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1. Jaarverslag 2016                        

 
Algemene informatie 
Naam    

Stichting voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag 
(Kamer van Koophandel: 41114163, opgericht in januari 1987) 
 
Vestigingsplaats  

Middelburg 
 

Samenstelling bestuur  

De ABS kent een toezichthoudend bestuursconcept op basis van het One Tier-model. De 
taakverdeling tussen bestuur en management is vastgelegd in het bestuursreglement  
managementstatuut. In dit statuut zijn ook de bevoegdheden vastgelegd. 
  
 toezichthoudende bestuursleden: 

de heer R.W. Leijnse (voorzitter) 
 de heer C.L. Ruissen     
 de heer P.H.A. van Namen   
 de heer R.J.M. Lucas   - afgetreden per 6 juli 2016 
 mevrouw S.A. Minneboo  - afgetreden per 6 juli 2016 
 mevrouw I.M. Duker   - toegetreden per 6 juli 2016 
 de heer M…. Meeuwse   - toegetreden per 6 juli 2016 
 
 uitvoerend bestuurder 

 De heer S. Sanderse (directeur – bestuurder) 
 
 
Doelstelling: 
 De stichting stelt zich ten doel het geven van modern en hoogwaardig adaptief 
 basisonderwijs. De missie en visie zoals in het schoolplan 2015 - 2019 beschreven zijn: 
 

• De ABS biedt onderwijs, opvang, ontspanning, opvoeding en ontwikkeling voor 
kinderen van 0-12 jaar; 

• De ABS is een ontmoetingsplaats waar mensen ongeacht hun achtergrond, godsdienst 
welkom zijn en waar zij samen spelen, leren en werken; 

• Respect, afstemming en veiligheid zijn kenmerkend; 
• We werken samen met ouders om kinderen een doorgaande en optimale begeleiding te 

bieden en kiezen een persoonlijke benadering; 
• We laten kinderen hun talenten ontdekken via formeel en informeel leren; 
• We leveren een wezenlijke bijdrage in de voorbereiding op de toekomst van kinderen in 

een uitdagende en complexe maatschappij. 
 
Interne organisatie en personele bezetting 

De ABS heeft 38 groepsleerkrachten (wtf 27,1) en 1 vakleerkracht lichamelijke oefening 
(0,6918) in dienst. Onder die 27,1 FTE vallen ook 3 leerkrachten met de ambulante taak 
van interne begeleider (totale wtf 1,4) en 4 mensen (wtf 1,8) die boventallig zijn 
aangenomen en worden ingezet voor de gezamenlijke vervangingspool van TCOZ 
(Transfercentrum Coöperatie Onderwijs Zeeland). Verder valt hieronder 1 leerkracht die 
werkzaam is bij het Taal Expertise Centrum (wtf. 1,0), een school waarvoor Archipelscholen 
penvoerder is en de Middelburgse schoolbesturen gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. 
 
De directie bestaat uit directeur-bestuurder (fulltime) en een adjunct-directeur 
 (0,6918). De school is onderverdeeld in een onder-, midden- en bovenbouw, waarvoor 3 
 bouwcoördinatoren (wtf. 0,6918) zijn uitgeroosterd om organiserende en leidinggevende 
 werkzaamheden uit te voeren. Eén onderwijsassistent (wtf. 0,7), een 
onderhoudsmedewerker (wtf. 1) en een administratief medewerker (wtf. 0,45) completeren 
het team van de school. Daarnaast wordt tijdelijk personeel ingezet bij de begeleiding van 
kinderen met een onderwijsarrangement dat is afgegeven door het Loket van het 
samenwerkingsverband Kind op 1. 
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Voor vervangen van personeel wordt een beroep gedaan op invalkrachten vanuit de 
vervangingspool en van parttimers die in dienst zijn van de ABS. 
 
Het team van de ABS nam in 2016 afscheid van 2 lesgevende personeelsleden. Zij verlieten 
het onderwijs. Er werden 4 nieuwe leerkrachten aangenomen.  
 
Het ziekteverzuim in 2016 was 3,22 %, wat ruim onder het landelijke gemiddelde ligt van 
ligt. De doelstellingen die zijn afgesproken met het Vervangingsfonds zijn daarmee 
vroegtijdig ruimschoots behaald en het bestuur zet nu in op consolideren hiervan.  
Het bestuur erkent dat gezond personeel(sbeleid) de basis is van een gezond schoolklimaat 
en stimuleert een goede werksfeer, gezonde werkdruk en goede arbeidsomstandigheden. 
 
De school kent een medezeggenschapsraad bestaande uit 4 ouders en 4 teamleden. Alle 
posities zijn bezet. 

 
Voor ondersteuning en organiseren van festiviteiten doet het team van de school een 
 beroep op de activiteitencommissie. Deze commissie slaagt erin in samenwerking met 
enkele teamleden om geslaagde activiteiten en feestjes te organiseren en hierbij de school 
mooi aan te kleden. Het is voor een deel gelukt om meer ouders van jonge kinderen hierbij 
te betrekken, maar hier ligt nog een uitdaging voor de toekomst. 
 
In samenspraak met de Medezeggenschapsraad is vervangingsbeleid opgesteld en 
uitgevoerd. Er is een verkenning gaande naar het ERD-schap. 
 

 
Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen 

Samenwerking met TCOZ is gecontinueerd en de ABS levert gemiddeld gesproken (ruim) 
boven de 5% bovenformatieve inzet voor de A-pool zoals is afgesproken door deelnemende 
partijen.  Op het moment deze A-poolers op onze school doorstromen naar plekken in de 
reguliere formatie, wordt gezocht naar mensen die de plekken in de A-pool voor ons 
bestuur overnemen. Het bestuur van de ABS onderschrijft het belang van behoud van 
onderwijsgevend personeel in zijn algemeenheid en voor Zeeland in het bijzonder en neemt 
hierin verantwoordelijkheid. 
 
Het bestuur is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ‘Kind op 1’.  
 
De ABS is aangesloten bij het Brede Scholen Netwerk ‘Middelburg-Noord’.  
De ABS neemt deel aan de Regionaal Educatieve Agenda (REA).  
 
De ABS werkt samen met de andere schoolbesturen met 1 of meer scholen in Middelburg 
bij het realiseren van een Taal Expertise Centrum. Op dit TEC krijgen nieuwkomers 
onderwijs met als primaire doelen het leren van de Nederlandse taal en het begeleiden van 
de kinderen bij het verwerken van hun traumatische verleden, beide als basis voor hun 
verdere ontwikkeling en integratie. 
 
De ABS werkt intensief samen met Kinderopvangorganisatie KOW – zie hiervoor ook de 
passage ‘Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen’ - en onderhoudt goed 
contact met Kindcentrum KOOZIE om de warme overdracht van de kinderen te garanderen 
en om praktische afspraken te maken.  
 
Onze school werkt intensief samen met de educatieve afdeling van het Zeeuws Museum en 
 onderhoudt contacten met het Zeeuws Archief in Middelburg en de Middelburgse scholen 
voor voortgezet onderwijs, zowel op beleidsniveau als op praktisch niveau. Verder vindt 
samenwerking plaats door het plaatsen van stagiair(e)s van diverse opleidingen van de HZ 
University of Supplied Sciences, Scalda en het CIOS en denken we waar mogelijk actief 
mee aan het ontwikkelen van deze opleidingen zodat deze blijven aansluiten op het 
veranderende werkveld.  
 
De ABS is een samenwerking voor minimaal 3 jaar overeengekomen met het Middelburgs 
Muziek Korps (MMK) bij het uitvoeren van activiteiten vanuit het project Stimulering 
Muziekeducatie. Hierover zijn we zeer tevreden en er is duidelijk een verbeterslag gaande 
op het gebied van muziekonderwijs. In het project wordt ingezet op duurzame verbetering 
door het versterken van de vaardigheden van de leerkrachten, zodat goed muziekonderwijs 
ook plaatsvindt na het verstrijken van de subsidieperiode. 
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Huisvesting 
 De ABS is gehuisvest aan de Zuidsingel 17. Deze school telt onder meer 16 klaslokalen, 
 een speelzaal,  een mediatheek, een handvaardigheidruimte, een IB-ruimte, een 
 personeelsruimte, een keuken en een grote kelder. De ABS heeft 7 lokalen van de 
 gemeente Middelburg aan het Molenwater 4a in medegebruik, aan de overkant van het 
 schoolplein.  

