenschap is volledig conform de Wet op de Medezeggenschap Scholen
ingericht.
Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit:
Voorzitter:

Tineke Donkers

Secretaris:

Harry te Raa

Naast het dagelijks bestuur heeft de GMR nog 4 leden.
Daarnaast heeft iedere school een Medezeggenschapsraad(MR) bestaande uit vertegenwoordigers
van het personeel en van de ouders. De MR vergadert minimaal 2x per jaar, waarbij de
locatiedirecteur, indien nodig, aanwezig is.
Afhankelijk van de beslissing die genomen wordt door het bestuur of de algemeen directeur, dient de
(G)MR instemming of advies te geven. De (G)MR kan daarnaast het bestuur te allen tijde ongevraagd
adviseren.

3.4. Klachtenregeling
Het bestuur van onze scholen hanteert de klachtenregeling van het LVGS (Landelijk Verband van
Gereformeerde Schoolverenigingen).

Waar gaat het om?
Er kan iets gebeuren waarover je een klacht wilt indienen. “Je”: dat kan een leerling zijn, een ouder/
verzorger, een leerkracht, een bestuurslid, of een vrijwilliger. Iedereen die bij de school is betrokken
heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar zij of hij het niet mee eens is.
Natuurlijk kunnen heel wat probleempjes en problemen door de school worden opgelost. Elke school
heeft daarvoor een contactpersoon en zo nodig kan de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.
Het was al mogelijk om bij ernstige klachten over (vermoedelijke) ongewenste intimiteiten in de
seksuele sfeer naar de vertrouwenspersoon toe te gaan. Die mogelijkheid is nu uitgebreid.

Wat kun je doen?
Als iemand ergens niet tevreden over is, dan moet hij naar degene toegaan, die daarbij direct
betrokken is. Bijvoorbeeld naar de leerkracht. Gaat het om een conflict tussen ouder en school en
komt u er met de locatie directeur en de algemeen directeur niet uit, dan staat de weg open naar het
spreekuur van het Dagelijks Bestuur. Een afspraak daarvoor kunt u maken via het Verenigingsbureau.
Zij kunnen dan proberen om het probleem op te lossen. Als het probleem niet kan worden opgelost,
dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van de school, eventueel na
doorverwijzing door de contactpersoon op school. Hun namen en adressen staan vermeld in het
Jaarboekje van de school.
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De klachtenroute samengevat:
1.
2.
3.
4.

De zaak bespreken met de direct betrokken perso(o)n(en), meestal de leerkracht;
Contact opnemen met de locatie directeur;
Contact opnemen met de algemeen directeur;
Een gesprek aanvragen met leden van het dagelijks bestuur (dat kan op het
verenigingsbureau)
5. Contact opnemen met de landelijke klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs.
Deze onafhankelijke commissie doet onderzoek en komt voor beide partijen met een
bindende uitspraak.

Bij wie moet je zijn?
De school is via het Landelijk verband van gereformeerde schoolverenigingen (LVGS) aangesloten bij
geschillencommissies voor het bijzonder onderwijs (GCBO). Als de vertrouwenspersoon niet kan
bemiddelen in het probleem, dan heeft iemand (de klager) het recht om een klacht in te dienen. De
vertrouwenspersoon helpt zo nodig hierbij. Gaat de klacht over mogelijk strafbare feiten, dan kan de
vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij politie en justitie. De klacht moet worden
ingediend bij het schoolbestuur of bij de geschillencommissie. Ook deze adressen staan in het
Jaarboekje.

3.5. Het administratiekantoor
De financiële en personeelsadministratie is uitbesteed aan het administratiekantoor CONCENT.
Vanuit dit administratiekantoor zijn twee contactpersonen toegewezen:
Accountmanager:
Financieel medewerker:
Personeel medewerker:

Petra Veld-van Maar
Lenie Bakker-Slob
Aart de Gunst

4. Financiën op balansdatum
De doelstelling van de vereniging voor gereformeerd onderwijs (VVGO) is erop gericht om zowel op
de korte termijn als op de lange termijn te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen.

4.1. Financiële kengetallen en balanspositie
De financiële situatie van de VVGO is op de balansdatum als gezond te kwalificeren. Door hogere
baten en lagere werkgeverslasten kon t.o.v. de begroting een positiever resultaat worden behaald
dan begroot.
In het verslagjaar is er voor gekozen liquide middelen op spaarrekeningen te zetten bij verschillende
banken. Hiermee kon een klein maar wel veilig rendement worden behaald. Tevens kon hiermee
worden voldaan aan de eisen zoals deze door de overheid worden gesteld.
Het werkkapitaal (saldo vlottende activa -/- kortlopende schulden) bedraagt op balansdatum
€ 1.307.733. Dit is € 13.512 hoger dan in 2015 (€ 1.294.221).
Voor de vaststelling of de VVGO aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen kan gebruik
worden gemaakt van kengetallen. Een gebruikelijk kengetal voor de liquiditeit van de VVGO is de
current ratio. Deze ratio wordt berekend door het saldo van de vlottende activa te delen op de
vlottende passiva. Op 31 december 2016 bedraagt de current ratio 4,8 (2015: 4,3). Om te kunnen
voldoen aan verplichtingen op korte termijn is minimaal een current ratio vereist van 1,0. De
liquiditeit van de vereniging is dus goed te noemen.
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De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid van de vereniging. Dit
kengetal geeft weer welke bezittingen van de VVGO staan tegenover de schulden. Doelstelling is vast
te stellen in hoeverre de VVGO op de langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. De
solvabiliteit kan op twee manieren worden berekend. De solvabiliteit 1 (Eigen vermogen/totaal
vermogen) over het boekjaar 2016 is 69%. In 2015 was het percentage eveneens 69%. De solvabiliteit
2 ((Eigen vermogen+voorzieningen)/totaal vermogen) is over het boekjaar 2016 87%, 2% hoger dan
het percentage van boekjaar 2015 (85%). Dit gegeven impliceert dat de VVGO per balansdatum zeer
solvabel is.
Het weerstandsvermogen van de VVGO bedraagt per einde boekjaar 20%. Dat is 3% lager ten
opzichte van boekjaar 2015 (23%). Het weerstandsvermogen is een kengetal wat in het onderwijs
wordt gebruikt om de financiële stabiliteit van een schoolvereniging te meten. Het vermogen wordt
berekend door het eigen vermogen te verminderen met het saldo van de materiële vaste activa en
dit saldo te delen door de bijdrage van het ministerie van OCW.
De kapitalisatiefactor is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid van de vereniging. Dit
kengetal is in 2009 geïntroduceerd door de “Commissie Don” en heeft als doelstelling om weer te
geven in hoeverre de vereniging haar vermogen doelmatig gebruikt. Dit kengetal ontstaat als het
balanstotaal verminderd met de gebouwen en terreinen wordt gedeeld door de totale baten. De
kapitalisatiefactor (incl. Privaat vermogen) over het boekjaar 2016 is 58%. De factor is 1% hoger dan
de factor over het boekjaar 2015 (57%). Dit gegeven impliceert dat de VVGO per balansdatum zeer
solvabel is. Een groot deel van het vermogen dient als borg ter afdekking van de verplichting uit
verlofrechten (overgangsrecht duurzame inzetbaarheid conform vigerende CAO PO) van het
personeel.
Ten aanzien van de hiervoor genoemde kengetallen is het belangrijk om te weten dat binnen het
vermogen van de VVGO een aanzienlijk deel aan privaat vermogen aanwezig is. Dit vermogen is in
het verleden opgebouwd uit eigen middelen van de vereniging en valt dan ook buiten de
beschikkingsmacht van het Ministerie van OCW.
De omvang van het private deel van het vermogen per balansdatum bedroeg € 1.477.359 (2015;
€ 1.495.253).
De huisvestingsratio is een kengetal dat ontstaat doordat de totale huisvestingslasten plus de
afschrijving op de gebouwen te delen door de hoogte van de totale lasten. De huisvestingsratio
over 2016 bedraagt 0,07, een lichte stijging ten opzichte van 2015. Toen bedroeg de
huisvestingsratio 0,01 deze ratio mag niet hoger zijn dan 0,10.

