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ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID

Inleiding
In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van Vereniging
voor Christelijk Onderwijs Valkenburg in het jaar 2018.

Jaarrekening
De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2018 van Aggregatie voor Christelijk Onderwijs
Valkenburg is opgesteld door Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V.. Deze jaarrekening is
gecontroleerd door accountantskantoor Van Ree accountants.

Kernactiviteiten en Beleid
Onder het bevoegd gezag van Vereniging voor Christelijk Onderwijs Valkenburg, met
bevoegd gezag nummer 40301, valt de onderstaande school:

De Burcht 07MQ

Doelstelling van de organisatie (Missie en visie)
Christelijke Basisschool "De Burcht" ressorteert onder de Vereniging voor Christelijk
Onderwijs te Valkenburg Z.H. Deze vereniging heeft als doel het Protestants Christelijk
onderwijs in Valkenburg in stand te houden en te bevorderen. Daarbij vinden we dat een
school er niet alleen is om de kinderen te leren lezen, schrijven en rekenen, maar ook een
nadrukkelijke opvoedkundige opdracht heeft. De dagelijkse leiding heeft het toezichthoudend
bestuur toevertrouwd aan de directie van de school.

CBS De Burcht onderscheidt zich met een eigen identiteit, waarbij we de kinderen
Christelijke normen en waarden aanreiken en onderwijzen.

Zoals gesteld heeft de school een belangrijke opvoedende opdracht. Het is daarbij heel
belangrijk dat er helderheid bestaat over de aanpak van de school en dat de ouders die
aanpak onderschrijven. Want de schoolcarrière van een kind staat of valt met de vraag of
ouders, de school en de leerkrachten elkaar weten te vinden. In de opvoeding en het
onderwijs zijn die partijen elkaars partners.

De Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg Z.H. stelt zich ten doel werkzaam te
zijn tot oprichting en instandhouding van een Christelijke school. Het toezichthoudend
bestuur bestaat uit 7 personen, gekozen uit de leden. De vereniging functioneert, zoals elke
vereniging, volgens haar statuten. Zij houdt haar algemene jaarvergadering en kiest uit haar
leden een toezichthoudend bestuur. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit de directeur en de
adjunct directeur. Het toezichthoudend bestuur van de vereniging maakt onderwijs niet
alleen mogelijk, maar verbindt hier ook eisen aan. Naast de al eerder genoemde identiteit,
formuleert het toezichthoudend bestuur doelstellingen voor bijvoorbeeld het
personeelsbeleid, het materieelbeleid en het huisvestingsbeleid. Deze worden vertaald naar
een meerjarig financieel plan dat, samen met de door het Ministerie van Onderwijs
beschikbaar gestelde financiën, uitmondt in de begroting. Als lid van de vereniging hebben
leden inspraak en stemrecht met betrekking tot het besturen en beheren van de school, en
kunnen zij zichzelf kandidaat stellen voor het toezichthoudend bestuur.
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Juridische structuur

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een vereniging.

Vereniging voor Christelijk Onderwijs Valkenburg is op 26 mei 1924 opgericht en is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder dossiernummer 40445219.

Organisatiestructuur
De Christelijke Basisschool De Burcht ressorteert onder de Vereniging voor Christelijk
Onderwijs te Valkenburg, hlet toezichthoudend bestuur van de vereniging is verantwoordelijk
voor het besturen en beheren van de school.

hlet toezichthoudend bestuur van de vereniging legt verantwoording af aan de Algemene
Ledenvergadering (AL V) van de Vereniging CBS de Burcht.

Formed is het verenigingsbestuur verantwoordelijk voor zowel het Intern Toezicht als het
Bestuur van de school. De Wet verplicht ons een scheiding aan te brengen tussen deze twee
functies.

Het verenigingsbestuur kiest ervoor om een functionele scheiding te hanteren tussen Intern
Toezicht en Bestuur. Deze scheiding wordt gecreëerd door de bestuurstaken aan de
directeur te geven door middel van een volmacht, welke is vastgelegd in het
managementstatuut.

Het Intern Toezicht ligt bij het bestuur van de vereniging.

Algemene ledenvergadering

Intern Toezicht

Bevoegd gezag

Directie

Directeur (schooffeider)

met mandaat van bevoegd gezag

Bestuur

(Algemeen)
directeur/rector

Management-
statuut

Figuur 1a: Organisatie Vereniging Figuur 1b: Mandatering directeur

Officiële termen Code Goed Bestuur

De Code Goed Bestuur hanteert de termen schoolbestuur en intern toezichtsorgaan. Door
het gekozen model voor CBS de Burcht kan er verwarring ontstaan over deze terminologie.
Daarom hieronder de officiële termen toegelicht zoals deze werken voor onze C^BS de
Burcht.
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Bevoegd gezag = Toezichthoudend bestuur (vrijwilligers)

Schoolbestuur = gevolmachtigde directeur

Intern toezichtsorgaan = Toezichthoudend bestuur (vrijwilligers)

Governance ontwikkelingen

Het toezichthoudend bestuur heeft de rollen en taken binnen het toezichthoudend bestuur en
directie zodanig verdeeld dat er sprake is van voldoende functiescheiding en gescheiden
verantwoordelijkheden. Vooral in de financiële betaalstromen is een adequate
functiescheiding tussen het toezichthoudend bestuur en directie aangebracht.

Het toezichthoudend bestuur van de vereniging volgt de Code Goed Bestuur van de PO-
Raad. Na het aantreden van de nieuwe directeur dit jaar en het daarmee gekozen
bestuursmodel zoals hierboven beschreven, is het toezichthoudend bestuur samen met de
directie bezig deze Code Goed Bestuur correct te implementeren.

Voor alle artikelen van de Code Goed Bestuur wordt momenteel uitgewerkt hoe deze door
het toezichthoudend bestuur en directie zijn/worden verankerd in het beleid. Dit is naar
verwachting grotendeels in 2019 geïmplementeerd en tot die tijd kan slechts de te volgen
procedures worden beschreven.

Code goed bestuur
Het toezichthoudend bestuur heeft gekozen voor een model met een bestuur met
uitvoerende en toezichthoudende bestuursleden. De directie is verantwoordelijk voor de
dagelijks uitvoerende taken. De MR vervult namens de ouders en team een kritische rol naar
het toezichthoudend bestuur en directie.

Samenstelling toezichthoudend bestuur ultimo 2018

Leden
De heer R.J.F. van Berkel
De heer J.R. Rauws

De heer J.S. van den Hoek Lid, Schoolinnovatie

De heer R. van der Meij Lid, Vastgoed

Mevrouw T.M.M. Botermans Lid, Onderwijs en Kwaliteit

Mevrouw M.J. van der Bent Lid, Communicatie/ Identiteit

Mevrouw J. J. Barnhoorn Vice voorzitter, Financien

Bestuurstaken, portefeuilles Functies
Voorzitter Manager Finance Nationale Nederlanden
Secretaris, HR, Goed Bestuur Manager Smart Growing en R&D bij KUBO

Hogeschooldocent, Directeur Soccer
Commerce BV, Directeur Ace Ventura BV,
Directeur Vandenhoek.com BV

Finance Director EMEA/APAC bij Rubrik
Inc, Bestuurder bij Data Profit B.V.
Juridisch adviseur Rijkswaterstaat
Woordvoerder en sr communicatieadviseur
Pensioenfederatie

Financieel Controller LEV-WN

Nevenfuncties
De heer R. van der Meij

Versie 0.1
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Vanuit haar wettelijke taak is het toezichthouden bestuur verantwoordelijk geweest voor de
volgende taken:

Het vaststellen van de begroting, jaarrekening, bestuursverslag en strategisch
meerjarenplan
h-1et naleven van de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften
De rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen
Het benoemen van de externe accountant
Het optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur (benoeming, ontslag,
schorsing, vaststelling beloning)
Het evalueren van het uitvoerend bestuur

•

•

Bezoldiging toezichthoudend bestuurders
De (toezichthoudend) bestuurders ontvingen geen bezoldiging in het verslagjaar.