De ABS huurt twee lokalen aan het Molenwater 4a van de gemeente Middelburg en 
verhuurt twee lokalen aan de Zuidsingel 17 aan de Stichting Kinderopvang Walcheren 
(KOW). 

 

Toegankelijkheid van de instelling en toelatingsbeleid 

 De ABS is een algemene basisschool met als uitgangspunt de gelijkwaardigheid van  alle 
 levensovertuigingen en maatschappelijke stromingen. Het respecteren hiervan is de enige 
 voorwaarde om als leerling te worden ingeschreven. 

Het hoofdgebouw van de school telt 3 lagen / 2 verdiepingen. Dit kan een beperking 
vormen voor mensen die blijvend minder valide zijn. De school wil mee zoeken naar 
oplossingen als dit zich voordoet. Toch kunnen er situaties zijn waardoor we geen geschikte 
school zullen zijn voor minder validen.  
Kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften zijn welkom, de ABS spant zich hiervoor 
actief in. Wanneer wij het onderwijs niet passend kunnen maken, schakelen we experts in 
en gaan we met ouders en samenwerkingsverband op zoek naar de juiste plek voor het 
kind. 
In ons schoolondersteuningsprofiel is omschreven aan welke ondersteuningsbehoeften we 
kunnen voldoen. Dit profiel actualiseren en concretiseren we in mei 2017. 
Te allen tijde dient de veiligheid van alle leerlingen en medewerkers gegarandeerd zijn.  

  
 Bij aanmeldingen van leerlingen van andere scholen (zij-instromers) beoordelen we of we 
de leerlingen een geschikte plek kunnen bieden: we moeten kunnen voldoen aan de 
ondersteuningsbehoefte van de potentiële nieuwe leerling en de huidige groep moet de 
extra zorgbehoefte aankunnen. De ABS kent een gemiddelde groepsgrootte van 24,5 
leerlingen en heeft een bestuurlijk maximale groepsgrootte van 30 bepaald.  

 
Het team wil kwaliteit (in brede zin) bieden voor elke leerling. Een grote school worden is 
nooit het doel geweest van het bestuur. Om de kwaliteit dit te waarborgen heeft het 
bestuur gesteld de maximale schoolgrootte op 24 groepen van gemiddeld 25 kinderen te 
stellen. Hiervoor wordt in mei 2017 definitief toelatingsbeleid geformaliseerd. 

  
 
Kernactiviteiten, resultaten, programmatische zaken 

Onze kernactiviteit is het geven van onderwijs aan 4-12 jarigen, dat hen in brede zin  een 
 gezonde basis geeft voor hun verdere leven. Onze stichting schept voorwaarden waardoor 
 onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Vanuit onze kernwaarden (puur + 
passie+ persoonlijk = prestatie naar vermogen + plezier) creëren wij een school met een 
positief pedagogisch klimaat. Dit pedagogisch klimaat is voor ons cruciaal en 
voorwaardelijk. In 2016 is het besluit genomen dat de ABS in 2017 KIVA school wordt en 
op deze manier een impuls geeft aan het bevorderen van het positieve pedagogische 
klimaat. 
 
Afstemming op de onderwijsbehoeften van de leerlingen is onze cruciale opdracht. 
Samenwerkend leren, rust en  structuur zijn hiervoor voorwaardelijk. Naast de kernvakken 
taal, lezen en rekenen is er een breed beredeneerd aanbod op cultureel-historisch gebied 
en besteedt de school structureel aandacht aan wereldburgerschap.  
 
Talentontwikkeling voor kinderen, leerkrachten en ouders heeft vorm gekregen door op 
verschillende momenten workshops of gastlessen te organiseren op basis van interesse en 
belangstelling.  
 

De leerkrachten kennen de 21e - eeuwse vaardigheden en oefenen deze door deze in hun 
gekozen werkvormen te implementeren. Hier zijn in 2016 stappen gezet door ‘good 
practices’ te delen en door het team hierin bij te scholen. 
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Er is een nieuwe methode voor mediawijsheid geïmplementeerd. Nieuwe activiteiten op het 
gebied van ICT zijn projecten met de 3D-printer, voorbereidend programmeren in de 
groepen 1-2. Engels wordt vanaf dit jaar gegeven in alle groepen: in de groepen 1-4 
spelenderwijs en aansluitend op het thema, vanaf groep 5 methodisch van aard. 
 
We ervaren dat het leerstofjaarklassensysteem minder passend is bij onze wens optimaal 
af te stemmen. In 2017 gaan we dan ook actief verder met het onderzoeken van een nieuw 
organisatiemodel, waarin we met behoud van focus op pedagogisch klimaat de kinderen 
nog meer op maat kunnen bedienen. 

 
Gevolgen van kwaliteitszorg 

De kwaliteitszorg leidt tot monitoren en stimuleren van schoolontwikkeling. Ook gerelateerd 
aan de schoolgroep die is gebaseerd op het opleidingsniveau van de ouders / verzorgers, 
haalt de school bovengemiddelde resultaten. De school hanteert eigen streefdoelen. 
Aanpassingen in het lesprogramma en gerichte aandacht voor de leeropbrengsten hebben 
geleid tot verbeterde resultaten op het gebied van lezen en rekenen. De (hoge) resultaten 
voor wereldoriëntatie zijn voor de school van belang als indicatie van het niveau van het 
brede aanbod.  
 
Het ICT beleidsplan wordt uitgevoerd. Hierdoor draagt de school bij aan het mediawijs 
maken van onze leerlingen. Bovendien maken de leerlingen kennis met de mogelijkheden 
die ICT biedt. We zijn meer in staat kinderen op hun eigen niveau te laten oefenen en hun 
motivatie voor het leren neemt toe. Kinderen leren met moderne middelen presentaties te 
maken en oefenen om informatie te zoeken, te selecteren en te ordenen. Samenwerken 
wordt gestimuleerd en geoefend.  

 
Spelen, motoriek en taal zijn benoemd tot speerpunten in het onderwijsaanbod voor onze 
jongste kinderen. Nieuwe activiteiten op het gebied van (na)scholing van het 
onderbouwteam zullen hierop zijn gericht. 

 
Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen 

Het samenwerkingsverband Kind op 1 is in verregaande onderhandelingen met het 
samenwerkingsverband O3 (Oosterschelderegio) om te komen tot een nieuw 
samenwerkingsverband. De vorm (fusie, overname of anders) is hierbij ondersteunend aan 
de doelstelling te komen tot effectievere inzet van middelen en kennis zodat er meer en 
beter thuisnabij onderwijs kan worden geboden aan kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften. 

  

De samenwerking met KOW bij het opvangen van 0 – 4 jarigen in ons gebouw met als doel 
optimale begeleiding en het creëren van ononderbroken ontwikkelingslijnen in in 2016 
uitgebreid. Stapsgewijs wordt gewerkt aan het creëren van een breed gedragen, 
gezamenlijke pedagogische en didactische aanpak. De samenwerking tussen de betrokken 
medewerkers is hierbij essentieel en positief te noemen. De belangstelling voor deze 
opvangvormen neemt nog steeds toe. 
Er is inmiddels sprake van een warme overdracht van peutergroep naar groep 1, er is een 
gezamenlijke planning van thema’s en inhouden en de interne begeleider is op incidentele 
basis in te roepen als het gaat om preventie of voorbereiding op de gang naar groep 1.  
Vanwege de groei van onze school gaan KOW en ABS de nooduitgang ombouwen naar een 
volwaardige ingang. Dit is essentieel voor het instandhouden van een prettig pedagogisch 
klimaat. 
 
 

Governance  

De ABS heeft een bestuursconcept op basis van het One Tier model. 
 De uitvoerend bestuurder en toezichthoudend bestuurders komen minimaal 6 keer per 
 jaar bijeen, waarin de uitvoerend bestuurder zijn managementrapportages toelicht en / of 
 verantwoordt. De bestuurskalender wordt voorafgaand aan het cursusjaar opgesteld. 
  