4.2. Exploitatie verslagjaar
De verhouding tussen personele en materiele kosten is als volgt. De personele lasten bedragen 81,4%
(2015: 84%) tegenover 19,2% (2015: 20,1%) materiële lasten. Genoemde percentages van de
personele lasten versus materiële lasten geven aan dat de mogelijkheid om snel te kunnen bijsturen
beperkt zijn. Het rentabiliteitspercentage over 2016 bedraagt 2,3%. In 2015 was dit percentage
-0,6%.
Binnen de VVGO is een financieel beleidsplan aanwezig. Doelstelling van dit beleidsplan is het
zichtbaar maken op welke wijze wordt omgegaan met de financiële middelen van de vereniging.
Tevens zijn de overwegingen op papier gezet ten aanzien van zaken als vermogensomvang en de
daarbij behorende kengetallen.
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Om voor de toekomst de continuïteit van de VVGO te waarborgen is het noodzakelijk dat de VVGO
beschikt over een minimaal vermogen. Ondanks het gegeven dat de overheid op verenigingsniveau
garant staat voor de ter beschikking stelling van middelen is dit op individueel schoolniveau niet
vanzelfsprekend.
In de discussie rond de integrale huisvestingsplannen (IHP) met gemeentelijke instanties blijkt dat de
overheid invloed uitoefent op het aantal scholen welke open dienen te blijven c.q. bekostigd worden
met rijksmiddelen. De opheffingsnorm van 127 leerlingen (geldende norm voor de gemeente
Bunschoten) is bepalend voor de bekostiging van een school. Als een school drie jaren achtereen een
leerlingenaantal heeft dat lager ligt dan de opheffingsnorm, moet de school worden opgeheven, Dit
was met de dr. K. Schilderschool het geval. De VVGO heeft per 1 augustus 2013 door middel van een
fusie de dr. K. Schilderschool en de P. Jongelingschool samengevoegd. De nieuwe school heet GBS
Het Talent. Ten gevolge van de fusie ontvangt de VVGO een overgangssubsidie. Deze subsidie
compenseert 5 jaar lang (t/m 2018) de daling in middelen.
Voor de vaststelling van het vermogen wordt rekening gehouden met al de verplichtingen van de
VVGO welke blijken uit de jaarrekening van de vereniging. Indien van toepassing wordt dit vermogen
gecorrigeerd voor verplichtingen van de VVGO welke niet uit de jaarrekening blijken (b.v.
overgangsrechten duurzame inzetbaarheid voorheen BAPO-rechten).

5. Gang van zaken gedurende het verslagjaar
De bekostiging voor het onderwijs ontvangt de VVGO in de vorm van een Lumpsum. De belangrijkste
uitgangspunten voor 2016 waren:
-

De vergoeding wordt berekend op basis van het aantal leerlingen per 1 oktober van het
voorgaande kalenderjaar;
De VVGO ontvangt één budget voor alle kosten van personeel en de materiële
instandhouding;
De VVGO is zelf verantwoordelijk voor de verdeling tussen personele kosten en materiële
instandhouding;
Vergoedingen worden per school berekend en op bestuursniveau uitgekeerd;
De budgetten over de scholen worden verdeeld door het bestuur.

De ontwikkeling van het exploitatiesaldo in het boekjaar 2016 is positief. De doelstelling van de
VVGO is erop gericht om in een boekjaar, onder normale omstandigheden, een positief
exploitatiesaldo te genereren.
In 2016 bedraagt het exploitatiesaldo € 96.321. In 2015 was dit € -23.837. Het resultaat is € 69.719
positiever dan begroot (€ 26.602).

Baten
De rijksbijdragen OCW (3.1) zijn € 89.394 hoger dan begroot. Deze verhoging ontstaat met name
door de aanpassing van de bekostiging en groeibekostiging.
De overige baten (3.5) zijn € 50.656 hoger dan begroot. Deze stijging wordt met name veroorzaakt
door baten t.g.v. toegewezen zorgarrangementen, subsidie uit het leerkracht ontwikkelfonds bij de
Bavinckschool en hogere baten dan begroot i.v.m. detachering hier staan ook hogere lasten
tegenover.
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Lasten
De personele lasten (4.1) zijn € 26.365 hoger uitgevallen dan begroot. Dit verschil is
verklaarbaar vanwege niet begrote detacheringskosten inzake VVE (vroeg en voorschoolse
educatie), hier stonden ook inkomsten tegenover. Daarnaast is er een post meegenomen in
verband met een vaststellingsovereenkomst met een personeelslid, welke in januari 2017 wordt
betaald.
De huisvestingslasten (4.3) zijn € 10.096 lager dan begroot. Deze worden veroorzaakt door lagere
energielasten, lagere schoonmaakkosten en lagere heffingen.
De overige instellingslasten (4.4) zijn € 50.286 hoger dan begroot. Er moesten extra kosten worden
gemaakt voor de aanschaf van leermiddelen in het kader van de te vormen extra groepen in verband
met groei van leerlingenaantallen, een overschrijding op de kopieerkosten, hogere communicatie
kosten, kosten managementondersteuning, hogere kosten culturele vorming en hogere kosten
schoolfonds.
Het saldo financiële baten en lasten (5) is € 7.066 lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt
door fors lagere rentebaten.

Verantwoording gelden prestatiebox.
Er is geïnvesteerd in het realiseren van verbeteringen in het technisch leesonderwijs en
spellingonderwijs, scholing van leescoördinatoren, bouwcoördinatoren, ICT-coördinator. Ook is er
geïnvesteerd in teamtrainingen in het kader van sociale veiligheid, burgerschap en invoering
handelingsgericht werken (w.o. opbrengstgericht werken) in de groepen 4 t/m 8, O.G.O.
(ontwikkelingsgericht onderwijs) in de groepen 1 t/m 3 en teamtraining m.b.t. de omgang met hoogen meerbegaafde leerlingen. De gelden ontvangen in de prestatiebox zijn o.a. voor genoemde
activiteiten aangewend.

Onderzoek
Op het gebied van onderzoek valt over het verslagjaar 2016 niets te vermelden.
Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek zijn nog niet concreet gepland.

Leerlingen
Het aantal leerlingen vertoont een dalende lijn. Na de aanmelding van nieuwe leerlingen blijkt dat er
op 1-10-2017 773 leerlingen worden verwacht. Dat is een daling van 12 leerlingen t.o.v. de teldatum
in 2016. Toen waren er 785 leerlingen. Het jaar daarop zal het leerlingenaantal weer licht dalen.

