
Prins Mauritsschool
Bestuursverslag en Jaarrekening 2016

www.prinsmauritsschool.nl

Nassaulaan 54 – 56
2628 GJ  Delft

015 – 25 68 251
info@prinsmauritsschool.nl



2Prins Mauritsschool
Bestuursverslag 2016



Voorwoord 5

Identiteit 6
Doelstelling van de organisatie (Missie en visie) 6

Onderwijs  8
Ontwikkeling leerlingenaantal 8
Onderwijsontwikkelingen 8
Opbrengsten 2016 8
Passend onderwijs/samenwerkingsverband Berseba 9
Hoogbegaafden 9

Ouderbetrokkenheid 10
Ouders als belanghebbenden 10

Personeel  11
Professionalisering 11
Ziekteverzuim 11

Kwaliteit 12
Planmatig bewaken van de kwaliteit 12
Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg 12
Opbrengsten/onderwijsprestaties 12

Veiligheid en Sfeer 13
Buurt en Burgerschap 14
Plek in de maatschappij 14
Samenwerking met peuterspeelzaal en bso 14

Organisatie 15
Juridische structuur, bestuur en toezicht 15
Bestuurssamenstelling 15

PR en Communicatie 18
Financieel beleid 19
Toelichting op de balans 20
Analyse resultaat 21
Investeringen en financieringsbeleid 22
Treasuryverslag 22

Continuïteitsparagraaf 23
Kengetallen 23
Toelichting op de kengetallen 23
Balans 24
Staat van baten en lasten 25
Toelichting op de staat van baten en lasten 25

Verslag toezichthouders 26

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

3Prins Mauritsschool
Bestuursverslag 2016

In
ho

ud
so

pg
av

e



“Een school waar je als 
kind je toekomst op kunt 

bouwen en als ouders  

op kan vertrouwen”
— Helma van der Keur – van der Stap, moeder van een leerling uit groep 6
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In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activi-
teiten van de Stichting Reformatorisch onderwijs in het jaar 2016. 
Het verslag is bedoeld voor alle belanghebbenden bij de school, 
met name de ouders en het personeel, maar ook de Raad van Toe-
zicht, het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie. Het jaar-
verslag bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening.
 
In 2016 is er op de Prins Mauritsschool veel werk verzet. In de eerste 
plaats natuurlijk door al de kinderen die dagelijks naar school 
gingen om dingen te leren en te doen. Daarnaast in het bijzonder 
door de juffen en meesters, directie en ondersteunend personeel, 
die met veel inzet en toewijding weer gezorgd hebben dat onder-
wijs gegeven kon worden aan meer dan 360 kinderen uit Delft en 
omstreken. We zijn hen daar dank voor verschuldigd.

Ook zijn we dankbaar voor de resultaten. De school maakt waar 
wat het in missie en visie zegt na te streven. Naast goede leerresul-
taten was er oog voor ieder individueel kind en werd daar het beste 
voor gezocht. Ook mocht telkens weer de Bijbel opengaan en aan 
de kinderen de grote daden van de Heere God worden doorgege-
ven. Het is een deel van het onderwijs waar we erg aan hechten. 
Het vormt de basis van wat op de Prins Mauritsschool gebeurt.

We danken God dat in 2016 de Prins Mauritsschool zo weer haar 
plaats in Delft in mocht nemen. We bidden Hem of Hij het geboden 
onderwijs, en al wat daarom heen komt kijken, met Zijn genadige 
zegen wil bekronen.

Paul de Ronde, voorzitter
Patrick Vogelaar, directeur
Wilko Spaan, penningmeester
Frederik van Winkelen, vice voorzitter
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Doelstelling van de organisatie (Missie en visie)
De stichting stelt zich ten doel het oprichten en in 
stand houden van christelijke scholen in Delft op 
reformatorische grondslag, zoals beschreven in artikel 
2 van de statuten.

De Stichting Reformatorisch Onderwijs Delft biedt 
vanuit haar christelijke identiteit  goed en eigentijds 
onderwijs aan kerkelijke en niet kerkelijke kinderen 
waardoor zij hun talenten optimaal ontwikkelen en 
goed toegerust de school verlaten.