In het kader van de Governance heeft het bestuur en begin 2016 een zelfevaluatie 
uitgevoerd. Het bestuur onderschrijft het belang van Good Governance en vindt dat dit op 
hoofdlijnen goed wordt uitgevoerd. Half 2017 zal de evaluatie weer worden uitgevoerd. 
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Klachten 

Er zijn in het afgelopen jaar geen officiële klachten geweest. De informele klachten gaan 
over de communicatie over het vervangen van leerkrachten of over de kwaliteit van de 
invalkracht. Een andere reden van een informele klacht is geweest over de gespreksvoering 
van een medewerker of over het nakomen van een afspraak over de leerlingenzorg. In 
geval van klachten is de uitvoerend directeur belast met de afhandeling hiervan. Hij volgt 
hierin de klachtencode. Het toezichthoudend bestuur wordt schriftelijk en mondeling  op de 
hoogte gebracht van de afhandeling. Een intern en extern vertrouwenspersoon zijn  bij de 
school betrokken om bij de afhandeling van klachten bij te dragen. Mocht de klacht niet 
binnen de school naar tevredenheid kunnen worden opgelost, is de ABS aangesloten bij de 
landelijke klachtencommissie via de Vereniging voor Bijzondere Scholen (VBS). 

 
 

Zaken met politieke of maatschappelijke impact 

 
Inspelend op de toekomst waarin meer arbeidskrachten nodig zullen zijn en meer 
 kinderen met twee werkende ouders of in eenoudergezinnen zullen opgroeien, blijft de 
spant de ABS zich inspannen om onderwijs en kinderopvang te laten samenwerken om te 
komen tot een  afgestemd pedagogisch klimaat en afgestemde daginvulling.  
Het gegeven dat onderwijs en opvang gedragen worden door twee gescheiden politieke 
systemen werkt hierbij belemmerend.  

 

 De samenwerking tussen de verschillende schoolbesturen en gemeente is constructief te 
noemen.  

 
Dialoog met belanghebbenden 

Het schoolbestuur heeft in 2016 op verschillende manieren een dialoog met 
belanghebbenden gevoerd. De directeur – bestuurder heeft met zijn team 1 algemene 
ouderavond belegd, naast de structurele gespreksavonden. Verder is er veel informeel 
contact en worden ouders via tevredenheidsmetingen bevraagd.  

 
In 2016 zijn tevredenheidmetingen uitgevoerd onder medewerkers, leerlingen en ouders. 
De uitkomsten hiervan zijn besproken in diverse bijeenkomsten, waarna acties zijn 
vastgelegd in een rapportage. 

 
De uitkomsten van de tevredenheidmetingen en de hieruit voortvloeiende acties zijn aan 
belanghebbende gecommuniceerd via onze nieuwsbrief, welke de ouders per e-mail 
ontvangen. Voor andere belangstellenden is de nieuwsbrief op de website vrij opvraagbaar. 

 
Overleg met de ouders is geformaliseerd via overleg tussen de directeur – bestuurder en de 
medezeggenschapsraad (MR). Minimaal 6 x per jaar voeren zij overleg.  
Tijdens de MR – vergaderingen geeft de directeur – bestuurder op verzoek van de MR 
toelichting op het gevoerde beleid, komende ontwikkelingen of bestuursvoorstellen. 

 
Het toezichthoudende bestuur, MR en directeur – bestuur overleggen minimaal twee maal 
per jaar over het schoolbeleid. Deze bijeenkomsten hebben geen besluitvormend karakter, 
maar hebben als doel meningsvorming en kennisnemen van elkaars standpunten. 

 
De uitkomsten van de diagonale verantwoording waren: 

 
• kennen van de tevredenheid in diverse geledingen en acties hierop zetten; 
• vergroten van kennis bij leerkrachten op het gebied van leerlingenzorg; 
• vergroten van netwerk en verstevigen van samenwerking met diverse instellingen; 
• gesprekken over huisvesting en schoolgrootte; 
• vaststelling van de ouderbijdrage. 

 

 
Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid 

• vervangingsbeleid vastgesteld; 
• inhoudelijke doorontwikkeling doorgaande lijn 0 – 12 jaar; 
• uitwerken ‘talentontwikkeling in brede zin’; 
• didactische vaardigheden van leerkrachten verbeterd door gerichte scholingsactiviteiten; 
• verdiepen van het handelingsgericht werken 
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Financieringsbehoeften 

Er zijn geen externe financieringsbehoeften. 
 

Trendmatige ontwikkelingen 
Het ziekteverzuim ontwikkelt zich positief. Zowel de ziekmeldfrequentie als het ziektepercentage is 
de laatste 20 maanden dalend. 
De instroom is groot. Er is een nieuwe generatie ouders dat hun kind op de ABS inschrijft. 
We zien grotere problemen bij het verzorgen van vervangingen van personeel. 
 

Verantwoording toezicht 
Het bestuur is 7 x bijeengekomen in 2016. Via schriftelijke managementrapportages en mondelinge 
toelichtingen had het bestuur voldoende informatie om de besluiten te kunnen nemen. 
 
Het bestuur verklaart te hebben gehandeld conform de code ‘Goed Bestuur’ 
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Kengetallen voor 2016 en 2015

Kengetal 2016 2015
Huisvestingsratio 0,08 0,09 groter dan 0,10
Liquiditeit (current ratio) 3,04 3,51 kleiner dan 0,75
Rentabiliteit (1-jarig) 0,05 0,01 kleiner dan -0,10
Solvabiliteit (definitie 2) 0,75 0,78
Weerstandsvermogen 0,33 0,31

Huisvestingsratio

Omschrijving
€ € € €

- Huisvestingslasten 190.103 185.486

- Afschrijvingen gebouwen en terreinen 6.285 5.764

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen 
gebouwen en terreinen 196.388 191.250

- Totale lasten 2.311.609 2.171.697

- Financiële lasten 559 198

Som totale lasten en financiële lasten 2.312.168 2.171.895

Kengetal:

31-12-2015

0,09

Met betrekking tot de huisvestingsratio, liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit en het weerstandsvermogen 
vermelden wij onderstaande kengetallen:

Hierna vindt u omschrijving van de kengetallen inclusief berekening.

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten 
(inclusief financiële lasten).

Definitie:  Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van de 
totale lasten (inclusief financiële lasten).

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

kleiner dan 0,05

Signaleringswaarde 
onderwijsinspectie

kleiner dan 0,30

31-12-2016

0,08

KENGETALLEN

0,08 0,09 
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0,01 

0,75 0,78 

0,33 0,31 
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2016 2015

Jaar

Kengetallen voor 2016 en 2015

Huisvestingsratio Liquiditeit (current ratio) Rentabiliteit (1-jarig) Solvabiliteit 1 Weerstandsvermogen
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Liquiditeit (current ratio)

Omschrijving
€ € € €

- Liquide middelen 703.125 660.847

- Vorderingen 294.281 134.412

- Voorraden - -

Vlottende activa 997.406 795.259

Kortlopende schulden 327.782 226.563

Kengetal:
\

Rentabiliteit

Omschrijving
€ € € €

Resultaat 109.289 20.478

- Totaal baten 2.420.421 2.189.775

- Financiële baten 1.036 2.598

Som totaal baten inclusief financiële baten 2.421.457 2.192.373

Kengetal 1-jarig:

31-12-2016

31-12-2016 31-12-2015

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden 
die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 327.782.

De Stichting heeft op 31 december 2016 de beschikking over € 703.125 aan liquide middelen en heeft 
daarnaast € 294.281 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

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

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

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

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

De liquiditeitspositie is voor 2016 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In 
vergelijking tot 2015 is de liquiditeitspositie gedaald.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 3,04 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 
bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva.

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

0,05

3,04

31-12-2015

0,01

3,51

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

De rentabiliteitspositie is voor 2016 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 
2015 is de rentabiliteitspositie gestegen.

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

De huisvestingsratio is voor 2016 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 
2015 is de huisvestingsratio gedaald.

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

De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 2.421.457, een resultaat behaald van € 109.289. Dit 
houdt in dat 0,05 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt 
ontvangen, wordt € 0,05 behouden en wordt € 0,95 besteed.
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Solvabiliteit

Omschrijving
€ € € €

- Eigen vermogen 790.716 681.428

- Voorzieningen 242.024 184.287

Som eigen vermogen en voorzieningen 1.032.740 865.715

Totaal vermogen 1.377.732 1.112.167

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.