Bekostigingsgrondslag
Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. Eventueel kan
door middel van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend als het aantal
leerlingen van een school volgens daartoe vastgestelde normen (voor het totale bestuur) is
toegenomen.

Er heeft gedurende het kalenderjaar 2018 een groeitelling plaatsgevonden en derhalve is
aanvullende bekostiging ontvangen.

De Burcht

Leerlingenoverzicht (peildata: op 1 oktober van elk kalenderjaar)

2013 382

2014 373

2015 383

2016 395

2017 410

2018 403

Versie 0.1
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Belangrijkste kenmerken van het gevoerde beleid

In de loop van 2018 zijn de volgende punten gerealiseerd en opgestart:

Nieuwe schooldirecteur aangesteld
Implementatie nieuw besturingsmodel
Verhuurder gevonden voor het gebouw aan de Wilgenhoek
Actieve participatie in gebruikersoverleg van de Brede School
Opzet van een functiebouwwerk vastgelegd in een functieboek
Selectie/werving, training en inzet van bouwcoördinatoren onderbouw, middenbouw
en bovenbouw

• Werven van diverse nieuwe leerkrachten

In 2019 wordt verder invulling gegeven aan de volgende onderwerpen:

Opzet en realisatie van een intern toezicht plan en toezichtkader
Opzet en realisatie van een informatieprotocol
Realisatie onderwijs aan groepen 0, 1 en 2 op locatie Duyfrak inclusief verbouwing
Inzicht in financiële situatie CBS De Burcht a.d.h.v. benchmark
Opvolging en verdieping aan invulling identiteit i.s.m. MR en team
Ontwikkeling team

•

Onderwijsontwikkelingen
In onze school wordt lesgegeven met behulp van moderne lesmethoden, ondersteund door
digitale schoolborden. Bij het kiezen en vernieuwen van lesboeken en ander materiaal wordt
gelet op de kwaliteit en de vorm. We werken periodiek met een kwaliteitsinstrument o.a
enquête onder ouders, waarmee we analyseren wat onze sterke en zwakke punten zijn om
vervolgens planmatig de zwakke punten te verbeteren en de sterke punten te handhaven.
Elke leerkracht is verplicht er voortdurend aan te werken dat de kennis en de kunde van hem
of haar op peil blijft, door onder andere na-en bijscholing. Vanuit het oogpunt
maatschappelijk ondernemen is aandacht voor o.a. burgerschap..

Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg
In het verslagjaar is de zorgtaak (RT/ IB) breder en meer gestructureerd opgezet.

Onderwijsresultaten
De onderwijs prestaties worden onder andere gevolgd aan de hand van het
leerlingenvolgsysteem waarvan de individuele cito toetsen deel uitmaken. De cito scores van
de school liggen doorgaans rondom of boven het landelijk gemiddelde. De school beschikt
over gekwalificeerde RT krachten die leerlingen aanvullend ondersteunen als dat
noodzakelijk is. Tevens wordt de RT leerkracht ingezet om de overige leerkrachten te
ondersteunen bij de individuele leerlingenzorg.

/^
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In 2018 gerealiseerde onderwijsontwikkelingen en onderwijsresultaten.

• Gezamenlijke lesvoorbereiding
Lesobservatie: leerkrachten observeren elkaar n.a.v. de gezamenlijke
lesvoorbereiding
Inbedding van 8 Teach Like a Champion technieken
Nieuwe rekenmethode aangeschaft
Werken met tablets in de groepen 6 t/m 8.

Personeel
Jaarlijks wordt een bestuursformatieplan opgesteld door Dyade waarin de personele
aspecten in brede zin worden belicht. In het bestuursformatieplan wordt naast de omvang,
aard en niveau van de beschikbare functies een meerjarenprognose gemaakt voor de
personele bezetting van de school en wordt deze vertaald in een financiële meerjaren
prognose, om inzicht te bieden in de personele tasten op langere termijn. Op deze wijze kan
het toezichthoudend bestuur van de school zich vergewissen van de continuïteit als goed
werkgever. Het bestuursformatieplan wordt vastgesteld door en in overleg met de directie,
team van leerkrachten en de MR.

Zaken met een behoorlijke personele betekenis en personele ontwikkeling
In het verslagjaar is een nieuwe directeur aangetrokken en is begonnen met het werken met
bouwcoördinatoren.

Personele bezetting
Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 25,3 fte in dienst (2017: 23,7 fte).

Het gevoerde beleid inzake van de beheersing van uitkeringen na ontslag
Indien bij terugloop van beschikbare middelen, opheffing of fusie van een school of in het
belang van een goed verloop van het onderwijs, herplaatsing van personeel dient plaats te
vinden, geldt de regeling ontslagbeleid conform artikel 10.4 van de CAO-PO 2009. Het
belangrijkste kenmerk van de regeling is dat de werkgever per categorie personeel een
integrale afvloeiingslijst op bestuursniveau hanteert voor plaatsing in het RDDF en ontslag om
formatieve redenen. Uitgangspunt voor de afvloeiingslijst is het aantal dienstjaren in het
onderwijs. We onderscheiden drie personeelscategorieën:

• Directie.
• Onderwijsgevend personeel.
• Onderwijsondersteunend personeel.

Leerkrachten die belast zijn met activiteiten op een specifiek vakgebied (bewegingsonderwijs,
muziekonderwijs, handvaardigheid etc.), worden niet beschouwd als een aparte categorie.
Ook leerkrachten die belast zijn met specifieke taken (IB, RT, ICT, etc.), worden niet
beschouwd als een aparte categorie.

Verantwoording werkdrukmiddelen Primair Onderwijs
De invulling van de besteding van de werkdrukmiddelen is in overleg met het team tot stand
gekomen. De PMR heeft ingestemd met het door het team gedane voorstel om de middelen
te gebruiken voor de aanschaf van Gynzy en het aanstellen van extra onderwijsassistentie.

Versie 0.1
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In het verslagjaar is € 26.573 aan werkdrukmiddelen ontvangen. Daarvan is € 15.000
besteed aan de 1-pads en € 11.573 aan inzet onderwijsassistent voor 4 dagen (0,85 FTE).

Verantwoording besteding middelen prestatiebox
In 2018 zijn deze middelen besteed aan opleidingskasten van een aantal teamleden voor
onderwijsspecialisme, met uitbreiding van taken en een hogere inschaling. Daarnaast zijn
een aantal bouwcoördinatoren aangesteld.