Identiteit1.

Bijzonder ... ...

De boodschap van de Bijbel is het fundament en de 
kern van het onderwijs en in het persoonlijk leven van 
alle betrokkenen bij de SRO. Daarbij is er juist ook aan-  
dacht voor de brede vormende taak van het onder wijs 
en het overbrengen vande christelijke waarden.

Bijzonder goed ...

De SRO biedt een warme en veilige omgeving voor 
leerlingen, ouders en personeel. De SRO is een 
transparante, betrouwbare en lerende organisatie.

Bijzonder goed onderwijs

Er wordt gewerkt aan transparant en kwalitatief goed 
onderwijs omdat elk kind recht heeft op hoogwaardig 
onderwijs. Er is zoveel mogelijk sprake van maatwerk 
zodat alle leerlingen, zowel leerlingen met een initiële 
achterstand, de gemiddelde leerling als meer/
hoogbegaafde leerlingen een uitdagend en passend 
aanbod krijgen. 

Om de kwaliteit te waarborgen werken leerkrachten, 
zowel persoonlijk als teambreed, aan de continu 
ontwikkeling van ons onderwijs.

“Visie

+
liefde

+
deskundigheid

=
blije kinderen!”

— Magdy Fayaz, vader van 3 leerlingen 
(groep 2, 6 en 8)
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Ontwikkeling leerlingenaantal
Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging van 
het daarop volgende schooljaar. Het leerlingenaantal op 1-10-2016 is licht 
gedaald ten opzichte van de teldatum op 1-10-2015. In onderstaand overzicht 
wordt het aantal leerlingen op 1 oktober 2016 vergeleken met de leerlingaantallen 
in de voorgaande jaren.

Onderwijsontwikkelingen
In 2016 zijn op een aantal gebieden stappen gezet om 
het onderwijs te verbeteren, conform hetgeen is 
voorgenomen in het schoolplan. Omdat we het 
belangrijk vinden dat het onderwijs van de ene naar 
de andere groep goed aansluit, hebben we in een 
overgangsprotocol heldere afspraken gemaakt om 
een goede overdracht tussen de groepen te realiseren. 
Zo ontstaat een ‘doorlopende leerlijn’. Ook werken we 
in de klassen op 3 verschillende niveaus zodat we 
tegemoet komen aan de verschillen tussen kinderen 

en hen allemaal optimaal uitdagen. Er zijn materialen 
aangeschaft voor techniek. Een werkgroep ICT is sinds 
november 2016 samen met de PO raad gestart met het 
ontwikkelen van een visie op ICT. 

Opbrengsten 2016
De opbrengsten van ons onderwijs waren ook in 2016 
goed. De citoscore lag boven het landelijk gemiddelde. 
Ook in de uitstroom is dit zichtbaar. De uitstroom naar 
het VO juli 2016 laat zien dat er relatief veel kinderen 
naar VWO en VMBO TL gaan:

Onderwijs2.

Jaar Gem. 
score

Land.
Gem. 

PRO VMBO
BL

VMBO
BL/ KL

VMBO
KL

VMBO
GL

VMBO
TL

VMBO 
TL/ HAVO

HAVO HAVO/
VWO

VWO

’12 - ’13 537.8 535.0 0 3 1 3 0 4 4 9 11 11

’13 - ’14 540.0 535.0 0 0 4 0 1 6 3 7 3 19

’14 - ’15 535.4 534.8 1 0 5 5 1 5 3 5 7 11

’15 - ’16 536.5 534.5 0 0 1 5 1 10 7 5 3 15

1 - 10 - ’16
1 - 10 - ’15
1 - 10 - ’14
1 - 10 - ’13
1 - 10 - ’12

356
362

376
372

369

“Mooi om te zien dat het  
bieden van passend  

onderwijs bij deze school 

in de genen zit”