Weerstandsvermogen

Omschrijving
€ € € €

Eigen vermogen 790.716 681.428

- Totaal baten 2.420.421 2.189.775

- Financiële baten 1.036 2.598

Som totaal baten inclusief financiële baten 2.421.457 2.192.373

Kengetal:

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 75% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves 
en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 25% van het totale vermogen gefinancierd wordt met 
vreemd vermogen.

De solvabiliteitspositie is voor 2016 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In 
vergelijking tot 2015 is de solvabiliteitspositie gedaald.

31-12-2016 31-12-2015

Het weerstandsvermogen is voor 2016 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In 
vergelijking tot 2015 is het weerstandsvermogen gestegen.

0,33

31-12-2015

0,75 0,78

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 
behorende risico's op te vangen.

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

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen 
benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de 
planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële 
effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

0,31

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de 
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar 
verplichtingen kan voldoen.

Definitie 2:  Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

Definitie 1:  Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

31-12-2016
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Omschrijving
€ € € €

- Eigen vermogen 790.716 681.428

- Materiële vaste activa 380.326 316.908

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa 410.390 364.520

- Totaal baten 2.420.421 2.189.775

- Financiële baten 1.036 2.598

Som totaal baten inclusief financiële baten 2.421.457 2.192.373

Kengetal:

Kapitalisatiefactor

Omschrijving
€ € € €

- Balans totaal 1.377.732 1.112.167

- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen 171.412 109.838

Verschil balans totaal en materiële vaste activa 
gebouwen en terreinen 1.206.320 1.002.329

- Totaal baten 2.420.421 2.189.775

- Financiële baten 1.036 2.598

Som totaal baten inclusief financiële baten 2.421.457 2.192.373

Kengetal: 0,50 0,46

31-12-2016 31-12-2015

31-12-2016 31-12-2015

0,17 0,17

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

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of 
onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van 
hun taken.

Definitie:  De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen 
gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
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Activa 31-12-2016 31-12-2015 Passiva 31-12-2016 31-12-20 15

Materiële vaste activa 380.326       316.908       Eigen vermogen 790.716       681.428       
Vorderingen 294.281       134.412       Voorzieningen 242.024       184.287       
Liquide middelen 703.125       660.847       Langlopende schulden 17.210         19.889         

Kortlopende schulden 327.782       226.563       

Totaal activa 1.377.732    1.112.167    Totaal passiva 1.377.732    1.112.167    

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Toelichting op de activa zijde van de balans:

De kortlopende schulden zijn toegenomen, dat heeft met name te maken met de vordering die is 
opgenomen met betrekking tot het vervangingsfonds en het saldo van de openstaande crediteuren.

De begroting van 2016 liet een positief resultaat zien van € 6.394. Uiteindelijk resulteert een positief 
resultaat boekjaar 2016 van € 109.289: een verschil van € 102.895 met de begroting. Het positief 
resultaat over het boekjaar 2015 bedroeg € 20.478. In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking 
aan en een specificatie van de belangrijkste verschillen.

Analyse resultaat

FINANCIEEL BELEID

De liquide middelen zijn toegenomen, in het kasstroomoverzicht wordt uiteengezet hoe deze toename 
tot stand is gekomen.

Het eigen vermogen is toegenomen door toevoeging van het positieve resultaat in verslagjaar.

De voorzieningen zijn toegenomen doordat de dotaties aan de voorzieningen hoger is dan de 
onttrekkingen.

De langlopende schulden zijn afgenomen door vrijval van de egalisatie.

De materiële vaste activa is toegenomen doordat de nieuwe investeringen in 2016 hoger waren dan de 
afschrijvingskosten.

De vorderingen zijn toegenomen, dit heeft met name betrekking op een vordering op COA en een 
vorderinge op het SWV.

Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2016 in vergelijking met 31 december 2015. Na de 
balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.
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Realisatie
2016

Begroting
2016

Verschil Realisatie 
2015

Verschil

Baten
Rijksbijdragen OCenW 2.125.492    2.042.997    82.495         2.006.346    119.146       
Overige overheidsbijdragen 2.398           2.340           58                3.030           -632             
Overige baten 292.531       192.000       100.531       180.399       112.132       

Totaal baten 2.420.421    2.237.337    183.084       2.189.775    230.646       

Lasten
Personele lasten 1.859.943    1.807.019    52.924         1.727.271    132.672       
Afschrijvingen 52.237         51.748         489              49.340         2.897           
Huisvestingslasten 190.103       186.681       3.422           185.486       4.617           
Overige instellingslasten 209.326       187.075       22.251         209.600       -274             

Totaal lasten 2.311.609    2.232.523    79.086         2.171.697    139.912       

Saldo baten en lasten 108.812       4.814           103.998       18.078         90.734         

Financiële baten en lasten
Financiële baten 1.036           2.250           -1.214          2.598           -1.562          
Financiële lasten 559              670              -111             198              361              

Totaal financiële baten en lasten 477              1.580           -1.103          2.400           -1.923          

Nettoresultaat 109.289       6.394           102.895       20.478         88.811         

Toelichting op de staat van baten en lasten:

Rijksbijdragen OCenW

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

De rijksbijdragen zijn toegenomen, dit heeft te maken met een stijging van het aantal leerlingen 
enerzijds en anderzijds de bijstelling van de tarieven van de bekostiging door OCW. Daarnaast zijn de 
baten vanuit het samenwerkingsverband toegenomen.

De afschrijvingen zijn toegenomen door nieuwe investeringen in verslagjaar.

De huisvestingslasten zijn licht gestegen, dit komt enerzijds hogere kosten voor de huur. Anderzijds zijn 
echter de kosten voor schoonmaak en energie lager.

Analyse realisatie 2016 versus realisatie 2015 en r ealisatie 2016 versus begroting 2016

Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en begrote 
baten en lasten voor het kalenderjaar 2016 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2015.

Het resultaat is ten opzichte van 2015 gestegen met € 88.811. De belangrijkste oorzaken van deze 
stijging zijn:

De overige overheidsbijdragen zijn ongeveer even hoog.

De overige baten zijn toegenomen, dit komt met name door opbrengsten detacheringen, LGF gelden via 
derden (Auris) en de huuropbrengsten.

De personele lasten zijn toegenomen, dit komt met name door de stijging van het aantal FTE.
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Overige instellingslasten

Financiële baten

Financiële lasten

Nettoresultaat

De financiële lasten zijn nagenoeg gelijk gebleven.

De overige instellingslasten zijn nauwelijks gestegen ten opzichte van vorig jaar.

De financiële baten zijn lager mede door een dalend rentepercentage bij de banken.

Investeringen en financieringsbeleid

Rijksbijdragen OCW
De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot door met name de bijstelling van de tarieven door OCW van de 
subsidies personeel regulier, personeel- en arbeidsmarktbeleid en materiële instandhouding. Daarnaast 
is de subsidie prestatiebox hoger dan begroot en zijn de subsidies lerarenbeurs en buitenonderhoud niet 
in de begroting meegenomen. Daarnaast zie je dat de bijdragen vanuit het Samenwerkingsverband voor 
de arrangementen gedurende boekjaar zijn toegenomen.

Overige baten
De overige baten zijn hoger dan begroot, dit komt door de baten voor detacheringen die niet in de 
begroting zijn opgenomen. Tevens zien we een stijging van de (vrijwillige) ouderbijdragen in 2016 mede 
door het stijgend leerlingenaantal. De baten van derden, Auris en PGB-budget, voor de LGF-leerlingen 
waren te laag begroot. 

Personele lasten
De personele lasten zijn hoger dan begroot. Enerzijds is er een toename van de loonkosten van met 
name de leerkrachten door een toename van het aantal FTE en hogere kosten voor ziektevervangingen. 
Anderzijds komen er van het vervangingsfondsbaten binnen ter dekking van de ziektevervangingen. 

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn iets hoger dan begroot doordat er iets meer geïnvesteerd is dan begroot.

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn hoger, dit komt enerzijds door hogere kosten voor huur en heffingen. 
Anderzijds zijn de kosten voor schoonmaak en energie wat lager dan begroot.