Huisvesting
Voor het onderhoud van de school wordt gebruik gemaakt van een meerjaren
onderhoudsplan. In de school zijn ook in het verslagjaar diverse kwalitatieve verbeteringen
aangebracht. In 2014 realiseerden wij samen met het Openbaar Onderwijs Duin en
Bollenstreek en de Gemeente Katwijk een nieuwe Brede school in nieuwbouwwijk 't Duyfrak.
De nieuwbouw fungeert sindsdien als nevenvestiging van de bestaande school om de groei
van de school op te kunnen vangen. In de nieuwe nevenvestiging is aanvankelijk begonnen
met het aanbieden van bovenbouwgroepen. Vanaf schooljaar 2019/2020 zullen ook de
groepen 1 en 2 worden aangeboden, waarmee een eerste stap wordt gezet om toe te
werken naar een volledige leerlijn op beide locaties, om zodoende ook de nieuwebouwwijk 't
Duyfrak nog beter te kunnen bedienen. Binnen de Brede school maken wij nu gebruik van
alle 6 aan ons toegewezen lokalen en samen met de overige gebruikers van dit gebouw is
een spoedprocedure opgestart voor extra lokalen om verdere groei te kunnen faciliteren. Een
deel van de ruimte in het hoofdgebouw is met ingang van schooljaar 2017/2018 verhuurd
aan een peuterspeelzaal. Deze peuterschool huurde eerste nog het gebouw aan de
Wilgenhoek 1, waarvan zowel het juridisch als economisch eigendom bij de vereniging ligt.
Inmiddels is met ingang van 1 december 2018 het gebouw aan de Wilgenhoek 1 verhuurd
aan KOK kinderopvang.

Gemeente Katwijk werkt op dit moment samen met consultancybureau hlEVO en alle
schoolbesturen aan een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor her Primair Onderwijs in
Katwijk, hlet IHP is erop gericht om, binnen de randvoorwaarden van de gemeente
(financieel, ruimtelijk) en schoolbesturen (financieel, organisationeel), de uitgangspunten
(zoals ambities en beleidskaders) zo veel als mogelijk te realiseren. Onze locatie aan de
Broekweg staat in de huidige ranking van de Gemeente Katwijk op plek 5 van de lijst van
scholen welke in aanmerking komen voor renovatie dan wel nieuwbouw. Dit betekent dat
deze locatie binnen 5 jaar vernieuwd zal worden. Het schoolbestuur en de directie dienen in
de komende jaren een duidelijke visie te creëren omtrent de invulling van een nieuw
schoolgebouw. Vanuit de gemeente is er een grote voorkeur om nieuwe locaties
multifunctioneel te maken, zodat er buiten schooltijd ook gebruik kan worden gemaakt van
het gebouw. Daarnaast wil de gemeente graag stappen maken richting een Integraal Kind
Centrum, waar voor- en naschoolse opvang wordt aangeboden, maar ook Kinderopvang en
Peuterspeelzaalmogelijkheden.

_r_
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Klachtenafhandeling
Klachten worden in beginsel afgehandeld door de directie. Indien noodzakelijk wordt het
toezichthoudend bestuur en de medezeggenschap in de afhandeling betrokken, hlet aantal
klachten is zeer beperkt en wordt doorgaans op persoonlijke wijze opgelost.

Toegankelijkheid van de instelling en het toelatingsbeleid
De school staat in beginsel open voor elk kind en ouders die de protestants christelijke
identiteit van de school respecteren. De school geeft jaarlijks aan het begin van het seizoen
een informatieboekje uit met alle activiteiten en informatie voor ouders. Ook beschikt de
school over een website www.cbsdeburcht.nl waarin actuele informatie over de school wordt
gepubliceerd en de identiteit van de school uitvoering wordt toegelicht. De directie van de
school verspreidt maandelijks een nieuwsbrief voor ouders met actuele informatie over de
activiteiten, relevante ontwikkelingen en resultaten van de school.

FINANCIEEL BELEID

Wij zijn ons bewust van het feit dat keuzes voor kwaliteit meer geld zullen kosten dan de
overheid ons kan verschaffen. Uitgangspunt bij de exploitatie van onze school is dat wij
zoveel als mogelijk de volledige exploitatie van de school binnen een sluitende begroting
willen realiseren, zonder een zwaar beroep te doen op de aanwezige reserves. Jaarlijks
wordt een begroting en een meerjaren bestuursformatieplan met financiële consequenties
opgesteld. De directie legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur. Het
toezichthoudend bestuur legt jaarlijks in de algemene ledenvergadering verantwoording af
aan de leden en belangstellenden.

Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2018 in vergelijking met 31 december
2017. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende effecten
Liquide middelen
Totaal activa

31-12-2018 31-12-2017 passiva
Eigen vermogen

336.073 377.721 Voorzieningen
7.650 Langlopende schulden

Kortlopende schulden
135.518 149.153

950.183 770.940
1.421.774 1.305.464 Totaal passiva

31-12-2018 31-12-2017
965.545
215.306

240.923

940.392
191.824

173.248

1.421.774 1,305.464

Toelichting op de activa zijde van de balans:

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa is afgenomen met €41.648 t.o.v. 2017. De investeringen in 2018
bedragen € 6.592 met name (koffieapparaat en computers), de afschrijvingslasten bedragen
€48.241.

Versie 0.1
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Financiële vaste activa
De financiële vaste activa (waarborgsommen) zijn afgenomen met € 7.650 t.o.v. 2017.

Vorderingen
De vorderingen zijn afgenomen met € 13.635 t.o.v. 2017. De vordering op OCenW is
afgenomen met € 30.695. De overige vorderingen zijn toegenomen met € 7.399 (deze zijn
alle regulier) en de vooruitbetaalde kosten zijn toegenomen met € 9.667.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn toegenomen met € 179.243 t.o.v. 2017. Zie het kasstroomoverzicht
voor een toelichting hierop.

Toelichting op de passiva zijde van de balans:

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is toegenomen met € 25.153 door toevoeging van het
exploitatieresultaat 2018.

Voorzieningen
De voorzieningen zijn toegenomen met € 23.482 t.o.v. 2017. Aan de voorziening groot
onderhoud is in 2018 € 27.000 gedoteerd, er is een bedrag van € 1.469 onttrokken. Uit de
voorziening jubilea is in 2018 een bedrag van € 2.049 vrijgevallen.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn toegenomen met € 67.675 t.o.v. 2017. De huurkosten aan De
Brede School Duyfrak (€ 55.000) zijn in 2018 niet betaald en als schuld opgenomen.

Analyse resultaat
De begroting van 2018 liet een positief resultaat zien van € 1.482. Uiteindelijk resulteert een
positief resultaat in boekjaar 2018 van € 25.153: een verschil van € 23.671 met de begroting.
Het positief resultaat over het boekjaar 2017 bedroeg € 91 .074.

Analyse realisatie 2018 versus realisatie 2017 en realisatie 2018 versus begroting 2018
Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 opgenomen. De
gerealiseerde staat van baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor
het kalenderjaar 2018 en de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2017.

Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil
2018 2018 2017

Baten
Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

Lasten
Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Versie 0.1

1.980.305
6.694

68.512
2.055.511

1.651.117
48.241

1.964.975

45.000
2.009.975

1.588.493
50.000

15.330 1.839.549
6.694

23.512 60.950
45.536 1.900.499

62.624
-1.759

1.431.611
48.983

125.084 155.000
206.516 215.000

2.030.958 2.008.493

-29.916 135.794
-8.484 193.643
22.465 1.810.031 -

140.756
6.694
7.562

155.012

219.506
-742

-10.710
12.873

220.927

ter identificatie
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Jaarrekening 2018

Saldo batèrtéh lastt
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten

40301/ Vereniging voor Christelijk Onderwijs Valkenburg, te Valkenburg
23.071 i"SK@90.468 ai^i-65.91524.553" SE> 1.482

600

600

600

600

606

606

6

6

Totaal resultaat 25.153 1.482 23.671 91.074 -65.921

Toelichting op de staat van baten en lasten:

Het resultaat is ten opzichte van 2017 gedaald met € 65.921. De belangrijkste oorzaken
van deze daling zijn:

Rijksbijdragen OCenW
De rijksbijdragen OCenW zijn toegenomen met € 140.756 t.o.v. 2017.Dit komt voornamelijk
door de aanpassing van de vergoeding personele bekostiging primair onderwijs 2017/2018
en 2018/2019. Daarnaast is er ook groeibekostiging ontvangen van € 26.200 i.vm. stijging
leerlingaantal.

Overige overheidsbijdragen
Van de gemeente Katwijk is een vergoeding ontvangen van € 6.694 voor herstel loodschade.

Overige baten
De overige baten zijn toegenomen met € 7.562 t.o.v. 2017. Van het Vervangingsfonds is een
bedrag van € 12.707 ontvangen m.b.t. premiedifferentiatie.

Personele lasten
De personele lasten zijn toegenomen met € 219.506 t.o.v. 2017. Dit betreft met voor
€ 212.560 lonen en salarissen en voor € 6.946 overige personele lasten. De personele
bezetting is toegenomen met gemiddeld 3 FTE. Daarnaast is de stijging van de loonkosten te
verklaren door de cao verhoging en de eenmalige uitkering in 2018.

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten zijn conform 2017.

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn t.o.v. 2017 afgenomen met € 10.710. De huurkosten (Brede
School Duyfrak) zijn € 20.174 lager als in 2017 (in 2017 is een nabetaling over 2016
betaald). De kosten dagelijks onderhoud zijn in 2018 € 5.916 hoger dan in 2017.

Overige lasten
De overige lasten zijn toegenomen met € 12.872 t.o.v. 2017. Dit betreft met name
verbruiksmateriaal en ICT kosten.

_^_̂

Versie 0.1

ter idbntificatie
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Jaarrekening 2018

40301/ Vereniging voor Christelijk Onderwijs Valkenburg, te Valkenburg

Totaal resultaat
Het gerealiseerde resultaat 2018 wijkt af van het begrote resultaat over 2018. De
belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn:

Het exploitatieresultaat 2018 is € 23.672 hoger dan begroot. De baten zijn € 45.536 hoger
dan begroot (de gemeentelijke bijdragen zijn niet begroot en de overige baten zijn te laag
begroot). De lasten zijn € 22.464 hoger dan begroot (de personele lasten zijn € 62.624
hoger dan begroot en de huisvestingslasten zijn € 29.916 lager dan begroot).

Investeringen en financieringsbeleid
In de komende jaren zal naar verwachting sprake zijn van relatief wat meer en grotere
investeringen, welke zullen worden gefinancierd uit het eigen vermogen.

Treasuryverslag
Het toezichthoudend bestuur is verantwoordelijk voor het treasury management van de
Vereniging. Treasury heeft bij de Vereniging primair tot doel het beheren van financiële
risico's en secundair het reduceren van de (financierings)kosten. Het financieren en
beleggen is ondergeschikt en dienend aan het waarborgen van de financiële continuïteit van
de organisatie. In de praktijk is hier invulling aan gegeven door de gelden te parkeren op een
spaarrekening die het mogelijk maakt dat nagenoeg direct kan worden beschikt over het
tegoed. Het Treasury Statuut is geactualiseerd in 2017.

De vereniging heeft een conservatief en solide financieel beleid gevoerd. Er is gebruik
gemaakt van rekeningen-courant en spaarrekeningen. Alle (spaar)rekeningen zijn
ondergebracht bij de Rabobank Katwijk.

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

Om goed financieel management te voeren is het belangrijk om steeds naar de toekomst te
kijken, leder jaar maken we een meerjarenbegroting waarbij we rekening houden met de
aangemelde leerlingen en met het opgestelde Schoolplan.

De grootste financiële risico's liggen in de plannen om met ingang van schooljaar 2019/ 2020
in enkele jaren toe te werken naar het aanbieden van een volledige leerlijn op beide locaties.
Wij gaan daarbij uit van een daarmee in verhouding zijnde groei van het aantal leerlingen.
De eerste jaren zullen deze plannen gepaard gaan met extra eenmalige investeringen vanuit
het vermogen van de vereniging.

In de loop van de jaren is een systeem voor interne risicobeheersing en controle opgezet,
waarbij het dagelijks management ca. 10 keer per jaar bij elkaar komt om (interne) risico's in
kaart te brengen en de financiën te beoordelen. Per kwartaal wordt een financiële rapportage
opgesteld, waarvan de bevindingen worden besproken in de bestuursvergaderingen.

/

Versie 0.1
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Jaarrekening 2018

40301/ Vereniging voor Christelijk Onderwijs Valkenburg, te Valkenburg

Kengetallen

Aantal leerlingen per

1 oktober

Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose
2017 2018 2019 2020 2021

410 403 413 433 443

Personele bezetting in fte per 31
december
Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

_teN
l Totale personele bezetting^ s_

2,00 2,00 2,20 2,20 2,20
20,40 20,20 22,30 22,30 22,30
1,80 1,80 1,41 1,41 1,14

... aBBKS-,«aBNa^ .. ' :.M^ ' -^
,24,2(b,»»Nm 24,0(^SB.25,91-.m^., 25,91^^.. 2Sy

Overige kengetallen

Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose
2017 2018 2019 2020 2021

16,94

20,10

16,79

1^9,95

15,94

18,52

16,71

19,42

17,28

19,87

Aantal leerlingen / Totaal personeel
Aantal leerlingen / Onderwijzend
personeel

Toelichting op de kengetallen
De totale personele bezetting zal met ingang van schooljaar 2019/2020 licht stijgen door de
groei van het aantal leerlingen. Het aantal leerlingen uitgedrukt t.o.v. het aantal fte
onderwijzend personeel zal naar verwachting rond de 20 blijven liggen.

Balans

Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

Voorraden
Vorderingen
Kortlopende effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa s

Passiva
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves / fondsen
Eigen vermogen

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

v-

Totaal passiva

Versie 0.1

Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose
31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021

377.721
7.650

385.371

149.153

770.940
920.093

^^••';

m

746.964
193.428

940.392

191.824

173.248

1.305.464

336.073

336.073

135.518

950.183
1.085.701

336.073

336.073

135.518

898.815
1.034.333

336.073 336.073

336.073 336.073

135.518

854.442
989.960

764.178
201.367

965.545

215.306

240.923

704.980
209.197

914.177

215.306

240.923

660.607
209.197

869.804

215.306

240.923

135.518

825.287
960.805

1.305.464 1.421.774 1.370.406 1.326.033 1.296.878

631.452
209.197

840.649

215.306

240.923

1.421.774 1.370.406 1.326.033 1^96,878

ter identificatie
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Staat van baten en lasten

Jaarrekening 2018

40301/ Vereniging voor Christelijk Onderwijs Valkenburg, te Valkenburg

Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose
2017 2018 2019 2020 2021

Aantal leerlingen

Baten
Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
College-, cursus-, les- en
examengelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten
Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
Gerealiseerde herwaardering