— Joelle Gooijer, raadslid CU in Delft en 
 moeder van 3 leerlingen (groep 2,6,7)
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Passend onderwijs/samenwerkingsverband 
Berseba
Vanaf 1 augustus 2014 maakt de school deel uit van 
het reformatorisch samenwerkingsverband Berséba. 
Met de invoering van passend onderwijs is de 
organisatie en de bekostiging van kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben veranderd. Indien nodig 
krijgt een kind bij ons op school preventieve en licht 
curatieve ondersteuning. Zo komen we tegemoet aan 
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. 
In ons ondersteuningsprofiel staat beschreven welke 
ondersteuning wij kunnen bieden. Als het echt nodig 
is, kunnen kinderen nog steeds naar het speciaal 
(basis)onderwijs. De ervaring leert dat de Prins 
Mauritsschool bovengemiddeld vaak in staat is op zelf 
de leerlingen de ondersteuning te bieden die ze nodig 
hebben en verwijzing dus niet nodig is. 

In 2016 is het handelingsgericht werken ingevoerd, 
met de bedoeling de aandacht voor alle kinderen in 
een groep te vergroten en het onderwijsaanbod af te 
stemmen op de onderwijsbehoeften  van kinderen. 
We gaan daarbij steeds meer uit van de vraag: wat kan 
het kind, en welke ondersteuning heeft dit kind op dit 
moment voor welk vakgebied nodig? We hebben 
afgesproken op welke manier we kinderen met 
dyslexie helpen, en afgesproken volgens welk model 
we hoogbegaafden signaleren en evt hulp bieden in 
de Plusklas.

In het schoolondersteuningprofiel dat jaarlijks 
wordt bijgesteld wordt het beleid rondom passend 
onderwijs, dus de manier waarop op onze school extra 
zorg en ondersteuning geboden wordt, beschreven. 
In 2016 is dit profiel opnieuw vastgesteld.

Hoogbegaafden
De school wil een uitdagende leeromgeving bieden 
voor al onze leerlingen. Juist ook voor leerlingen die 
zich bovengemiddeld ontwikkelen. Kinderen kunnen 
als hoogbegaafd worden aangemerkt indien er een 
intern- of extern onderzoek aan ten grondslag ligt. 
Leerlingen die voor hun ontwikkeling meer nodig 
hebben dan de reguliere lesstof krijgen verrijkings-
opdrachten. Zo worden ook zij telkens weer uitgedaagd 
om hun talent te ontwikkelen. Dit gebeurt in de eigen 
groep of in de plusklas. In 2016 is het beleid rondom 
onderwijs aan hoogbegaafden opnieuw doordacht en 
versterkt. Vanaf groep 5 kunnen leerlingen bijvoor-
beeld in aanmerking komen voor de lessen Spaans.

Prins Mauritsschool
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Ouders als belanghebbenden
De SRO hecht veel waarde aan betrokkenheid van 
ouders bij het onderwijs aan hun kind. Ouders zijn 
medeverantwoordelijk voor de vorming en school-
prestaties van hun kinderen. Enerzijds luisteren we als 
school naar dat wat de ouders bezighoudt en spelen 
we daar zo goed mogelijk op in. Ook staat de school 
altijd open staat voor suggesties hoe dingen anders 
en beter kunnen. We communiceren tijdig en helder. 
Tegelijkertijd wordt ook helder aangegeven waar de 
grenzen liggen en wijzen we ouders ook op hun 
verantwoordelijkheid. Met elkaar, ieder vanuit de 
eigen verantwoordelijkheid, kunnen we kinderen zich 
optimaal laten ontplooien. Zo is er in feite sprake van 
een onderwijskundig partnerschap. Ook in 2016 
hebben we hier vorm aan gegeven. Natuurlijk door de 

gesprekken met de medezeggenschapsraad en het 
delen van de formele documenten zoals het school-
plan. Maar ook door bijvoorbeeld het maandelijkse 
sturen van een informatiebulletin en het laten 
deelnemen van ouders aan activiteiten. De betrokken-
heid en tevredenheid van ouders wordt ook geregeld 
onderzocht. In 2016 is dit niet gebeurd omdat dit in 
2015 al was gedaan. 