Personeel
Per 31 december 2016 bedraagt het aantal personeelsleden 82. De doelstelling van de VVGO is erop
gericht om het aantal verschillende leerkrachten voor een klas te minimaliseren. In het huidige beleid
gaan we uit van maximaal twee leerkrachten voor een groep en een minimale betrekkingsomvang
van 0,4 fte. In de praktijk blijkt dat deze doelstelling lastig is te realiseren.
Tijdens het verslagjaar waren er binnen onze organisatie geen zaken met grote impact op het
personeel.
In de komende jaren zullen er een aantal personeelsleden vanwege het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd onze organisatie verlaten.
We ondervinden aan den lijve dat het steeds moeilijker wordt om personeel te vinden dat in de
gelegenheid is om te vervangen bij ziekte. Dat heeft twee oorzaken de gevolgen van de
ketenbepaling WWZ en de krapte van het gecertificeerde leraren op de arbeidsmarkt. Er wordt in
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2025 een groot tekort aan leraren verwacht. Het CBS heeft becijferd dat het tekort aan leraren kan
oplopen tot 10.000 FTE.
Een belangrijke ontwikkelingen op het gebied van personeel in het verslagjaar 2016 is het feit dat de
ketenbepaling WWZ per 1 juli 2016 van toepassing werd op het bijzonder onderwijs. Om te
voorkomen dat er niet te bekostigen personele verplichtingen ontstaan is alertheid op het gebied van
personeelsadministratie geboden.

Verzuim
Het ziekteverzuim over schooljaar 2016 is 2,82%, dit is een daling ten opzichte van schooljaar
2015 3,61%.

Vervangingsfonds
Over kalenderjaar 2016 is de verhouding tussen de betaalde premie (€133.437) en de declaraties
(€56.144) bij het Vervangingsfonds 42,08% geweest. Een daling t.o.v. 2015 toen was deze verhouding
81,69%.

Treasuryverslag
Het beleid van de VVGO is gericht op maximalisatie van de opbrengsten uit de (tijdelijk) overtollige
(liquide) middelen, waarbij de beleggingsrisico’s zijn geminimaliseerd dan wel geëlimineerd. In de
praktijk komt het erop neer dat liquide middelen op deposito’s worden geplaatst en
(staats)obligaties worden gekocht, waarbij rekening wordt gehouden met kortlopende
verplichtingen. Dit beleid is vastgelegd in een treasurystatuut. Op dit moment zijn er geen gelden
belegd in obligaties en/of aandelen. De liquide middelen staan op spaarrekeningen bij diverse
banken. Daarbij is gekeken of er sprake is van een depositogarantiestelling door de Nederlandse
Bank voor de bancaire instelling, dat was de voorwaarde voor het openen van een spaarrekening.
De VVGO heeft in 2016 met private middelen geïnvesteerd in zonnepanelen op de schoolgebouwen.
Door deze investering behalen we een hoger rendement op een deel het privaatvermogen van de
vereniging.
DE VVGO maakt geen gebruik van andere dan in het treasurystatuut genoemde financiële
instrumenten.

6. Continuïteitsparagraaf
6.1. Kengetallen van de vereniging nu en in de nabije toekomst

6.1.1. Toelichting op de kengetallen
Het bestuur houdt zich uiteraard bezig met het beleid voor de komende jaren. Om dit beleid vorm te
kunnen geven, wordt gewerkt met prognoses ten aanzien van de belangrijkste kengetallen. Deze
kengetallen zijn een inschatting van de toekomst op basis van de huidige bekende informatie.
Leerlingen
De leerlingenaantallen vertonen een dalende lijn. Op basis van de aanmeldingen in januari 2016
kunnen we met vrij grote zekerheid vaststellen dat op 1 oktober 2017 het leerlingenaantal 773 zal
bedragen. Naar verwachting zal het daaropvolgende jaar opnieuw een lichte daling laten zien.
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Personeel
De personele bezetting vertoont een dalende trend (2,91 FTE lager) in de prognose. Hoe verhoudt
zich dat met de voorziene leerlingendaling? Volgens de prognoses zal het aantal leerlingen na T+3
(2017) weer een dalende tendens vertonen. Daarom zijn er in het verslagjaar al een aantal
leerkrachten met een contract voor bepaalde tijd werkzaam binnen onze organisatie. Ook zijn er
inmiddels 3 leerkrachten met een benoeming voor onbepaalde tijd die schriftelijk hebben
aangegeven te vertrekken successievelijk per 1 augustus en 1 september 2017.

6.2. Staat/raming van Baten en lasten

6.2.1. Toelichting
Het bestuur voorziet de volgende ontwikkelingen:
Daling aantal leerlingen
De leerlingenaantallen vertonen een dalende lijn. De getoonde prognose is ingezet op basis van de
momenteel bekende informatie. Afhankelijk van nieuw kabinetsbeleid kan bijstelling van deze
prognoses noodzakelijk zijn.
Personele bezetting
De personele bezetting zal ten gevolge van de cijfers enigszins moeten krimpen. Zie het
bestuursformatieplan van de VVGO 2017 (bijlage 1)
Subsidie t.g.v. de fusie van twee scholen
Ten gevolge van de samenvoeging van de Jongelingschool en de Schilderschool. Ontvangt het
bestuur 5 jaar lang (t/m 2018) een overgangssubsidie.
Decentralisatie gebouwbeheer
Met betrekking tot de bekostiging van de huisvesting hebben per 1 januari 2015 ingrijpende
veranderingen plaats gevonden. De volledige verantwoordelijkheid voor het gebouwonderhoud
komt bij de besturen te liggen. We ontvangen ongeveer € 75 extra per leerling. De gemeente
Bunschoten geeft geen ‘bruidsschat’ mee. Het bestuur heeft een technisch bureau in de arm
genomen, ter advisering en begeleiding van het onderhoudsproces. We staan de komende jaren -op
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basis van wat we nu weten- voor een forse uitdaging. Onze gebouwen zijn allemaal ouder dan 40
jaar. Op grond daarvan hebben we een eenmalige kostencompensatie van de overheid ontvangen.
Het ontvangen bedrag is in zijn geheel toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening. Inmiddels liggen
er bij de gemeente Bunschoten plannen voor nieuwbouw voor de Calvijnschool (2019) en voor de
mr. Groen van Prinstererschool (2020). Uiteraard zal nieuwbouw in positieve zin tot grote
veranderingen in de meerjaren onderhoudsplannen en de daaraan verbonden kosten leiden.

6.3. Meerjaren-prognose balans

6.3.1. Toelichting
Huidige bestuurlijke en financiële ontwikkelingen
De regelgeving vanuit de overheid en de daar aan gekoppelde financiële gevolgen zijn in de
afgelopen jaren niet stabiel geweest. Het is gezien het financieel-economisch klimaat ook te
verwachten dat het voor de komende jaren belangrijk is om zeer verantwoord de beschikbare
gelden in te zetten. Verder ligt in het regeerakkoord 2012 de afspraak dat er gewerkt wordt aan
hoogkwalitatief onderwijs, door te onderscheiden in excellente en goede scholen en door een
personeelsbeleid wat gericht is op ontwikkeling van het personeel (eisen bekwaamheid,
directeurenregister, lerarenregister en bijscholing vanaf 2017). De bestuurders en directeuren
moeten hun medewerkers daartoe stimuleren, belonen en zo nodig sanctioneren. De overheid
heeft het voornemen de regeldruk te verminderen, waarbij goed presterende scholen zich
minder hoeven te verantwoorden.
Het huisvestingsbeleid voor zover dit niet van gemeentewege wordt geregeld
De overdracht van het groot onderhoud van de gemeente naar de VVGO per 1-1-2015 is een feit.
De VVGO heeft maatregelen genomen om hierop voorbereid te zijn. Er is een nulmeting van de
onderhoudsstatus van de schoolgebouwen uitgevoerd door technisch bureau Bos. De
onderhoudskundige staat waarin de gebouwen zich bevinden is nauwkeurig in kaart gebracht
conform de NEN 2767 normen.
Op basis van deze nulmeting heeft een goed onderbouwde overdracht van de gebouwen
plaatsgevonden.
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Duidelijk is dat de structurele vergoeding voor het onderhoud (+/- € 75 per leerling) niet
toereikend is voor de adequate uitvoering van de onderhoudsplanning. Dit heeft vooral te maken
met de hoge leeftijd van de schoolgebouwen (40 jaar en ouder). De VVGO is met de gemeente
Bunschoten -als verantwoordelijke partij voor adequate huisvesting- in overleg over wanneer er
sprake moet zijn van renovatie en/of nieuwbouw. De gemeenteraad heeft begin maart 2017 het
IHP 2016-2020 vastgesteld. Daarin zijn volgens de toezegging van de gemeente al deze zaken
vastgelegd. Het IHP voorziet in nieuwbouw voor twee scholen in respectievelijk 2019 en 2020.