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten

Resultaat
Belastingen
Resultaat uit deelnemingen

Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden

Totaal resultaat

410

60.950
1.900.499

1.431.611
48.983

135.794
193.643

1.810.031

90.468

91.074

91.074

403 413 423

68.512
2.055.511

1.651.117
48.241

125.084
206.516

2.030.958

24.553

12.100
2.094.688

1.798.173
61.734

132.350
153.800

2.146.057

-51.369

12.100
2.129.470

1.807.193
65.800

147.050
153.800

2.173.843

-44.373

433

1.839.549 1.980.305 2.082.588 2.117.370 2.166.002
6.694

12.100
2.178.102

1.818.556
66.551

167.350
154.800

2.207.257

-29.15^,

606 600 ---

606 600 ---

91.074 25.153 „,^.51,3^a™^3!A3Z3—-29,1 SS

25.153 -51.369 -44.373 ^9.155

25.153 -51.369 -44.373 -29.155

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Wij voorzien een duidelijke leerlingengroei door de verdere uitbreiding van het aantal
woningen in de omgeving van de dislocatie van de school. De komende jaren staan daarom
eenmalige extra investeringen gepland in huisvesting en personeel, met het oog op de
uitbreiding naar twee volledige leerlijnen op beide locaties van de school. Het begrote
exploitatiesaldo laat daardoor een aantal jaren een negatief begroot saldo zien,
vooruitlopend op een zich op hoger niveau stabiliserend leerlingenaantal. Deze investeringen
zullen worden gefinancierd uit het eigen vermogen van de vereniging, waardoor dat in
omvang zal afnemen. De verwachting is dat na deze jaren de exploitatie weer rond nihil zal
uitkomen.

Versie 0.1

J_

ter identificatie
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Jaarrekening 2018

40301/Vereniging voor Christelijk Onderwijs Valkenburg, te Valkenburg

Verbonden partijen
Wij zijn verbonden met Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en
Bollenstreek te Lisse en Stichting Beheer Brede School Duijfrak, beide vallend onder
activiteitencode 'overige'. In het verslagjaar zijn hier geen wijzigingen in geweest.

In het verslagjaar zijn geen zaken aan de orde geweest met een politieke of
maatschappelijke impact, of op het gebied van internationalisering.

_^_
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Jaarrekening 2018

40301/ Vereniging voor Christelijk Onderwijs Valkenburg, te Valkenburg
VERSLAG TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

Na de ALV van juli 2018 is het bestuursmodel gewijzigd, hetgeen is vastgelegd in de
gewijzigde statuten. Gekozen is voor het bestuursmodel met mandaat waarbij het
toezichthoudend bestuur van de Vereniging de directie (directeur en adjunct directeur)
gemachtigd is handelingen te verrichten in naam van en onder verantwoordelijkheid van het
toezichthoudend bestuur. Het Intern Toezicht is belegd bij het verenigingsbestuur.

Binnen het intern toezicht zijn de verschillende portefeuilles verdeeld. Het betreft de
portefeuilles: algemeen en Code Goed Bestuur; secretariaat, financiën, onderwijskwaliteit,
personeel, huisvesting, innovatie & vernieuwing; marketing & communicatie. Met het
aantreden van een nieuwe directeur en een gewijzigd bestuursmodel wordt momenteel
nader vorm geven aan de invulling van het intern toezicht.

Deze invulling volgt de volgende stappen:

Aan de hand van Richting Gevende Uitspraken (RGU) vanuit het Toezichthoudend Bestuur
zoals vast te leggen in het Intern Toetsings Kader (ITK) worden door de nieuwe directeur en
adjunct directeur thans plannen gemaakt die dit en komend schooljaar zullen worden bezien
en getoetst. De verschillende deelonderwerpen zijn ingepland in een jaarkalender, zodat
deze op gezette tijden aan bod komen, met het oog op het inrichten van de plan-do-check-
act cyclus. Maandelijks is er vergaderd door het Toezichthoudend Bestuur en de directie.

Als eerste richting voor de nieuwe directie worden doorVerus aangedragen RGU gebruikt.
Deze zijn in eerste instantie goed genoeg geacht om aan de slag te gaan. De RGU zullen
komende jaren door het Toezichthoudend Bestuur worden aangepast aan de specifieke
situatie zoals deze voor CBS de Burcht relevant is.

Het toezichthoudend bestuur en directie stimuleert permanente ontwikkelingen van
leerkrachten.

Het toezichthoudend bestuur draagt zorg voor bemiddeling bij het plaatsen van personeel aan
een school waar vacatures zijn. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met
individuele wensen van de school en werknemer met dien verstande, dat het bestuur altijd kan
overgaan tot eenzijdige plaatsing.

/•"•.

Versie 0.1
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Jaarrekening 2018
40301 / Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg , te Valkenburg

KENGETALLEN

In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld
door de onderwijsinspectie dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte
signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico door de
onderwijsinspectie.
Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie.

Kengetal 2018 2017
Signaleringswaarde
onderwijsinspectie

Huisvestingsratio
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit (1-jarig)
Solvabiliteit (incl. voorzieningen)
Solvabiliteit (excl. voorzieningen)
Weerstandsvermogen (incl. mva*)
Weerstandsvermogen (excl. mva*)
Kapitalisatiefactor

0,07
4,51
0,01
0,83
0,68
0,47
0,31
0,63

0,08
5,31
0,05
0,87
0,72
0,49
0,30
0,61

groterdan 0,10
kleiner dan 0,75
lager dan-0,10
kleiner dan 0,30
geen
kleiner dan 0,05
geen
geen

* mva: materiële vaste activa

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

Kengetallen voor 2018 en 2017

5,31

12018 • 2017

6,00 -

5,50 -

5,00 -
4,51

4,50 -

4,00 -

3,50 -

3,00 -

2,50

2,00

1,50
0,830,871,00 - 0,680,72

0,470,49
0,310,300,50 -

0,070,08 0,010,05
0,00

•^ •^ ^ <N\ c\- .,c\•Ü.O •^vf- y< ;^e ^^ v?^ <v^ 0- ^ e<^^ ^^ 0%^<e^ <<';^ 0° 0° e<a'0 <! ^.- ^ ^c\.^ ^ \? z^e«- ft^8a ^ea

0,630,61

^>v ^̂

•->°'̂ '̂
^^

,^"^
.̂^'̂
^

^̂̂

Hierna vindt u de omschrijving en definitie per kengetal inclusief berekening.

Versie: 0.1
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Jaarrekening 2018
40301 / Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg , te Valkenburg

Huisvestingsratio

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).
Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017

- Huisvestingslasten
- Afschrijvingen gebouwen en terreinen

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen
gebouwen en terreinen

- Totale lasten
- Financiële lasten

Som totale lasten en financiële lasten

€

125.084
8.920

€ €

135.794
8.820

€

134.004 144.614

2.030.958 1.810.031

2.030.958 1.810.031

[Kengetal: 0,07 ]L 0,08 ]
De onderwijsinspectie hanteert een signalehngswaarde van groter dan 0,10.

De huisvest! ngsratio is voor 2018 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met
2017 is de huisvestingsratio gedaald.