Afhandeling van klachten
In 2016 zijn er geen klachten gemeld bij de vertrouwens-
personen van onze school. 

Bij de externe vertrouwenspersonen van onze school 
zijn 2 klachten binnen gekomen die naar behoren 
zijn afgehandeld. 

Ouderbetrokkenheid3.

Prins Mauritsschool
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Personele ontwikkeling
De personele bezetting bestaat voornamelijk uit 
groepsleerkrachten. Door de omvang van de school 
zijn er vaak meerdere groepen wat maakt dat er 
veel kennis en ervaring gedeeld kan worden. Op 
specifieke onderdelen zijn er specialisten actief. Dat 
zijn leerkrachten die niet alleen voor de klas staan 
maar deels vrijgesteld zijn voor een specifieke taak. 
Bijvoorbeeld intern begeleider, remedial teacher, 
coördinator hoogbegaafdheid. Ook is er een 
vakleerkracht voor gymnastiek. Ter ondersteuning 
van de het onderwijsgevend personeel zijn er ook 
onderwijsassistenten en conciërges. Ook is er een 
administratief medewerker, maar het grootste deel 
van de personele en financiële administratie is 
uitbesteed aan administratiekantoor Dyade te Ede. 
Tot en met september 2016 gaf een interim directeur 
leiding aan de school. Per 1-10-2016 is een nieuwe 
directeur benoemd. 

Er waren geen onvervulbare vacatures in 2016 op het 
gebied van onderwijzend en onderwijsondersteunend 
personeel. De leerkracht/leerling ratio lag op 24 
leerlingen per fulltime leerkracht (de gemiddelde 
klassengrootte in Nederland 23,3 leerlingen). Er zaten 
maximaal 26 leerlingen in een klas. 

Er zijn een nieuwe groepsleerkracht en 2 onderwijs-
assistenten benoemd en 4 collega’s hebben ontslag 
genomen. Met deze collega’s zijn exitgesprekken 
gevoerd door het bestuur. De collega’s die met ontslag 
gingen namen dit op eigen initiatief omdat zij elders 
een baan vonden.
 
De nieuwe CAO vroeg om een herziening van het 
personeelsbeleid en een nieuwe structuur van 
jaartaken, waarin ook de uren voor duurzame 
inzetbaarheid verwerkt zijn. Daarom zijn er gesprek-
ken gevoerd over de verdeling van werkverdeling en 
dit heeft geleid tot een herzien overzicht van taken. In 
sommige gevallen zijn de werktijdfactoren aangepast. 

Professionalisering 
Ons team is zich ervan bewust dat het altijd beter kan. 
Iedere medewerkers streeft voortdurend naar 
persoonlijke ontwikkeling. Deze professionalisering 
wordt ook van Rijkswege financieel mogelijk gemaakt. 
In de jaartaken van het onderwijzend personeel zijn 
conform de cao uren beschikbaar voor professionali-
sering. Teambreed is in 2016 geïnvesteerd in enkele 
studiedagen, waaronder een met als onderwerp 
“professioneel geven en ontvangen van feedback” 
onder begeleiding van onderwijsbegeleidingsdienst 
Driestar Educatief. 

De intern begeleider volgt een master opleiding. Een 
aantal collega’s is in 2016 gestart met het volgen van 
de cursus “Met Sprongen vooruit” (rekendidactiek 
waarbij inzicht ondersteund wordt met concrete 
bewegingen). Tevens verdiept een aantal collega’s 
zich in de methode voor sociale vaardigheden 
“Rots en Water”. 

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is in 2016 gedaald ten 
opzichte van 2015 van 7% naar 2,43%. In het primair 
onderwijs ligt het landelijk gemiddelde ziekteverzuim 
op 4,5%.