Overige instellingslasten
De overige instellingslasten zijn hoger dan begroot, dat heeft met name betrekking op de kosten voor 
repro- en drukwerk, cultuur, bijzondere activiteiten en leermiddelen.

Het gerealiseerde resultaat 2016 wijkt af van het begrote resultaat over 2016. De belangrijkste oorzaken 
van deze afwijking zijn:

Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Het beleid is als in 
enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt een spreiding in de aanschaf van 
nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen worden bewaakt op basis van een in de 
meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief.
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Treasuryverslag

De stichtinghanteert een eigen treasurystatuut. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen 
voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de 
toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.

De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling Beleggen 
lenen en derivaten OCW 2016. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De tegoeden op deze 
rekening zijn direct opeisbaar.

Alle rekeningen zijn ondergebracht bij de Rabobank.
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Kengetallen

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Aantal leerlingen per 1 
oktober 471 480 505 513 520

Personele bezetting in fte 
per 31 december
Bestuur / Management 1,69 1,71 1,69 1,69 1,69
Personeel primair proces 22,67 28,93 25,89 25,89 26,39
Ondersteunend personeel 2,14 2,80 2,35 2,35 2,35

Totale personele bezetting 26,49 33,44 29,93 29,93 30,43

Balans

Activa Realisatie
31-12-2015

Realisatie
31-12-2016

Prognose
 31-12-2017

Prognose
31-12-2018

Prognose
31-12-2019

Materiële vaste activa 316.908                 380.326                 488.688                 480.447                 490.764                 

Totaal vaste activa 316.908                 380.326                 488.688                 480.447                 490.764                 

Vorderingen 134.412                 294.281                 134.413                 134.412                 134.412                 
Liquide middelen 660.847                 703.125                 404.779                 491.986                 540.998                 

Totaal vlottende activa 795.259                 997.406                 539.192                 626.398                 675.410                 

Totaal activa 1.112.167              1.377.732              1.027.880              1.106.845              1.166.174              

Passiva Realisatie
31-12-2015

Realisatie
31-12-2016

Prognose
 31-12-2017

Prognose
31-12-2018

Prognose
31-12-2019

Algemene reserve 660.271                 773.120                 820.736                 845.151                 878.569                 
Bestemmingsreserves 21.157                   17.595                   -                             -                             -                             

Eigen vermogen 681.428                 790.715                 820.736                 845.151                 878.569                 

Voorzieningen 184.287                 242.024                 207.144                 261.694                 287.605                 
Langlopende schulden 19.889                   17.210                   -                             -                             -                             
Kortlopende schulden 226.563                 327.782                 -                             -                             -                             

Totaal passiva 1.112.167              1.377.731              1.027.880              1.106.845              1.166.174              

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

Toelichting op de kengetallen

Toelichting op de balans

De verwachting is dat de komende jaren de stijging van het aantal leerlingen zich doorzet. Als gevolg hiervan 
zal het aantal FTE inzake het onderwijzend personeel vanaf 2019 iets toenemen.

Voornamelijk in 2017 en 2018 zal er flink geïnvesteerd worden in met name het gebouw (zij-ingang en 
speelplein), ICT en meubilair. De vorderingen zijn ongeveer gelijk gebleven. De liquide middelen, welke als 
sluitpost zijn berekend, nemen af doordat de mutaties in de voorzieningen en de schulden hoger zijn dan het 
positief resultaat. In 2018 nemen deze weer iets toe door de mutatie in de voorzieningen en het positief 
resultaat. De mutaties in de voorzieningen worden veroorzaakt door de onderhoudsvoorziening. In de 
meerjarenbegroting is ervan uitgegaan dat de langlopende schulden en de kortlopende schulden nihil zijn.

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting. Hiermee 
willen we een beeld geven over de continuïteit van de stichting.

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

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Prognose
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

Baten
Aantal leerlingen                          471                          480                          505                          513                          520 

Rijksbijdragen OCenW               2.006.346               2.125.492               2.304.137               2.350.063               2.381.802 

Overige overheidsbijdragen                      3.030                      2.398                      2.778                      6.666                      6.666 
Overige baten                  180.399                  292.531                  199.250                  200.250                  200.250 

Totaal baten               2.189.775               2.420.421               2.506.165               2.556.979               2.588.718 

Lasten
Personeelslasten               1.727.271               1.859.943               2.045.532               2.090.792               2.132.086 
Afschrijvingen                    49.340                    52.237                    54.081                    65.241                    46.683 
Huisvestingslasten                  185.486                  190.103                  192.581                  192.581                  192.581 
Overige lasten                  209.600                  209.326                  185.500                  185.500                  185.500 

Totaal lasten               2.171.697               2.311.609               2.477.694               2.534.114               2.556.850 

Saldo baten en lasten                    18.078                  108.812                    28.471                    22.865                    31.868 

Financiële baten en lasten
Financiële baten                      2.598                      1.036                      2.000                      2.000                      2.000 
Financiële lasten                          198                          559                          450                          450                          450 

Totaal financiële baten en 
lasten                      2.400                          477                      1.550                      1.550                      1.550 

Nettoresultaat                    20.478                  109.289                    30.021                    24.415                    33.418 

Overige rapportages

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Het bestuur houdt toezicht en ontvangt in elk geval 4 financiële kwartaalrapportages. De financiële risico's 
worden in beeld gebracht. Afwijkingen worden 4x per jaar besproken en eventuele acties worden vastgelegd. 
Het bestuur hanteert een meerjarenbegroting en een meerjaren investeringsplan, welke jaarlijks worden 
bijgesteld.

Er is een treasurystatuut aanwezig.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Er is een deugdelijk systeem van toezicht op de 
administratie binnen de school.

Het administratiekantoor verzorgt de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie. Op 
elk moment van de dag kan de meest recente financiële situatie in de verschillende digitale administratie- en 
beheersings-media geraadpleegd en beoordeeld worden.

Het bestuur hanteert het PO-instrument "risicomanagement" dat financiële ontwikkelingen en risico's in beeld 
brengt. Dit instrument wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.,

De baten nemen vanaf 2017 toe door een stijging van het aantal leerlingen. De personele lasten nemen 
eveneens toe door enerzijds de periodieken en anderzijds de hogere inzet van personeel. De afschrijvingen 
nemen in eerste instantie toe door de nieuwe investeringen in 2017 en 2018, daarnaast zal doordat de activa 
volledig is afgeschreven de afschrijvingen op termijn weer afnemen. De huisvestingslasten en de overige 
lasten zijn voor de komende jaren stabiel gehouden.

Toelichting op de staat van baten en lasten
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Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzek erheden

Aandachtspunt 1: het risico van inzet personeel voor korte termijn en het niet kunnen aangaan van 
verplichtingen. 
Hierop wordt door het bestuur geanticipeerd door deel te gaan nemen aan het ingerichte transfercentrum 
Zeeland, dat er aan bijdraagt dat er - zonder risico van het aangaan van verplichtingen -  toch de beschikking 
is over korttijdelijk personeel.

Aandachtspunt 2: tekort aan vervangend personeel.
Hierop wordt ingespeeld door een flexibele schil van 5% na te streven. Verder wordt parttime personeel de 
mogelijkheid geboden tijdelijke taakuitbreidingen aan te gaan.

Aandachtspunt 3: te grote instroom van kinderen.
Het bestuur bereidt plaatsingsbeleid voor dat er toe bijdraagt dat de geambieerde onderwijskwaliteit te 
realiseren is en ervoor zorgt dat er voldoende huisvestingsmogelijkheden zijn.

Aandachtspunt 4: bestuur wordt financieel meer verantwoordelijk voor terugdringen ziekteverzuim.
Het bestuur wil goed zorgen voor het personeel. Het bestuur moedigt initiatieven aan die ertoe bijdragen dat 
de oorzaak (werkdruk) van een groot deel van het ziekteverzuim wordt aangepakt. Daarnaast krijgt de 
directie ruimte (tijd) om goed casemanagement te voeren en om ondersteuning in te huren.

Aandachtspunt 5: toename benodidge investeringen in leermiddelen en huisvesting.
Er is een meerjareninvesteringsplan waarin prioriteiten zijn aangegeven.