6.4. Meerjaren-prognose Financiële kengetallen
FINANCIELE KENGETALLEN
Kapitalisatiefactor
Kapitalisatiefactor incl privaatvermogen
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeit (Current ratio)
Weerstandsvermogen PO
Rentabiliteit
Huisvestingsratio

Werkelijk 2015 Werkelijk 2016
20%
22%
57%
58%
69%
69%
85%
87%
4,3
4,8
23%
20%
-0,6%
2,3%
0,01
0,07

2017
22%
58%
69%
88%
4,7
18%
0,3%
0,00

2018
25%
62%
69%
88%
4,9
21%
1,2%
0,02

2019
24%
62%
67%
87%
4,8
20%
-2,7%
0,02

2020
21%
60%
66%
87%
4,3
16%
-3,6%
0,01

7. Overige Rapportages.
7.1. Werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
7.1.1. Integraal
Binnen de VVGO wordt gebruik gemaakt van het kwaliteitsinstrument ‘Integraal’. Dit instrument is
geïntegreerd in ‘ParnasSys’ (Leerling Administratie Systeem). Met behulp van vragenlijsten worden
leerkrachten, leerlingen, ouders en eventuele ander externe auditors bevraagd op allerlei
kwaliteitsaspecten van het onderwijs. De uitkomsten geven de nodige input tot eventuele
veranderingen en/of verbeteringen. Deze worden vastgelegd in het Schoolplan. Het schoolplan
wordt telkens voor een periode van 4 jaren vastgesteld. Op dit moment is het Schoolplan 2015-2019
van kracht. De diverse vragenlijsten worden -gezien het bovenstaande- in een vierjarige cyclus
uitgezet en geanalyseerd, uiteraard worden de bevindingen naar invullers teruggekoppeld.

7.1.2. Ultimview
Op bovenschool niveau gebruiken we een zgn. ‘early warning system’ via de managementtool
‘Ultimview’, deze tool is gekoppeld aan ‘ParnasSys’ (LAS). De management overzichten worden
gegenereerd op basis van de op de scholen in ‘ParnasSys’ vastgelegde informatie.

7.1.3. Insite
Het bestuur beschikt online over actuele financiële management-informatie via
https://www.insite.mijnconcent.nl. Daarnaast vindt er drie keer per kalenderjaar een periode
rapportage plaats. Onze accountmanager bij het administratiekantoor Concent stelt deze
rapportages op en licht deze persoonlijk toe.

7.1.4. Financiële faciliteiten en processen van Concent
De VVGO maakt gebruik van de financiële faciliteiten en processen van Concent waardoor mede
invulling wordt gegeven aan de planning en control cyclus.
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7.1.5. MARAP
Het Dagelijks Bestuur ontvangt maandelijks een management rapportage per school. Deze
rapportages zijn onderdeel van de maandelijkse managementrapportage op bovenschools niveau.
Daarnaast ontvangt het bestuur in februari en juni van elk jaar een uitgebreide kwaliteitsreview van
de scholen.

7.2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden.
7.2.1. Decentralisatie van het gebouwbeheer
Per 1 januari 2015 heeft de gemeente Bunschoten het gebouwbeheer overgedragen aan het
schoolbestuur, daarmee is de decentralisatie van het gebouwbeheer een feit. De effecten hiervan
zijn vooralsnog niet geheel duidelijk, maar worden steeds duidelijker zichtbaar. Daarbij is het een
gegeven dat de VVGO-scholen zijn gehuisvest in relatief oude gebouwen. Het oudste gebouw stamt
uit 1926 en het jongste gebouw is in 1975 in gebruik genomen.
Gezien ons meerjaren onderhoudsplan(MJOP) gaan de kosten voor onderhoud vanaf 2019 fors
stijgen. De onderhoudsvoorziening is daarvoor niet toereikend. We hebben ongeveer 63K extra
ontvangen van DUO. Op grond van de aanvraag eenmalige extra ondersteuning gebouwonderhoud.
Deze extra is in zijn geheel toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening. De VVGO heeft van de
gemeente Bunschoten de toezegging, dat er in het nieuwe IHP (2017) hoge prioriteit komt te liggen
op de nieuwbouw van twee nieuwe schoolgebouwen en dat er uitspraken worden gedaan over wat
er wordt verstaan onder renovatie en wanneer een gebouw daarvoor in aanmerking komt. Het ligt in
de bedoeling dat de huidige Calvijnschool en de mr. Groen van Prinstererschool worden gehuisvest in
nieuw te bouwen schoolcomplexen in 2019 en 2020.

7.2.2. Gemiddelde hoge leeftijd van het personeel
De gemiddelde gewogen leeftijd GGL van het VVGO-personeel is 46,5 jaar. Landelijk ligt de
gemiddelde leeftijd op 44,0 (peiljaar 2016), bron Werkgeversspiegel ABP, april 2017.

7.2.3. Ketenbepaling en transitievergoeding uit de WWZ
Per 1 juli 2016 worden de ketenbepaling en de transitievergoeding als onderdeel van de wet werk en
zekerheid(WWZ) voor het bijzonder onderwijs van kracht. Met name door de regelgeving rond voor
de ketenbepaling (na maximaal 3 contracten binnen 2 jaar is een onderbreking van 6 maanden nodig
om benoemingsverplichtingen te voorkomen). In de CAO-PO 2016-2017 is opgenomen dat voor
ziekte vervanging 6 contracten binnen 4 jaar. Een onderbreking van 6 maanden doorbreekt de keten.
Het probleem is dat elke vervanging (vanaf minimaal 5 uur per dag) geldt als een contract. Een
bestuur kan in het ongunstigste geval na vier dagen binnen één week al geconfronteerd worden met
een benoemingsverplichting. Uiterste alertheid is dus bittere noodzaak.
De VVGO heeft conform de CAO PO 2016-2017 vervangingsbeleid opgesteld zie bijlage 1.
Bij een ontslagprocedure (ook bij ziekte) geldt de uitbetaling van de bij wet verplichte
transitievergoeding. De genoemde zaken kunnen zorgen voor behoorlijke extra personele kosten. De
regelgeving van de WWZ geldt (nog) niet voor het openbaar onderwijs.

7.2.4. Werkgeverslasten
Sinds 2010 (factor 1,52) zijn de werkgeverslasten voor de VVGO met 15% (factor 1,674 in 2014)
gestegen. In de begroting voor 2015 hebben wij op grond van bovenstaande informatie de factor
1,68 begroot. Inmiddels vertonen de werkgeverslasten een dalende trend. Voor 2016 is in de
begroting rekening gehouden met de factor 1,66. Deze daling wordt veroorzaakt door verlaging van
de premies voor het vervangingsfonds, het participatiefonds en van de pensioenafdrachten. De
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VVGO is per 1 januari 2017 eigen risicodrager voor de ziektekosten geworden. Er is een verzekering
afgesloten bij het Vervangingsfonds waarbij in alle gevallen de ziektevervanging na 14 dagen ziekte
wordt vergoed. Met dat gegeven is in de begroting van 2017 rekening gehouden door de factor voor
werkgeverslasten te begroten op 1,62.