Liquiditeit (current ratio)

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

- Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, kortlopende effecten,
vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.
Omschrijving _ _31-12-2018 31-12-2017

- Liquide middelen
- Kortlopende effecten
- Vorderingen
- Voorraden

Vlottende activa

Kortlopende schulden

€

950.183

135.518

€ €

770.940

149.153

€

1.085.701

240.923

920.093

173.248

l Kengetal: 4,51 5,31 J
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 4,51 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden,
bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.
De vereniging heeft op 31 december 2018 de beschikking over €950.183 aan liquide middelen en daarnaast
€ 135.518 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden
die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 240.923.
De liquiditeit is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2017 is
de liquiditeitspositie gedaald.
In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen
verplichtingen.

^ '

Versie: 0.1

'ntificatie

ƒ;
REE AfcCÖQNT/iVAN REE A' ITANTS

17



Jaarrekening 2018
40301 / Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg . te Valkenburg

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.

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

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017
€

Resultaat

- Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

€
25.-? 53

€ €

91.074

2.055.511
600

1.900.499
606

2.056.111 1.901.105

l Kengetal 1-jarig: 0,01 0,05 J
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10.

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.
De vereniging heeft met de totale baten, te weten € 2.056.111, een resultaat behaald van € 25.153. Dit houdt
in dat 0,01 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt
ontvangen, wordt € 0,01 behouden en wordt € 0,99 besteed.
De rentabiliteit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2017 is
de rentabiliteitspositie gedaald.

Solvabiliteit

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 inclusief voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017

- Eigen vermogen
- Voorzieningen

Som eigen vermogen en voorzieningen

Totaal vermogen

€

965.545
215.306

€

1.180.851

1.421.774

€

940.392
191.824

€

1.132.216

1.305.464

l Kengetal: 0,83 0,87 J
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 83% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel
reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 17% van het totale vermogen gefinancierd
wordt met vreemd vermogen.

De solvabiliteit is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2017 is
de solvabiliteitspositie gedaald.

Versie: 0.1
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Jaarrekening 2018
40301 / Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg , te Valkenburg

- Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.
Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017

Eigen vermogen

Totaal vermogen

€

965.545

€
940.392

1.421.774 1.305.464

l Kengetal: 0,68 0,72 J
De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.

Weerstandsvermogen

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

- Definitie inclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief
financiële baten)
Omschrijving 31-12-2018 31-12^.2017

€

Eigen vermogen

- Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

€

965.545

€ €
940.392

2.055.511
600

1.900.499
606

2.056.111 1.901.105

[Kengetal: 0,47 0,49

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.
Het weerstandsvermogen is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking
met 2017 is het weerstandsvermogen gedaald.

- Definitie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld
door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschrijving 31-12-2018 31-12.2017

- Eigen vermogen
- Materiële vaste activa

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa

- Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

€

965.545
336.073

€

629.472

€

940.392
377.721

€

562.671

2.055.511
600

1.900.499
606

2.056.111 1.901.105

l Kengetal: 0,31 ^30 ]
De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het
weerstandsvermogen.
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Kapitalisatiefactor
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).
Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017

- Balans totaal
- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen
Verschil balans totaal en materiële vaste activa
gebouwen en terreinen

- Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

€

1.421.774
136.376

2.055.511
600

€

1.285.398

2.056.111

€

1.305.464
145.296

1.900.499
606

€

1.160.168

1.901.105

l Kengetal: 0,63 0^61 J
De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.
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JAARREKENING
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

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 afwijkingen
aanvullingen in de Regeling voorde Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in gehele
euro's.

Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd tegen
de verkrijgings- ofvervaardigingsprijs 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.

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

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

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.

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

Categoric afschrijvings- afschrijvings- activerings-
termijn in percentage per grens in €
maanden jaar

Gebouwen
Berging/schuur/binnentuin
Sanitiar

Installaties
Telefooncentrale

Kantoormeubiliair en inventaris
Stoelen
Kasten/bureaus/tafels

Schoolmeubilair en invenstaris
Leerlingsets
Tafels/stoelen
Overige

240
240

120

120
240

180
240
300

5
5

20

20
5

6,67
5
4

500
500

500

500
500

500
500
500

Versie: 0.1
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Huishoudelijke apparatuur
Keukenapparatuur
Schoonmaakapparatuur

ICT
Computers
Printers
Digi's
Netwerk

Leermiddelen
Standaard
Methoden

Overige
Zonneschermen
Armaturen

120
60

36
48
60
120

96
120

120
120

10
20

33,33
25
20
10

12,5
10

10
10

500
500

500
500
500
500

500
500

500
500

Gebouwen

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hien/an is
sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting.

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

Financiële vaste activa

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 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.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves.

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

Omschrijving Doel Beperkingen EUR
Reserve personeel
Reserve nulmeting
Algemene reserve privaat

74.260
1.060

126.047

Versie: 0.1
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Voorzieningen

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

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.

Jubileumuitkerinqen

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.

Voorzieninfl aroot onderhoud

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.
Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2018 is gebruik gemaakt van de tijdelijke
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

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.

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.

Versie: 0.1 VAN
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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
warden ontvangen en de Vereniging de condities voor ontvangst kan aantonen.

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

Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de cao PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn:

pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
er heeft in 2018 geen indexatie plaatsgevonden
de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2018 97,00%
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.

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

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

Financiële baten en lasten

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

/"
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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.

r
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
En vergelijkende cijfers 2017. - na verwerking resultaatbestemming -

31-12-2018
€ €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa
1.1.3 Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

336.073

31-12-2017
€ €

377.721
7.650

336.073 385.371

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen
1.2.4 Liquide middelen

Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

135.518
950.183

149.153
770.940

1.085.701

1.421.774

920.093

1.305.464

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

965.545
215.306
240.923

940.392
191.824
173.248

1.421.774 1.305.464
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
En vergelijkende cijfers 2017

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en

-subsidies overige overheden
3.5 Overige baten

Totaal baten

2018
€ €

1.980.305
6.694

68.512

Begroot 2018

2.055.511

€ €

1.964.975

45.000

2017

2.009.975

€ €

1.839.549

60.950

1.900.499

4
4.1
4.2
4.3
4.4

6
6.1

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten

Sa/cfo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten

Saldo financiële baten en lasten

Totaal resultaat

1.651.117
48.241

125.084
206.516

600

2.030.958

24.553

600

25.153

1.588.493
50.000

155.000
215.000

2.008.493

1.482

1.431.611
48.983

135.794
193.643

606

1.482

1.810.031

90.468

606

91.074

Bestemming van het resultaat
Een bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en
lasten.