 

Middelburg,      juni 2017
 

S. Sanderse
Directeur-bestuurder
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Voorzitter bestuur

Middelburg,      juni 2017

Namens het toezichthoudend bestuur,

R.W. Leijnse

vergaande inhoudelijke samenwerking tussen ABS en Kinderopvang Walcheren
uitvoeren van kwaliteitsbeleid
goed onderhoud aan schoolgebouw, waardoor de school een betere uitstraling heeft en het er prettig 
schoolgaan / werken is.
een goed werkend vervangingsbeleid opstellen en uitvoeren.

doorontwikkeling handelingsgericht onderwijsaanbod voor de leerlingen te verzorgen door een gedreven 
leerkrachtenteam;
verbetering financiële positie van de school;
uitvoering eerste helft van het schoolplan 2015-2019;

Het toezichthoudend bestuur heeft gehandeld volgens de Code Goed Bestuur. Dit deel van het bestuur heeft 
toezicht gehouden op het functioneren van de uitvoerend directeur-bestuurder. Het toezichthoudend bestuur 
kijkt positief terug op 2016.

Dit toezicht houden gebeurde op verschillende manieren. Allereerst was dat via de aangeleverde informatie 
vanuit de managementverslagen en de hierop verkregen toelichting tijdens de bestuursvergaderingen. 
Vanuit deze besprekingen werd de directeur-bestuurder regelmatig geadviseerd. We zijn ons ervan bewust 
dat in ons gehanteerde One Tier model het van groot belang is de verschillende functies van de 
bestuursleden blijvend te respecteren en te benoemen.

Daarnaast hield het bestuur toezicht door informatie bij anderen op te vragen.

Mede dankzij de inspanningen van het toezichthoudend bestuur is bereikt dat de directeur-bestuurder en/of 
zijn team heeft gerealiseerd:

Verslag toezichthoudend orgaan
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Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.

Verbonden partijen 

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-
termijn in 
maanden

afschrijvings-
percentage per 

jaar

activerings-
grens in €

480 2,5 500
240 5,0 500
180 6,7 500
240 5,0 500
180 6,7 500

60 20,0 500
48 25,0 500
36 33,3 500

120 10,0 500
96 12,5 500

Categorie

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving 
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingenen 
aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen 
de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties 
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten zijn 
verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

ICT apparatuur
ICT computers
ICT digiborden
Leermiddelen

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de 
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang 
plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de 
bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Gebouwen
Terreinen
Machines en installaties
Meubilair
Meubilair leerlingensets
Duurzame apparatuur

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
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Gebouwen

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Omschrijving Doel Beperkingen EUR
 17.595      

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijnom de verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen denominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af tewikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat 
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding 
als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en 
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

De gebouwen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is sprake in het 
geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 
van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 
bestuur is aangebracht.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening 
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

afschrijvingen nulmeting- Reserve nulmeting activa nulmeting

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserve. 
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Pensioenvoorziening

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling is volgens de CAO PO aangesloten bij het ABP Pensioenfonds. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn: 
·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
·        er heeft in 2016 geen indexatie plaatsgevonden
·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2016 96,6%
·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Voorziening jubilea

Voorziening duurzame inzetbaarheid

Voorziening groot onderhoud 

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Onder deze post valt onder meer vooruitontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies moeten
zichtbaar in mindering gebracht worden op de materiële vaste activa of als schuld gepresenteerd worden
onder vooruitontvangen investeringssubsidies.

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op 
basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de 
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. 

Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke 
voor eind 2016 wordt bepaald. De berekening is als volgt:
Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).

Voor 2016 wordt er gerekend met een rekenrente van 1,40%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 
vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 0,60% is.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt 
gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder 
meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de gespaarde 
uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden ouder dan 57 jaar waarbij een opnameplan is 
overeengekomen voor een looptijd van maximaal 5 jaar. Voor de berekening van de contante waarde van 
de voorziening wordt gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Bij de 
berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de opnamekans.
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Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 
Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die
hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door
het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft. 

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op 
het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Versie: 0.1 27



Jaarrekening 2016
30715 / Basisonderwijs Algemene Grondslag, te Middelburg

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.

Kredietrisico
De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.
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(na verwerking resultaatbestemming)

€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 380.326 316.908

Totaal vaste activa 380.326 316.908

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 294.281 134.412

1.2.4 Liquide middelen 703.125 660.847

Totaal vlottende activa 997.406 795.259

TOTAAL ACTIVA 1.377.732 1.112.167

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 790.716 681.428

2.2 Voorzieningen 242.024 184.287

2.3 Langlopende schulden 17.210 19.889

2.4 Kortlopende schulden 327.782 226.563

TOTAAL PASSIVA 1.377.732 1.112.167

Aanpassing balansgegevens per 1 januari 2016

31-12-2016 31-12-2015

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Er zijn geen aanpassingen op de balansgegevens per 1 januari 2016.
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€ € € € € €
3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 2.125.492 2.042.997 2.006.346
3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden 2.398 2.340 3.030
3.5 Overige baten 292.531 192.000 180.399

Totaal baten 2.420.421 2.237.337 2.189.775

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 1.859.943 1.807.019 1.727.271
4.2 Afschrijvingen 52.237 51.748 49.340
4.3 Huisvestingslasten 190.103 186.681 185.486
4.4 Overige lasten 209.326 187.075 209.600

Totaal lasten 2.311.609 2.232.523 2.171.697

Saldo baten en lasten 108.812 4.814 18.078

6.1 Financiële baten 1.036 2.250 2.598
6.2 Financiële lasten 559 670 198

Saldo financiële baten en lasten 477 1.580 2.400

Nettoresultaat 109.289 6.394 20.478

 

2016 Begroot 2016 2015

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

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 108.812 18.077

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 4.2 52.237 49.340
- Mutaties voorzieningen 2.2 57.737 97.570

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen 1.2.2 -159.869 -9.393
- Kortlopende schulden 2.3.3 101.219 58.120

51.324 195.637
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest 6.1.1 1.036 2.598
Betaalde interest 6.2.1 559 198

477 2.400
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 160.613 216.114

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -115.655 -49.447
-115.655 -49.447

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -115.655 -49.447

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 2.3 -2.679 -
-2.679 -

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.679 -

Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 1.2.4 42.279 166.667

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 660.847 494.180
Mutatie boekjaar liquide middelen 42.278 166.667
Stand liquide middelen per  31-12 703.125 660.847

2016 2015

2016 2015

KASSTROOMOVERZICHT 2016
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1

1.1 Vaste Activa

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

prijs vingen waarde ringen desinves- vingen prijs vingen wa arde

teringen

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

€ € € € € € € € €

1.1.2.1 Gebouwen 185.717 75.879 109.838 67.859 - 6.285 253.576 82.164 171.412

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 495.312 343.286 152.026 37.809 - 32.369 533.121 375.655 157.466

1.1.2.4 Overige materiële vaste 
activa 184.994 129.950 55.044 9.987 - 13.583 194.981 143.533 51.448

Totaal Materiële vaste 
activa 866.023 549.115 316.908 115.655 - 52.237 981.678 601.352 380.326

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen
€ € € €

1.2.2.1 Debiteuren - 26.596
1.2.2.2 OCW 103.903 98.164
1.2.2.10 Overige vorderingen 82.507 -

Subtotaal vorderingen 186.410 124.760

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 1.918 2.164
1.2.2.14 Te ontvangen interest 1.036 -
1.2.2.15 Overige overlopende activa 104.917 7.488

Overlopende activa 107.871 9.652

Totaal Vorderingen 294.281 134.412

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

1.2.2.15 Overige overlopende activa
€ € € €

1.2.2.15.1 Nog te ontvangen posten
Management Fee 2.916 -
Zij-instoom subsidie 5.959 -
Detachering 57.000 -
Arrangementen 34.908 -
Overig 4.134 7.488

Totaal Overige overlopende activa 104.917 7.488

1.2.4 Liquide middelen
€ € € €

1.2.4.1 Kasmiddelen 69 28
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 703.056 660.819

Totaal liquide middelen 703.125 660.847

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

Activa

31-12-201531-12-2016

31-12-2016 31-12-2015

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BA LANS

31-12-2016 31-12-2015
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2

2.1 Eigen vermogen Stand per 
 01-01-2016

Resultaat
2016

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2016

€ € € €

2.1.1.1 Algemene reserve 660.271 112.849 - 773.120
2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 21.157 -3.562 - 17.595