7.3. Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen.
7.3.1. Stichting Centrale dienst Kompas te Amersfoort
In het kader van onderwijsondersteuning op het gebied van de basiszorg wordt gebruik gemaakt van
de diensten van specialisten werkzaam bij de genoemde stichting.
Per 1 augustus 2017 vindt er een fusie plaats van stichting Kompas met de stichting voor
basisonderwijs Cordeo. Daarmee vervalt de bestuurlijk verbinding met genoemde stichting.
7.3.2. SWV De Eem
SWV De Eem is het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs regio Amersfoort. Het bestuur
van de VVGO Bunschoten-Spakenburg is lid van de vereniging SWV De Eem.
Voorlopig zijn er geen ontwikkelingen die erop wijzen dat er wijzigingen zijn te verwachten in de
samenwerking met dit SWV.

7.4. Rapportage toezichthoudend orgaan.
7.4.1. Inrichting van het toezichthoudend orgaan:
Binnen de VVGO is een duidelijke scheiding gemaakt tussen het Dagelijks Bestuur, dat de dagelijkse
gang van zaken binnen de VVGO organiseert en het toezichthoudende deel van het bestuur, het
Algemeen Bestuur.

7.4.2. Samenstelling en taakverdeling binnen het toezichthoudend orgaan:
Binnen het Algemeen Bestuur is de volgende taakverdeling:
-

Regina Dijkhuizen: voorzitter
Willemijn Blotenburg: toezichthouder met als specalisme onderwijskundige zaken
Henri de Graaf: toezichthouder met als specialisme financiën

In 2016 is Jasper van de Pol als toezichthouder afgetreden. Er is momenteel nog geen opvolger voor
hem door de Algemene Ledenvergadering benoemd. Wij streven ernaar hierin op de eerstvolgende
ledenvergadering te voorzien.
Voorafgaand aan de werving van een nieuwe toezichthouder wordt een passend profiel voor de
vacature opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar expertise die complementair is aan reeds bij de
huidige toezichthouders aanwezige specialismen.

7.4.3. Werkwijze:
Het Algemeen Bestuur vergadert zowel afzonderlijk als gezamenlijk met het Dagelijks Bestuur.
Doorgaans vergadert het Algemeen Bestuur afzonderlijk, 1 week voorafgaand aan de gezamenlijke
vergadering.
In 2016 heeft het Algemeen Bestuur 4 keer gezamenlijk vergaderd met het Dagelijks Bestuur en 5
keer afzonderlijk. In 2016 heeft het Algemeen Bestuur 1 keer vergaderd met de GMR.

20

7.4.4. Vergoedingsregeling:
Toezichthouders ontvangen € 1.500,- vrijwilligersvergoeding. Op dit moment schenken bijna alle
toezichthouders dit bedrag terug aan de VVGO, zodat de netto kosten die ten laste komen aan de
VVGO bijna nihil zijn.

7.4.5. De wettelijke taken van de toezichthouders zijn:
-

Het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het strategisch
meerjarenplan.
Toezicht houden op de naleving van wettelijke voorschriften
Toezicht houden op de omgang met de code goed bestuur en afwijkingen daarvan.
Toezicht houden op rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van
middelen.
Benoeming van de externe accountant.
Optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur (benoeming, ontslag, schorsing en
vaststelling van de beloning).
Verantwoording afleggen over de uitvoering van bovenstaande taken in het jaarverslag.

Naast deze wettelijke taken geeft het toezichthoudende deel van het bestuur gevraagd en
ongevraagd advies aan het Dagelijks Bestuur.
In het verslagjaar 2016 zijn de toezichthoudende taken naar behoren uitgevoerd.

21

Algemene toelichting

GRONDSLAGEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de regeling Jaarverslag Onderwijs (WJZ/2007/50507) van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de wijziging van de Regeling Jaarverslag Onderwijs
(VO/FBI-2009/107875) d.d. 28 april 2009 en WJZ-2010/237131 d.d 22 september 2010.
In deze regelingen worden Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving ook van toepassing
verklaard op de onderwijssector.
De jaarrekening is opgemaakt in Euro's d.d.:
2-6-2017
Oordelen en schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de groep
zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende
veronderstellingen zijn toegelicht bij de posten waar deze van toepassing zijn.
Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend
indien en voor zover:
- een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd
en simultaan af te wikkelen en
- het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Voorzover niet anders is vermeld in deze toelichting worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs)
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De activa waarvan de waarde meer dan € 500 bedraagt worden geactiveerd.
Alle jaarlijkse onderhoudskosten worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.
De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met de restwaarde.
Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd
wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.
Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde.
Indien de verwachte opbrengstwaarde belangrijk hoger is dan de boekwaarde en besloten is tot verkoop, wordt overgegaan
tot een incidentele herwaardering die verwerkt wordt in een herwaarderingsreserve. Bij de realisatie van de waardestijging
wordt de herwaardering als een afzonderlijke post in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige
prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht.
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
Gebouwen en terreinen
5%-20%
Inventaris en apparatuur
5%-20%
Leermiddelen
11,1%-12,5%
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor het risico van
oninbaarheid van de vorderingen. Het Ministerie van OCW heeft de subsidie toegekend per schooljaar.
Deze toekenningen worden voor 5/12 toegerekend aan het boekjaar.
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Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, vrij ter beschikking.
Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld
en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorziening jubileumuitkeringen.
De voorziening Jubileumuitkeringen bevat de verplichtingen van het bevoegd gezag jegens haar personeelsleden.
Deze voorziening is ingericht op basis van geboortejaar, werktijdfactor, salarisschaal en jubileumjaren van het personeel.
en is gewaardeerd tegen contante waarde met een rekenrente van 2,5%, waarbij rekening is gehouden met blijfkansen.
Voorziening duurzame inzetbaarheid
De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een personeelslid.
Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt tegen het geldende
discontopercentage. De regeling duurzame inzetbaarheid is nieuw en er worden nog maar zeer beperkt verlofplanningen
gemaakt op basis van deze regeling. De voorziening wordt pas opgenomen als de verplichting betrouwbaar is te schatten.
Pensioen
De stichting heeft ten behoeve van haar medewerkers een pensioenregeling afgesloten die kwalificeert als een toegezegde
bijdrageregeling.
De stichting loopt geen risico met betrekking tot toekomstige actuariële verliezen en heeft enkel de verplichting de
overeengekomen bijdragen aan het pensioenfonds te betalen. Deze bijdragen worden rechtstreeks in de winst- en
verliesrekening verwerkt. De nog te betalen en terug te ontvangen bijdragen worden opgenomen onder de
kortlopende schulden, respectievelijk vorderingen.
Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs tenzij anders vermeld.
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 anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van
de groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Er is geen sprake van afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het
kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het rente- en marktrisico.
Het beleid van de groep om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:
Renterisico
De stichting heeft geen langlopende vorderingen dan wel leningen. Derhalve is er in beperkte mate sprake van renterisico’s.
Marktrisico
Het marktrisico voor de onderwijsinstelling is minimaal. Wel ziet zij zich geconfronteerd met van toepassing zijnde
wet- en regelgeving. Dit risico wordt beheerst door specifieke aandacht voor deze regelgeving op te nemen in de
reguliere bedrijfsuitoefening en periodiek constructief overleg met toezichthoudende instanties.
Kredietrisico
De overige vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren betreffen vorderingen op subsidieverstrekkers en vorderingen
op overige debiteuren. Het kredietrisico in deze vorderingen is beperkt.
Liquiditeitsrisico
Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument fluctueren in omvang is
minimaal, aangezien er per ultimo 2016 geen sprake is van langlopende vorderingen dan wel leningen.
Het saldo van de liquide middelen is voldoende om aan de lopende verplichting te kunnen voldoen.
Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de waarde in het economisch verkeer.
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Grondslag voor bepaling van het resultaat
De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten.
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Hierbij worden de bijdragen vanuit het
Ministerie van OCW toegerekend op basis van 7/12e en 5/12e deel.
Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden verwerkt in het verslagjaar.
Financiële en buitengewone baten en lasten worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord.
Grondslagen bij opstellen kasstroomoverzicht
Toepassing indirecte methode
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij het gebruik van de indirecte methode wordt
de kasstroom uit operationele activiteiten afgeleid uit het resultaat. Het resultaat waar het kasstroomoverzicht van
uitgaat, wordt aangepast aan de volgende posten:
- mutaties in voorraden en operationele vorderingen en handelsdebiteuren en handelscrediteuren, voorzieningen
en overlopende posten maar geen investeringscrediteuren;
- resultaatposten die geen kasstroom tot gevolg hebben in dezelfde periode;
- resultaatposten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet classificeren als operationele activiteiten, maar als
investerings- of financieringsactiviteiten.
Begrip geldmiddelen
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Rubricering van ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Balans per 31 december 2016 (na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2016