^
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KASSTROOMOVERZICHT 2018
En vergelijkende cijfers 2017

2018 2017
Ref. € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo
baten en lasten)

€

24.553

€

90.468

Aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen 4.2
- Mutaties voorzieningen 2.2

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met
het bedrijfsresultaat
Veranderingen in werkkapitaal:
-Vorderingen 1.2.2-/-1.2.2.14
- Kortlopende schulden 2.4-/-2.4.18

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest 6.1.1-/-1.2.2.14

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 1.2.4

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen

Stand liquide middelen per 31-12

48.241
23.482

13.629
67.675

-6.592

71.723

81.304

177.580

606

178.186

1.058

179.243

2018

48.983
12.131

-23.225
^4.326

-9.054

61.114

-67.551

84.031

606

84.637

-16.704

67.933

2017
€ € € €

770.940
179.243

703.007
67.933

950.183 770.940
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

1.1.2 Materiële vaste activa

Stand per 01-01-2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Materiële vaste activa
per 01-01-2018

Verloop gedurende 2018
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen op desinvesteringen

1.1.2.1 1.1.2.2
Gebouwen Terreinen

€ €

201.285

55.989

145.296

8.920

1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5
Inventaris Overige Vaste
en materiële bedrijfs-
apparatuur vaste activa activa in

1.1.2.6
Niet aan de Totaal
bedrijfsuit- materiële
oefening vaste activa

uitvoering dienstbare
en vooruit- MVA
betalingen
op MVA

€ € € €

593.900

413.316

222.547

170.706

180.584 51.841

6.592

31.389 7.932

€

1.017.732

640.011

377.721

6.592

48.241

Mutatie gedurende 2018

Stand per 31-12-2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Materiële vaste activa
per 31-12-2018

8.920-

201.285

64.909

136.376

24.797- 7.932-

600.492

444.705

222.547

178.638

155.787 43.909

41.648-

1.024.324

688.252

336.073

Gebouwen
Het pand aan de Wilgenhoek 1 te Valkenburg (Opstapje) is zowel juridisch als economisch eigendom van de
vereniging.
De WOZ waarde 2018 is € 183.000.

/^
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

1.1.3 Financiële vaste activa

1.1.3.8 Waarborgsommen
Totaal Financiële vaste activa

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

1.2.2.2 OCW
1.2.2.10 Overige vorderingen

Subtotaal vorderingen

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
1.2.2.14 Te ontvangen Interest

Overlopende activa

Totaal Vorderingen

Boek-
waarde
1-1-2018

Investe-

ringen
2018

Desinves- Waarde- Boek-
teringen verandering Resultaat waarde
2018 2018 2018 31-12-2018

€

€

e € € € €
7.650 -7.650
7.650 -7.650

31-12-2018 31-12-2017
€ €

96.810
16.760

21.348
600

113.570

21.948

135.518

Alle vorderingen genoemd onder 1 .2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar.

€
127.505

9.361

11.681
606

Ï36.866

f2.287

149.153

1.2.4 Liquide middelen

1.2.4.1 Kasmiddelen
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen

Totaal liquide middelen

31-12-2018 31-12-2017
€ € e e

68
950.115 770.940

950.183 770.940
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Eigen vermogen
2.1.1.1 Algemene resen/e
2.1.1.2 Bestemmingsresen/es (publiek)
2.1.1.3 Bestemmlngsreserves (privaat)

Totaal Eigen vermogen

Stand per Resultaat Overige Stand per
01^)1-2018 2018 mutaties 31.12-2018

€ € e

746.964
75.373

117.455

17.214
-653

8.592

940.392 25.153

€

764.178
75.320

126.047

965.545

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.1.2.1 Reserve personeel
2.1.1.2.10 Reserve nulmeting

Totaal bestemmingsreserves publiek

Stand per
01-01-2018

Resultaat
2018

Overige
mutaties

€ e €

74.260
1.713 -653

75.973 -653

Stand per
31-12-2018

€

74.260
1.060

75.320

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.1.3.1 Algemene resen/e privaat

Totaal bestemmingsreserves privaat

Stand per
01-01-2018

Resultaat
2018

Overige
mutaties

< €

117.455

e
8.592

117.455 8.592

Stand per
31-12-2018

e

126.047

126.047

Reserve personeel
De bestemmingsreserve personeel is gevormd voor bepaalde toekomstige personele uitgaven die uit de huidige beschikbare
middelen moeten worden gedekt, omdat toekomstige middelen daartoe mogelijk te kort schieten.

Reserve nulmeting
De bestemmingsreserve nulmeting dient ter dekking van de afschrijvingsbedragen van de per 1 januari 2005 geactiveerde
inventaris en apparatuur van voor januari 2005. De reserve nulmeting is gelijk aan de waarde van de geactiveerde materiële
vaste activa.

Algemene reserve Drivaat
De algemene reserve privaat is opgebouwd uit ontvangen contributie, ontvangen TSO-gelden en het saldo van de statutaire
reserve ultimo 2017.

2.2

2.2.1

2.2.3

Voorzieningen Stand per Onttrek-king Rente Stand per
OK1.2018 Dotatie 2018 2018 Vrijval 2018 mutatie' 31.12.2018

Bedrag Bedrag 1 Km Bedrag
< 1 jaar 5 jaar > 5 Jaar

€ € € € € € € e €

Personele
voorzieningen
Voorzieningen voor
groot onderhoud

Totaal
Voorzieningen

* bij netto contante waarde

12.798

179.026

191.824

2.049

27.000 1.469

10.749

204.557

762 5.717

204.557

4.270

27.000 1.469 2.049 215.306 762 210.274 4.270

2.2.1 Personele
voorzieningen

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen

Totaal personele
voorzieningen

Stand per Onttrek-klng Rente Stand per Bedrag Bedrag 1 t/m Bedrag
01-01-2018 Dotatle2018 2018 Vri)val2018 mutatie* 31-12-2018 <1 jaar 5)aar >5Jaar

€

* bij netto contante waarde

€ € € € € € € €

12.798 2.049

12.798 2.049

10.749 762 5.717

10.749 762 5.717

4.270

4.270

Versie: 0.1 VAN

/^
ter idehtificatie

2ÖIÏNTANTS 31



Jaarrekening 2018
40301 / Vereniging voor Christelijk Onderwijs Ie Valkenburg , te Valkenburg

2.4 Kortlopende schulden 31-12-2018 31-12-2017
€ €

2.4.8 Crediteuren
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen
2.4.12 Kortlopende overige schulden

Subtotaal kortlopende schulden

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen
2.4.19 Overige overlopende passiva

Overlopende passiva

Totaal Kortlopende schulden

11.199
76.389
18.715
78.021

€ €

2.933
53.452

214

184.324

56.599

240.923

20.548
67.561
16.793
20.479

47.867

125.381

47.867

173.248

Versie: 0.1 VAN REE

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

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW

Totaal Rijksbijdrage

3.1.2 Overige subsidies
3.1.2.1 Overige subsidies OCW

Totaal Rijksbijdragen

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen
rijksbijdrage SWV

Totaal Rijksbijdragen

2018 Begroot 2018 2017
€ €

1.851.612

72.600

1.851.612

72.600

56.093

1.980.305

€ € € €

1.964.975 1.721.106

1.964.975 1.721.106

58.597

1.964.975

58.597

59.846

1.839.549

3.2

3.2.2

Overheidsbijdragen en -subsidies
overige overheden

Overige overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en
Gemeenschappelijke Regelingen -
bijdragen en -subsidies

Totaal Overige overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden

Totaal overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

€
2018 Begroot 2018
€

6.694

€

6.694

6.694

€ €
2017

€

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur
3.5.5 Ouderbijdragen
3.5.10 Overige

Totaal overige baten

€
2018 Begroot 2018
€

9.270
31.130
28.112

€

68.512

€

45.000

€
2017

45.000

€

9.293
31.652
20.005

60.950

Versie: 0.1

_^_
ter identificatie
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten
en pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
4.1.1.5 Pensioenpremies

Totaal lonen, salarissen, sociale
lasten en pensioenlasten

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Vrijval personele voorzieningen
4.1.2.3 Overige

Totaal overige personele lasten

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.2 Uitkeringen van het
Vervangingsfonds

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

Totaal personele lasten

2018 Begroot 2018 2017
€ € € € € €

1.212.405
293.419
158.392

-2.049
39.603

1.588.493

1.664.216

37.554

1.588.493

1.069.993
233.514
143.622

-5.653
38.680

1.447.129

33.027

5.559
45.094

22.322
26.224

50.653

1.651.117 1.588.493

48.546

1.431.610

Gemiddeld aantal werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 35 in 2018 (2017: 32). Hieronder is de onderverdeling te vinden van
het gemiddeld aantal werknemers.