Totaal Eigen vermogen 681.428 109.287 - 790.715

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) Stand per 
 01-01-2016

Resultaat
2016

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2016

€ € € €

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting 21.157 -3.562 - 17.595

Totaal bestemmingsreserves publiek 21.157 -3.562 - 17.595

2.2 Voorzieningen Stand per 
 01-01-2016 Dotatie 2016

Ontrekking 
2016 Vrijval 2016 Mutatie

Stand per 
 31-12-2016

Bedrag 
< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 
5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 
voorzieningen 19.466 11.627 - - - 31.093 3.608 12.162 15.323

2.2.3 Voorzieningen voor 
groot onderhoud 164.821 70.381 24.271 - - 210.931 53.076 119.887 37.968

Totaal 
Voorzieningen 184.287 82.008 24.271 - - 242.024 56.684 132.049 53.291

2.2.1 Personele 
voorzieningen

Stand per 
 01-01-2016 Dotatie 2016

Ontrekking 
2016 Vrijval 2016 Mutatie

Stand per 
 31-12-2016

Bedrag 
< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 
5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.2 Verlofsparen en 
sabbatical leave - 1.785 - - - 1.785 - 1.785 -

2.2.1.4 Jubileum-voorziening
19.466 9.842 - - - 29.308 3.608 10.377 15.323

Totaal personele 
voorzieningen 19.466 11.627 - - - 31.093 3.608 12.162 15.323

2.3 Langlopende schulden
Stand per 
 01-01-2016

Aangega-ne 
lening in 

2016
Aflossing in 

2016
Stand per 
 31-12-2016

Looptijd 
> 1 jaar

Looptijd 
> 5 jaar

Rente per-
centage

€ € € € € €

2.3.7 Overige langlopende schulden 19.889 - 2.679 17.210 17.210 8.816 -

Totaal Langlopende schulden 19.889 - 2.679 17.210 17.210 8.816

2.3.7 Overige langlopende schulden
Stand per 
 01-01-2016

Aangega-ne 
lening in 

2016
Aflossing in 

2016
Stand per 
 31-12-2016

Looptijd 
> 1 jaar

Looptijd 
> 5 jaar

Rente per-
centage

€ € € € € €

2.3.7.6 Vooruitontvangen investeringssubsidies 19.889 - 2.679 17.210 17.210 8.816 -

Totaal overige langlopende schulden 19.889 - 2.679 17.210 17.210 8.816

Passiva
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2.4 Kortlopende schulden
€ € € €

2.4.8 Crediteuren * 57.263 -
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 93.778 83.275
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 18.928 18.365
2.4.12 Overige kortlopende schulden 50.827 42

Subtotaal kortlopende schulden 220.796 101.682

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW - 2.553
2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies 2.621 -
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen - 3.083
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 63.460 59.276
2.4.19 Overige overlopende passiva 40.905 59.969

Overlopende passiva 106.986 124.881

Totaal Kortlopende schulden 327.782 226.563

* Crediteuren
De crediteuren zijn ten opzichte van 2015 gestegen. Dit komt omdat het oude administratiekantoor Helder 
geen betalingen in 2016 meer heeft verricht. Deze zijn door het nieuwe administratiekantoor Dyade uitgevoerd
vanaf 1 januari 2016. De facturen ultimo 31 december 2015 zijn terug te vinden onder 2.4.19.6 Overige overlopende
passiva.

2.4.12 Overige kortlopende schulden
€ € € €

2.4.12.2 Vervangingsfonds 50.000 -
2.4.12.8 Overige schulden 827 42

Totaal overige kortlopende schulden 50.827 42

2.4.19 Overige overlopende passiva
€ € € €

2.4.19.1 Vooruitontvangen subsidies Gemeente 37.176 17.176
2.4.19.4 Vooruitontvangen ouderbijdrage - 3.852
2.4.19.6 Overige overlopende passiva / Facturen 2015 3.729 38.940

Totaal overige overlopende passiva 40.905 59.968

31-12-2016 31-12-2015

31-12-2016 31-12-2015

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

3.1 Rijksbijdragen

€ € € € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 1.965.712 1.941.255 1.888.237

Totaal Rijksbijdrage OCW 1.965.712 1.941.255 1.888.237

3.1.2.1.2 Geoormerkte subsidies OCW 2.553 - -

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 49.658 39.000 45.833

3.1.2.1.7 Toerekening investeringssubsidies OCW 742 742 742

Totaal overige subsidies OCW 52.953 39.742 46.575

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage 
SWV 106.827 62.000 71.534

Totaal Rijksbijdragen 2.125.492 2.042.997 2.006.346

3.2
Overheidsbijdragen en -subsidies 
overige overheden

€ € € € € €

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en GR-bijdragen 
en - subsidies 2.398 2.340 3.030

Totaal Overige overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden 2.398 2.340 3.030

Totaal overige overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden 2.398 2.340 3.030

3.5 Overige baten

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 25.066 15.000 8.399

3.5.2 Detachering personeel * 59.864 - -

3.5.4 Sponsoring 208 2.000 -

3.5.5 Ouderbijdragen 181.759 168.000 170.000

3.5.6.2 Overige 25.634 7.000 2.000

Totaal overige baten 292.531 192.000 180.399

Totaal baten 2.420.421 2.237.337 2.189.775

* Met ingang van 1 januari 2016 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met AZC-Onderwijs Middelburg waarbij 

1 medewerkster gedetacheerd wordt. In de begroting 2016 is hier geen rekening meegehouden.

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

2015Begroot 2016

Begroot 2016

2016

Begroot 2016

2015

2016

2016

2015
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 1.476.090 1.823.278 1.292.740

4.1.1.2.1 Sociale lasten 205.996 - 300.261

4.1.1.2.2 Premies Participatiefonds 46.125 - -

4.1.1.2.3 Premies Vervangingsfonds 80.670 - -

4.1.1.3 Pensioenpremies 163.383 - 155.067

Totaal lonen en salarissen 1.972.264 1.823.278 1.748.068

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 11.627 2.241 7.483

4.1.2.3 Overig 73.956 49.500 93.877

Totaal overige personele lasten 85.583 51.741 101.360

4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds 160.666 68.000 113.017

4.1.3.3 Overige uitkeringen 37.238 - 9.140

Af: Uitkeringen 197.904 68.000 122.157

Totaal personele lasten 1.859.943 1.807.019 1.727.271

Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 33 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2015: 28).

Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland in 2016 (2015: 0).

Bestuur / Management 2 2

Personeel primair proces 38 37

Ondersteunend personeel 5 4

Totaal gemiddeld aantal werknemers 45 43

4.2 Afschrijvingen

€ € € € € €

4.2.2.1 Gebouwen 6.285 4.724 5.764

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 32.369 33.755 30.718
4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 13.583 13.269 12.858

Totaal afschrijvingen 52.237 51.748 49.340

4.3 Huisvestingslasten

€ € € € € €

4.3.1 Huur 27.636 20.000 19.829

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 6.113 5.000 12.363

4.3.4 Energie en water 20.840 28.000 24.251

4.3.5 Schoonmaakkosten 49.604 50.500 42.842

4.3.6 Heffingen 3.892 2.500 1.629

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 70.381 70.381 70.381

4.3.8.2 Bewaking/beveiliging 2.604 2.300 2.094

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten 9.033 8.000 12.097

Totaal huisvestingslasten 190.103 186.681 185.486

2016 2015Begroot 2016

Begroot 20162016 2015

2016 2015Begroot 2016

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 45 in 2016 (2015: 43). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld 
aantal werknemers.