31-12-2015

ACTIVA
Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen
1.2.2 Inventaris en apparatuur
1.2.3 Leermiddelen
Totaal Materiële vaste activa

410.262
568.507
143.933

Totaal Vaste activa

339.927
469.052
143.007
1.122.702

951.986

1.122.702

951.986

Vlottende Activa
1.5 Vorderingen
1.5.2 Ministerie van OCW
1.5.6 Overige overheden
1.5.7 Overige vorderingen
1.5.8 Overlopende activa
Totaal Vorderingen

199.337
255
42.552
12.791

193.296
0
31.292
7.846
254.935

232.434

1.7 Liquide middelen

1.428.049

1.452.997

Totaal Vlottende activa

1.682.984

1.685.431

Totaal Activa

2.805.686

2.637.417

PASSIVA
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserves publiek
2.1.2 Bestemmingsreserves publiek
2.1.3 Bestemmingsreserves privaat
Totaal Eigen vermogen

441.653
3.233
1.477.359

326.919
3.752
1.495.253
1.922.245

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Voorziening gebouwonderhoud
2.2.2 Personeelsvoorzieningen
Totaal Voorzieningen

469.348
38.842

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren
2.4.7 Belastingen en sociale premies
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen
2.4.9 Overige kortlopende schulden
2.4.10 Overlopende passiva
Totaal Kortlopende schulden

21.553
116.570
31.349
67.014
138.765

1.825.924

375.609
44.674
508.190

Totaal Passiva

420.283

59.076
126.886
34.364
60.195
110.689
375.251

391.210

2.805.686

2.637.417
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Staat van baten en lasten over 2016

2016
werkelijk

begroting

2015
werkelijk

3. Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.5 Overige baten

4.013.579
138.323

3.924.185
87.667

3.871.992
121.346

Totaal Baten

4.151.902

4.011.852

3.993.338

4.1 Personele lasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige instellingslasten

3.289.993
136.444
304.208
331.870

3.263.628
139.733
314.304
281.585

3.250.723
124.356
348.201
304.869

Totaal Lasten

4.062.515

3.999.250

4.028.149

89.387

12.602

-34.811

7.991
1.057
6.934

15.000
1.000
14.000

12.203
1.229
10.974

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

96.321

26.602

-23.837

Resultaat

96.321

26.602

-23.837

4. Lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Saldo Baten en Lasten
5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten
5.4 Financiële lasten
Saldo Financiële baten en lasten
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Kasstroomoverzicht over 2016

2016

Kasstroom uit operationale activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Mutaties werkkapitaal:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

2015

89.387

-34.811

136.444
87.907

124.356
84.641

-22.501
-15.959

18.255
51.226
-38.460

Ontvangen interest

7.991

69.481
12.203

6.934

10.974

Kasstroom uit operationale activiteiten

282.212

254.641

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa

-307.160

-138.122

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-307.160

-138.122

-24.948

116.519

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

1.452.997
-24.948

1.336.478
116.519

Eindstand liquide middelen

1.428.049

1.452.997

Mutatie liquide middelen
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2016

ACTIVA
1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen
1.2.2 Inventaris en apparatuur
1.2.3 Leermiddelen
Totaal Materiële vaste activa

Aanschaf- Afschrijvingen
waarde
435.903
-95.976
686.283
-217.231
268.485
-125.478
1.390.671
-438.685

Boekwaarde
31-12-2015
339.927
469.052
143.007
951.986

31-12- 2016
1.5 Vorderingen
1.5.2 Ministerie van OCW
1.5.6 Overige overheden
1.5.7 Overige vorderingen
1.5.7.1 Personeel
1.5.7.2 Huisvesting
1.5.7.3 Organisatie
1.5.7.6 Rente
1.5.7.9 Overig
Totaal Overige vorderingen

Investeringen
Afschrijvingen Aanschafwaarde Afschrijvingen Boekwaarde Afschrijvingsboekjaar
boekjaar
31-12-2016
31-12-2016
31-12-2016
percentage
102.245
-31.910
538.148
-127.886
410.262
5%-20%
175.174
-75.719
861.457
-292.950
568.507
5%-20%
29.741
-28.815
298.226
-154.293
143.933 11,1%-12,5%
307.160
-136.444
1.697.831
-575.129
1.122.702
31-12- 2015

199.337
255

193.296
0

19.054
11.342
500
5.745
5.911
42.552

15.615
3.316
186
12.175
0
31.292

De onder de overige vorderingen opgenomen vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
1.5.8 Overlopende activa
1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten
Totaal Vorderingen

1.7 Liquide middelen
1.7.1 Kas
1.7.2 Bank
Totaal Liquide middelen

12.791

7.846

254.935

232.434

14
1.428.035
1.428.049

73
1.452.924
1.452.997
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2016

PASSIVA
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserves publiek
2.1.2.2 Reserve eerste waardering
2.1.3.1 Bestemmingsreserve privaat
2.1.3.3 Bestemmingsreserve schoolfonds
Totaal Eigen vermogen

Saldo
31-12-2015
326.919
3.752
1.470.063
25.190
1.825.924

Resultaat
Boekjaar
114.215
0
-21.501
3.607
96.321

Toevoegingen
Onttrekkingen
Boekjaar
Boekjaar
519
0
0
-519
0
0
0
0
519
-519

Saldo
31-12-2016
441.653
3.233
1.448.562
28.797
1.922.245

Algemene reserve publiek
Deze reserve betreft het deel van het eigen vermogen dat gerealiseerd wordt op basis van de reguliere onderwijstaak.
Reserve eerste waardering
In verband met het activeren van bezittingen met ingang van boekjaar 2005 heeft een nulmeting plaatsgevonden. Op basis
van deze nulmeting is deze reserve gevormd. De afschrijvingscomponent wordt naar rato onttrokken aan deze reserve
en valt jaarlijks vrij ten gunste van de algemene reserve.
Bestemmingsreserve privaat
Deze reserve betreft het deel van het eigen vermogen dat gerealiseerd wordt door het bevoegd gezag.
Bestemmingsreserve schoolfonds
Dit betreft het vermogen dat bestemd is door het bestuur ten behoeve van het schoolfonds. Het resultaat voor het
schoolfonds wordt jaarlijks gemuteerd.
2.2 Voorzieningen
2.2.1.2 Gebouwonderhoud
2.2.2.4 Jubileumuitkeringen
Totaal Voorzieningen