2018 2017

Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

Totaal gemiddeld aantal werknemers

3
27
5

2
26
4

35 32

4.2 Afschrijvingen
€

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste
activa

Totaal afschrijvingen

2018
€

48.241

Begroot 2018 2017
€ € € €

50.000 48.983

48.241 50.000 48.983

Versie: 0.1
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4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur
4.3.2 Verzekeringen
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)

4.3.4 Energie en water
4.3.5 Schoonmaakkosten
4.3.6 Belastingen en heffingen
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening
4.3.8 Overige

Totaal huisvestingslasten

€
2018
€

54.852

14.573
17.729
6.216
1.321

27.000
3.393

Begroot 2018 2017
€ €

155.000

€

125.084 155.000

€

75.026
284

8.657
16.642
2.931
2.716

27.000
2.537

135.793

4.4

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.5

Overige lasten

Administratie en beheeriasten
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Overige

Totaal overige lasten

€
2018 Begroot 2018 2017
€ € € € €

35.818
6.226

71.850
92.622 215.000

33.109
916

59.475
100.142

206.516 215.000 193.642

Seperate specificatie kosten instellingsaccountant

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van
het resultaat gebracht:

2018 Begroot 2018 2017

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening
4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden
4.4.1.1.3 Fiscale advisering
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten

€ €

8.126

€ € € €

4.961

8.126 4.961

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

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

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de vereniging 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.

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.

Versie: 0.1

J_
/
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6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

Totaal financiële baten

2018
€ €

600

Begroot 2018 2017
€ € € €

606

600 606

Versie: 0.1

/
ter idej "z.
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

2.1.1 Algemene reserve (publiek)

2.1.2 Bestemminasreserve (publiek)

2.1.2.10 Reserve nulmeting

Totaal bestemmingsreserve publiek

€
Resultaat 2018

€

17.214

-653

-653

2.1.3 Bestemminasreserve (privaat)

2.1.3.1 Algemene reserve privaat

Totaal bestemmingsreserve privaat

Totaal resultaat

8.592

8.592

25.153

Zl

Versie: 0.1 VAN

ter iderftificatie
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

J_

Versie: 0.1
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VERBONDEN PARTIJEN

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

Verbonden partij

Statutaire naam
Juridische
vorm 2018 Statutaire zetel Code activiteiten

Stichting Samenwerkingsverband Stichting Lisse
Primair Onderwijs Duin- en
Bollenstreek
Stichting Beheer Brede School Stichting Noordwijk
Dufrak

4

4

Totaal

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

_^_

Versie: 0.1

ter identificatie
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WNT-VERANTWOORDING 2018

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

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.

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.

Complexiteitspunten

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2018

Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren
Totaal aantal complexiteitspunten

Bezoldigingsklasse

Bezoldigingsmaximum

2
1
1

4

A
€ 111.000

Afwijkende bezoldiging

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2018.

r^

Versie: 0.1
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WNT-VERANTWOORDING 2018

Leidinggevend topfunctlonarls met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13fl maand van da hinctleven/ulllng

De volgende leidinggevend topfunctionarissen metdienstbetrekkingofzonderdienstbetrekking vanaf 13e maand van de functieven/ulling zijn in de tabel
hieronder opgenomen.

Leidinggevende topfunctionaris

Dienstbetrekking
Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

Ja
De heer

D.A.
van

Rietschoten

Ja
De heer
W.R.P

Glasbergen

Functievervulling in verslagjaar (2018)

Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Leidinggevend topfunctionaris bij
andere WNT-instelling
Is werkzaam in dienstbetrekking als
topfunctionaris (geen toezichthouder}
bij de volgende andere WNT pllchtige
instelling(en)

Directeur
01-08
31-12

1,000

Nee

N.V.T,

Directeur
01-01
31-12

0.798

Nee

N.V.T.

Bezoldiging fn verslagjaar (2018)

Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Afwijkend maximum vanwege
toegekende uitzondering
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschukiigde betaling

23.352
3.688

27.040

27.040

46.529

N.V.T.

N.V.T.

56.794
8.513

65.307

65.307

88.578

N.V.T.

N.V.T.

Gegevens in vorig verslagjaar (2017)
Dienstbetrekking
Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltljdfactor In fie)
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsma)dmum

Nee Ja
Directeur

01-01
31-12

1.000

68.064
10.310
78.374

78.374

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Functle(s) bi) beëindiging
dienstverband
Omvang diensh/erband (als
deeltijdfactor in fte)
Jaar waarin dienstverband is
beëindigd
Overeengekomen uitkeringen
Individueel toepasselijk maximum
uitkeringen
-/- Onverschuldigd betaald en niet
temgonh/angen deel uitkeringen

Totaal uitkeringen
Uitlieringen betaald in verslagjaar
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

Gegegevens overschrijding / onverschuldigde betaling door cumulatie van (laidinggevende topfunctionaris) functies in dianstbetrBkking bij
meerdere WNT Instellingen

Sprake van overschrijding individueel
bezoldigingsmaximum Nee Nee
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan N.V.T. N.V.T.
Onverschuldigd betaald en nog niet
terug ontvangen bedrag N.V.T. N.V.T.
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling N.V.T. N.V.T.

Toelichting

* Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post '1.2.2 Overige vorderingen' Yl
ter identificatie
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

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

X'

Versie: 0.1
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Valkenburg, 25 juni 2019

Ondertekening namens het toezichthoudend bestuur,

De heer R.J.F. van Berkel
voorzitter

De heer J.R. Rauws
secretaris

Overige bestuursleden

De heer J.S. van den hloek De heer R. van der Meij

Mevrouw T.M.M. Botermans Mevrouw M. J. van der Bent

Mevrouw J.J. Barnhoorn

Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg
Broekweg 32
2235 BK Valkenburg

Versie: 0.1
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OVERIGE GEGEVENS

Versie: 0.1
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STATUTAIRE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

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

Versie: 0.1
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam: Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg

Adres: Broekweg 32, 2235 BK Valkenburg

Telefoon: 071-4074467

E-mailadres: info@cbsdeburcht.nl

Internetsite: www.cbsdeburcht.nl

Bestuursnummer: 40301

Contactpersoon: Dhr. R. van Rietschoten
Telefoon: 071-4074467
E-mailadres: r.vanrietschoten@.cbsdeburcht.nl

BRIN-nummers: 07MQ De Burcht

/-

Versie: 0.1
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Pagina voor de controleverklaring

/-^1

Versie: 0.1
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BIJLAGEN

/~\
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OCW-BULAGE

1.2.2.2 Ministerie van OCW

Bekostigings
Overlopende post lumpsum jaar

Beschikking Toegerekend Ontvangen Te vorderen
(nummer Bedrag t/m jaar t/m jaar
en datum) beschikking 2018 2018 31-12-2018

Personeel

Totaal OCW

2018/2019 893951-2
d.d. 22.10.2018

€ € € €

1.360.321 566.800 469.991 96.810

1.360.321 566.800 469.991 96.810

y~'

Versie: 0.1
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