2016 2015
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4.4 Overige lasten

€ € € € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 36.993 33.825 46.017

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 981 1.800 90

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 2.477 1.800 2.027

4.4.1.4 Kantoorartikelen 346 850 1.884

Totaal administratie- en beheerslasten 40.797 38.275 50.018

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 59.660 55.900 61.309

Totaal inventaris, apparatuur en 
leermiddelen 59.660 55.900 61.309

4.4.4.2 Representatiekosten 3.796 1.200 857

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 265 - -

4.4.4.5 Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten 25.330 21.500 24.266

4.4.4.7 Contributies 6.529 7.300 8.464

4.4.4.8 Abonnementen 536 - -

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 109 1.800 3.197

4.4.4.10 Verzekeringen 2.556 2.600 2.499

4.4.4.11 Overige 32.461 35.500 30.178

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukwerk, schoolgids 26.212 18.000 21.154

4.4.4.13 Toetsen en testen 1.480 - -

4.4.4.14 Culturele vorming 9.595 5.000 7.658

Totaal overige 108.869 92.900 98.273

Totaal overige lasten 209.326 187.075 209.600

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 3.577 1.510 2.408

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden - - -

4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - -

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

3.577 1.510 2.408

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

2015

Begroot 2016

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

20152016

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting  zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties 
en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn 
inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Alle hierboven opgesomde werkaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig boekjaar.

Begroot 20162016
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6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.036 2.250 2.598

Totaal financiële baten 1.036 2.250 2.598

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 559 670 198

Totaal financiële lasten 559 670 198

 

20152016 Begroot 2016
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De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Code
Juridische Statutaire activi- Deelname

Statutaire naam vorm 2016 zetel teiten percentage

SWV PPO Walcheren Stichting Vlissingen 4 nvt
Kinderopvang Walcheren Stichting Middelburg 4 nvt

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

VERBONDEN PARTIJEN
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De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekenings clausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

G1-A Beknopt gespecificeerd

Omschrijving Prestatie
Kenmerk Datum afgerond?

Lerarenbeurs voor scholing 708399-1 21-09-2015 Ja

VERANTWOORDING SUBSIDIES

Toewijzing
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2016

Gemiddelde totale baten 2
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldigingsklasse A

Bezoldigingsmaximum 106.000€    

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN P UBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal 
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de 
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de 
topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging 
topfunctionarissen OCW-sectoren.

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie 
generieke instellingscriteria te weten:
 (a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
 (b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
 (c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.
 Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris 
gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de 
complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2016.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden 
in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt 
publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN P UBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Dienstbetrekking in 2016

Aanhef De heer
Voorletters S
Tussenvoegsel
Achternaam Sanderse
Functie(s)

Uitvoerend bestuurder
(Fictieve) dienstbetrekking Ja
Aanvang functie in verslagjaar 01-01
Afloop functie in verslagjaar 31-12
Taakomvang (fte) 1,00
Gewezen topfunctionaris Nee

Bezoldiging 2016

Beloning                           76.643 
Belastbare onkostenvergoeding                                     - 
Beloning betaalbaar op termijn                             9.471 
Subtotaal bezoldiging                           86.114 
Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                                     - 
Totale bezoldiging                           86.114 
Afwijkend WNT-maximum
Individueel WNT-maximum                         106.000 
Motivering overschrijding bezoldigings-norm
Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm

Gegevens 2015

Aanvang functie voorgaand verslagjaar 01-01
Afloop functie voorgaand verslagjaar 31-12
taak omvang voorgaand verslagjaar (fte) 1,00
Beloning in voorgaand verslagjaar                           66.926 
Belastbare onkostenvergoeding in voorgaand verslagjaar

                                    - 
Beloning betaalbaar op termijn in voorgaand verslagjaar

                          25.100 
Totale bezoldiging in voorgaand verslagjaar                           92.026 

Ontslaguitkering 2016

Uitkering wegens beëindiging dienstverband                                     - 
Onverschuldigd betaald bedrag ontslaguitkering                                     - 
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband                                     - 
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald in 
verslagjaar                                     - 
Individueel WNT-maximum ontslaguitkering                                     - 
(Voorgaande) functies -
Jaar einde dienstverband
Motivering overschrijding ontslaguitkeringsnorm Niet van toepassing
Toelichting overschrijding ontslaguitkeringsnorm Niet van toepassing

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekki ng maand 1 - 12 van de 
functievervulling
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking maand 1- 12 van de functievervulling.

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking 
vanaf 13e maand van de functievervulling en gewezen  topfunctionaris

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder 
dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling en gewezen 
topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.
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Dienstbetrekking 2016

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Aanhef De heer De heer De heer De heer Mevrouw De heer De heer Mevrouw De heer
Voorletters R.W. C.L. P.H.A. M.J. I.M. R.J.M. S.A. B.J. E.A.
Tussenvoegsel van van der
Achternaam

Leijnse Ruissen Namen Meeuwse-Booi Sluijs-Duker Lucas Minneboo
Vercouteren-van den 

Berge Mulders
Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-01 01-01 06-07 06-07 01-01 01-01
Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 06-07 06-07

Bezoldiging 2016

Beloning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belastbare onkostenvergoeding 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beloning betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal bezoldiging                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -   
Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -   
Totale bezoldiging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afwijkend WNT-maximum
Individueel WNT-maximum 15.900 10.600 10.600 5.198 5.198 5.460 5.460 0 0
Motivering overschrijding bezoldigingsnorm Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm

Gegevens 2015

Aanvang functie voorgaand verslagjaar 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
Afloop functie voorgaand verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 23-09 07-12
Beloning in voorgaand verslagjaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belastbare onkostenvergoeding in voorgaand verslagjaar

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beloning betaalbaar op termijn in voorgaand verslagjaar

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale bezoldiging in voorgaand verslagjaar                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -   

Ontslaguitkering 2016

Uitkering wegens beëindiging dienstverband 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onverschuldigd betaald bedrag ontslaguitkering 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -   
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald in 
verslagjaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Individueel WNT-maximum ontslaguitkering 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Voorgaande) functies Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
Jaar einde dienstverband
Motivering overschrijding ontslaguitkeringsnorm Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
Toelichting overschrijding ontslaguitkeringsnorm

Toezichthoudend topfunctionaris

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN P UBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Niet-topfunctionarissen boven de norm

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

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

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Versie: 0.1 44



Jaarrekening 2016
30715 / Basisonderwijs Algemene Grondslag, te Middelburg

Rechten

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

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg
Nr. Omschrijving

Loop-
tijd

Bedrag per 
maand

Bedrag 
verslag-jaar

Bedrag 
< 1 jaar

Bedrag 
1 - 5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

Bedrag 
totaal

Mndn € € € € € €

1 De Lage Landen 26-1-2013 26-7-2019 78 1.192          14.580        14.302      22.645        -             36.947        

2 DVEP (elektriciteit en gas) 1-1-2017 31-12-2020 48 1.799          9.251          21.588      64.764        -             86.352        

3 Dyade dienstverlening 1-1-2016 31-12-2017 24 1.765          24.239        21.175      -             -             21.175        

Periode van t/m

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

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

Bestemming van het resultaat

€ € €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) 112.849

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.10 Reserve nulmeting -3.562

2.1.2 Totaal bestemmingsreserves publiek -3.562

Totaal bestemmingsreserves -3.562

Totaal resultaat 109.287

Resultaat 2016

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Middelburg,      juni 2017

Basisonderwijs Algemene Grondslag

S, Sanderse
Directeur - Bestuurder

Toezichthouders:

R.W. Leijnse, voorzitter

C.L. Ruisen, lid

P.H.A. van Namen, lid

M.J. Meeuwse-Booi, lid

I.M. van der Sluijs-Duker, lid

Basisonderwijs Algemene Grondslag
Zuidsingel 17
Middelburg

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
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OVERIGE GEGEVENS
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vier pagina's)

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vier pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vier pagina's)
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Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Internetsite:

Bestuursnummer:

Contactpersoon:
Telefoon: 0118-613508
E-mailadres:

BRIN-nummers: 22MP ABS Middelburg

S. Sanderse

directie@absmiddelburg.nl

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

0118-613508

Zuidsingel 17, 4331 RR  Middelburg

Basisonderwijs Algemene Grondslag

30715

directie@absmiddelburg.nl

www.absmiddelburg.nl
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1.2.2.2 Ministerie van OCW

Beschikking Toegerekend Ontvangen Te vorderen
Bekostigings (nummer Bedrag t/m jaar t/m jaar 

Overlopende post lumpsum jaar  en datum) beschikking 20 16 2016 31-12-2016
€ € € €

Personeel 2016-2017
767379-3 
15-10-2016 1.411.804 588.252 487.827 100.425

Totaal OCW 1.411.804 588.252 487.827 100.425

OCW-BIJLAGE
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