Saldo
31-12-2015
375.609
44.674
420.283

Mutaties
Boekjaar
128.859
1.233
130.092

Onttrekkingen
Boekjaar
-35.120
-7.065
-42.185

Saldo
31-12-2016
469.348
38.842
508.190

Kortlopend
deel <1 jaar
65.276
753
66.029

Langlopend
deel >1 jaar
404.072
38.089
442.161

Voorziening Onderhoud
De voorziening Onderhoud is opgebouwd op basis van meerjarenonderhoudsplannen van de scholen.
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2016

31-12- 2016
2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren
2.4.7 Belastingen en sociale premies
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen

31-12- 2015

21.553
116.570
31.349

59.076
126.886
34.364

De dekkingsgraad van bedrijfstakpensioenfonds ABP per 31-12-2016 is 96,6% ( 31-12-2015: 98,7%).Bij een dekkingsgraad van 104,2% voldoet
het fonds aan de minimumvereiste.
2.4.9 Overige kortlopende schulden
2.4.9.1 Personeel
2.4.9.2 Huisvesting
2.4.9.3 Organisatie
2.4.9.4 Activiteiten
2.4.9.5 Vervangingsfonds
2.4.9.6 Participatiefonds
2.4.9.7 Rente- en bankkosten
2.4.9.8 Overig
2.4.9.9 Nog te besteden afdelingsactiviteiten
Totaal Overige kortlopende schulden

21.547
1.042
522
0
10.801
6.561
110
6.666
19.765
67.014

1.330
539
4
14.531
9.893
10.055
106
5.667
18.070
60.195

Onder 2.4.9.9 Nog te besteden afdelingsactiviteiten is de volgende afdelingsreserve verantwoord:
Saldo
Opbrengsten
31-12-2015
2016
Omschrijving
Zending / goede doelen
Oud Papier
Diverse actiegelden
Sponsorgelden

Lasten
2016

Saldo
31-12-2016

6.377
4.430
7.102
161

4.187
2.566
9.005
0

-5.915
-1.084
-7.064
0

4.649
5.911
9.044
161

18.070

15.758

-14.063

19.765
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2016

31-12- 2016

31-12- 2015

2.4.10 Overlopende passiva
2.4.10.1 Aanspraken vakantiegeld
2.4.10.2 Vooruitontvangen gelden
Totaal Overlopende passiva

108.498
30.267
138.765

110.689
0
110.689

Totaal Kortlopende schulden

375.251

391.210

De onder overige schulden en overlopende passiva opgenomen verplichtingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
2.4.4 en 2.4.10.2 Model G: Geoormerkte doelsubsidies OCW en LNV
G.1 Subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Toewijzing
kenmerk

Subsidie LerarenOntwikkelFonds 2016-2018

LOF15-0455

G.2 Subsidies met verrekeningsclausule
Omschrijving

Toewijzing
kenmerk

Toewijzing
datum

Bedrag
Toewijzing

Toewijzing
datum
30-6-2016
Ontvangen t/m
verslagjaar

Bedrag
Toewijzing
30.878
Saldo
31-12-2015

Ontvangen t/m
Verslagjaar
30.878
Lasten
Boekjaar

Prestatie
Afgerond
nee
Saldo
31-12-2016

G.2.A. Geoormerkt en aflopend op 31-12-2016
N.v.t.
G.2.B. Geoormerkt en doorlopend na 31-12-2016
N.v.t.
Totaal Geoormerkt
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2016

Overzicht verbonden partijen
Naam

Juridische
vorm

Statutaire zetel

Code
Activiteiten

Stichting Centrale Dienst Kompas
SWV de Eem

Stichting
Vereniging

Amersfoort
Amersfoort

4 *
4 *

* Code activiteiten: 1. contractonderwijs

2. contractonderzoek

3. onroerende zaken

4. overige

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Een all-in-overeenkomst met Ricoh voor het gebruik van kopieerapparaten voor de
periode van 5 jaar ingaande 1-07-2013 voor een bedrag van € 1.630 per maand incl. BTW.
Een huurovereenkomst met Douwe Egberts voor afname van 4 koffievoorzieningen voor de
periode van 5 jaar ingaande 06-02-2015 voor een bedrag van € 45,94 per apparaat per maand incl. BTW.
Een overeenkomst met Qlict voor het onderhoud, netwerkbeheer en applicatiebeheer voor
de periode 1-05-2013 tot 1-5-2017 voor een bedrag van € 9.087 incl BTW per jaar.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

2016
werkelijk

begroting

2015
werkelijk

BATEN
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.1.1.1 Normatieve rijksbijdrage OCW
3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW
3.1.3.1 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV
3.1.4.2 Doorbetalingen rijksbijdrage SWV
Totaal Rijksbijdragen OCW

3.826.443
82.258
180.023
-75.145
4.013.579

3.769.830
63.586
90.769
0
3.924.185

3.690.733
70.151
168.002
-56.894
3.871.992

200
56.672
41.572

0
28.660
28.700

0
42.432
41.652

7.541
15.013
17.325
138.323

17.212
6.000
7.095
87.667

8.178
8.990
20.094
121.346

3.2 Overige overheidsbijdragen
3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur onroerende zaken
3.5.2 Detachering
3.5.5 Ouderbijdragen
3.5.6 Overige
3.5.6.1 Contributies
3.5.6.2.5 Overig
3.5.6.5.2 Afdeling/schoolcommissie
Totaal Overige baten
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

2016
werkelijk

begroting

2015
werkelijk

LASTEN
4.1 Personele lasten
4.1.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
4.1.1.3 Vakantierechten
4.1.1.4 Pensioenen
4.1.2.1 Mutaties personele voorzieningen
4.1.2.2 Overige personele lasten
4.1.3 Uitkeringen
Totaal Personele lasten

2.470.234
327.620
108.498
273.724
1.233
150.783
-42.099
3.289.993

2.291.832
330.031
232.801
268.619
0
140.345
0
3.263.628

2.523.313
334.118
110.689
294.092
-14.265
172.074
-169.298
3.250.723

Het gemiddelde aantal werkzame werknemers in 2016 is: 49,11 FTE; in 2015 was dit aantal: 51,71 FTE.
4.2 Afschrijvingen
4.2.2.1 Gebouwen
4.2.2.4 Meubilair
4.2.2.5 Computers
4.2.2.7 Audio-visueel materiaal
4.2.2.9 Onderwijsleermethoden
Totaal Afschrijvingen

31.910
27.321
48.398
144
28.671
136.444

25.935
30.964
52.324
144
30.366
139.733

25.872
26.691
34.961
144
36.688
124.356

4.3 Huisvestingslasten
4.3.3.1 Onderhoudskosten gebouw
4.3.3.2 Mutatie voorziening gebouwonderhoud
4.3.3.3 Diverse gebouwkosten
4.3.4 Energie en water
4.3.5 Schoonmaakkosten
4.3.6 Heffingen
Totaal Huisvestingslasten

38.538
128.859
4.887
62.709
65.637
3.578
304.208

38.500
128.859
0
70.895
71.800
4.250
314.304

27.879
191.855
5.741
63.682
54.727
4.317
348.201
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

2016
werkelijk

begroting

2015
werkelijk

4.4 Overige instellingslasten
4.4.1.4 Organisatiekosten
4.4.1.4.1 Kantoorkosten
4.4.1.4.3 Verzendkosten
4.4.1.4.4 Communicatiekosten
4.4.1.4.5 Documentatie
4.4.1.4.6 Dienstreizen
4.4.1.4.7 MR
4.4.1.4.8 Bestuur
Totaal Organisatiekosten

1.155
442
12.586
2.523
2.004
20
4.290
23.020

350
330
8.600
1.000
1.550
150
1.150
13.130

1.229
995
12.089
2.152
2.760
0
5.995
25.220

4.4.1.5 Externe kosten
4.4.1.5.1 Administratie en accountant
4.4.1.5.3 Contributies
4.4.1.5.5 Verzekeringen
Totaal Externe kosten

73.881
8.701
1.914
84.496

69.340
8.500
1.846
79.686

71.073
8.525
1.958
81.556

In de post onder 4.4.1.5.1 Administratie en accountant is € 4.356 opgenomen voor honoraria van de accountant,
te specificeren als volgt (cf artikel 2:382a BW):
- onderzoek jaarrekening
4.356
- andere controle opdrachten
0
- fiscale adviezen
0
- andere niet-controledienst
0
Totaal accountantslasten
4.356

4.139
0
0
0
4.139

4.4 Overige kosten
4.4.2.1 Inventaris en apparatuur
4.4.2.2 Leermiddelen
4.4.4.1 Organisatie-Onderzoek
4.4.4.4 Externe activiteiten
4.4.4.8 Afdeling/schoolcommissie
4.4.4.9 Diverse organisatiekosten
Totaal Overige kosten

24.980
135.089
0
9.276
46.040
8.969
224.354

26.400
111.300
0
5.500
32.569
13.000
188.769

28.188
113.404
484
8.159
41.202
6.656
198.093

Totaal Overige instellingslasten

331.870

281.585

304.869

5.1 Financiële baten
5.1.1 Rentebaten
Totaal Financiële baten

7.991
7.991

15.000
15.000

12.203
12.203

5.4 Financiële lasten
5.4.1 Rentelasten
Totaal Financiële lasten

1.057
1.057

1.000
1.000

1.229
1.229

Saldo Financiële baten en lasten

6.934

14.000

10.974
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Wet Normering Topinkomens (WNT)
WNT-verantwoording 2016
Per 1 januari is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.
De klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld.
Gemiddelde totale baten

2

Gemiddeld aantal leerlingen

1

Gewogen aantal onderwijssoorten

1

Totaal aantal complexiteitspunten

4

Het bezoldigingsmaximum is in 2016 berekend conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum € 106.000.
Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang en de duur van het dienstverband. Het WNT-maximum bedraagt voor leden van het toezichthoudend orgaan 15%
voor voorzitters en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum naar rato van de duur van het dienstverband.

WNT: Vermelding bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevend topfunctionaris
Functie(s)

Aanvang functie

Einde functie

Taakomvang
(FTE)

Algemeen directeur/
Voorzitter dagelijks bestuur

1-8-1998

n.v.t.

1

Functiecategorie

Aanvang functie

Einde functie

30-5-2013
8-2-2016
27-5-2014
30-5-2013
21-10-2008
24-6-2015

16-6-2016
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Functie(s)

Aanvang functie

Einde functie

Taakomvang
(FTE)

Functiecategorie

Aanvang functie

Einde functie

Aanvang functie

Naam (aanhef, voorletter, naam)

G.J. Zomer

Beloning
€

78.975

Toezichthoudend topfunctionaris
Naam (aanhef, voorletter, naam)
J. van de Pol
J.H.Bolks
M.T. van Achterberg-Malestein
R.J.M. Huijgen - Dijkhuizen
H. de Graaf
W.M. Blotenburg-van de Groep

Voorzitter
Lid dagelijks bestuur
Lid dagelijks bestuur
Voorzitter algemeen Bestuur
Lid algemeen Bestuur
Lid algemeen Bestuur

Beloning
betaalbaar op
termijn

Totale
bezoldiging

Herrekend WNT
maximum

€

€

€

€

220

10.341

89.536

Motivering / Uitkeringen wegens
toelichting
beëindiging van het
overschrijding
dienstverband

106.000

Belastbare
onkostenvergoedingen

Beloning
betaalbaar op
termijn

Totale
bezoldiging

Herrekend WNT
maximum

Motivering / Uitkeringen wegens
toelichting
beëindiging van het
overschrijding
dienstverband

Beloning

Belastbare
onkostenvergoedingen

Beloning
betaalbaar op
termijn

Totale
bezoldiging

Herrekend WNT
maximum

Motivering / Uitkeringen wegens
toelichting
beëindiging van het
overschrijding
dienstverband

Taakomvang
(FTE)

Beloning

Belastbare
onkostenvergoedingen

Beloning
betaalbaar op
termijn

Totale
bezoldiging

Herrekend WNT
maximum

Motivering / Uitkeringen wegens
toelichting
beëindiging van het
overschrijding
dienstverband

Einde functie

Taakomvang
(FTE)

Beloning

Belastbare
onkostenvergoedingen

Beloning
betaalbaar op
termijn

Totale
bezoldiging

1-8-1998

n.v.t.

1

Aanvang functie

Einde functie

Beloning
0
1.500
0
0
0
0

Gewezen topfunctionaris
Naam (aanhef, voorletter, naam)

Belastbare
onkostenvergoedingen

Niet van toepassing

Niet-topfunctionaris
Naam (aanhef, voorletter, naam)
Niet van toepassing

WNT: Vermelding bezoldiging topfunctionarissen 2015
Leidinggevend topfunctionaris
Naam (aanhef, voorletter, naam)
G.J. Zomer

Functie(s)
Algemeen directeur

76.366

Toezichthoudend topfunctionaris
Naam (aanhef, voorletter, naam)

Functiecategorie

112
Belastbare
onkostenvergoedingen

Beloning

W.Muijs

Voorzitter

16-10-2007

1-6-2015

J. van de Pol

Voorzitter

30-5-2013

N.v.t.

0
0

R.J.M. Huijgen - Dijkhuizen

30-5-2013

N.v.t.

0

H. de Graaf

21-10-2008

N.v.t.

0

W.M. Blotenburg-van de Groep

24-6-2015

N.v.t.

0

H.M.C. ter Haar-van Twillert

26-10-2013

1-6-2015

0

M.T. van Achterberg-Malestein

27-5-2014

N.v.t.

0

10.628
Beloning
betaalbaar op
termijn

87.106

Totale
bezoldiging
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Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die de cijfers beïnvloeden.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
G.J. Zomer

Algemeen directeur / voorzitter dagelijks
bestuur

J.H.Bolks

Lid dagelijks bestuur

M.T. van Achterberg-Malestein

Lid dagelijks bestuur

H. de Graaf

Lid algemeen bestuur

W.M. Blotenburg-van de Groep

Lid algemeen bestuur

R.J.M. Huijgen - Dijkhuizen

Voorzitter algemeen bestuur

tuur

Datum:
2 juni 2017
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(Voorstel) bestemming van het resultaat

In de statuten is geen regeling opgenomen rondom de bestemming van het resultaat.
Voorstel bestemming van het resultaat
Mutatie algemene reserve publiek
Toevoeging algemene reserve publiek
Onttrekking herwaarderingsreserve
Mutatie reserve privaat
Mutatie reserve schoolfonds
Totaal

114.215
519
-519
-21.501
3.607
96.321
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Gegevens rechtspersoon

Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs
Bestuursnummer
49960
Postbus
Postbus 128
3750 GC BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
Telefoon
033-2999292
E-mail
zomer@vvgo.nl
Contactpersoon

G.J. Zomer

18FU

Geref. basisschool Dr. H. Bavinck
Flevolaan 9
3752 DA SPAKENBURG
Geref. basisschool Calvijn
Prinses Margrietstraat 17
3751 CP SPAKENBURG
Geref. basisschool Mr. Groen v Prinsterer
Vivaldiweg 1-3
3752 GW SPAKENBURG
Geref. Basisschool Het Talent
Jan van Riebeeckstraat 27
3752 XK SPAKENBURG

18HX

18JY

23PN
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