Personeel4.

nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt

2015
7.00%

2016
2.43%

“De leerkrachten van de  
verschillende bezochte groepen 

zijn vaardig en enthousiast”

— Liz Rutgers, onderzoeker bij Novilo

Prins Mauritsschool
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Planmatig bewaken van de kwaliteit
Een aantal belangrijke documenten zoals de school-
gids, het jaarplan, het bestuurs strategisch beleids-
plan en het schoolplan waren door de wisseling van 
directieleden toe aan een update. De schoolgids 
kreeg een eerste update eind september en is op 
de site van de inspectie geplaatst. Met de andere 
documenten is een start gemaakt in 2016, zodat deze 
begin 2017 afgerond kunnen worden. Vanaf het der-
de kwartaal 2016 is een start gemaakt met manage-
mentrapportages richting alle belanghebbenden; 
bestuur, MR en toezichthouders.

Ontwikkelingen als gevolg van interne en exter-
ne kwaliteitszorg
De interim-directeur maakte in september 2016 een 
analyse met aanbevelingen m.b.t. identiteit, onder-
wijskwaliteit en schoolontwikkeling. Het bestuur 
en directie zijn met deze aanbevelingen aan de slag 
gegaan. Ook het schoolteam is inhoudelijk betrok-
ken bij de aanbevelingen en te varen koers voor de 
school. 

Op een studiedag 7 oktober is door het team nadere 
invulling gegeven aan het jaarplan 2016-2017 op 
grond van dit document. De totstandkoming van het 
(meerjaren) schoolplan 2017-2021 loopt parallel met 
de periodisering van het bestuur strategisch beleids-
plan zodat het bestuursbeleid in samenhang vertaald 
wordt naar het schoolbeleid.

Jaarplan, Schoolplan, Strategisch beleidsplan en de 
managementrapportages kregen dezelfde structuur, 
zodat voor alle belanghebbenden inzichtelijk wordt 
wat op welk terrein gepland en uitgevoerd is. Nu 
deze structuur helder is neergezet kan hiermee invul-
ling worden gegeven aan de acties voor het komende 
jaar. Papier is immers geduldig: het gaat erom dat we 
de geformuleerde ambities met elkaar realiseren!

Opbrengsten/onderwijsprestaties
De voortdurende aandacht die we hebben voor kwa-
liteit laat zich terugvinden in de resultaten van de 
school. De uitslagen van de CITO- eindtoets liggen in 
de afgelopen 4 jaar consequent boven het niveau wat 
de onderwijsinspectie op grond van onze populatie 
mag verwachten. Om de onderwijskwaliteit goed te 
beoordelen is het beter om niet alleen naar de hoog-
te van de scores te kijken, maar vooral naar de be-
haalde leerwinst. De leerwinst is het verschil tussen 
de huidige vaardigheidsscore bij een bepaald vak, 
ten opzichte van de score bij de vorige toets. Hoe 
hoog of laag de eerdere score ook was, de bedoeling 
is dat er voldoende leerwinst behaald wordt. Kijkend 
naar alle tussen- en eindopbrengsten van het huidige 
schooljaar en de afgelopen 2 schooljaren blijkt dat er 
op vrijwel alle gebieden voldoende tot veel leerwinst 
behaald wordt. 

Kwaliteit5.

“Wij hebben voor de Prins Mauritsschool 
gekozen vanwege het 

kwalitatief hoogstaand onderwijs”

— Helena Nwosu, moeder van 2 leerlingen (groep 4 en 7)

Prins Mauritsschool
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Veiligheid en Sfeer6.

De Prins Mauritsschool voldoet aan de wettelijke eisen rondom veiligheid. Er is een 
veiligheidsplan met daarin de benodigde protocollen en incidenten worden geregis-
treerd. Veiligheid kent meerdere aspecten. In 2016 is dan ook op verschillende 
manieren gewerkt aan een positief en veilig schoolklimaat. Zo is in de klassen 
bijvoorbeeld gesproken over waarden en principes. Het bestuur tekende een 
overeenkomst m.b.t. datalekken van het leerling administratiesysteem en de directie 
tekende een contract met een organisatie die de speeltoestellen jaarlijks controleert. 

“Bouwen door 
vertrouwen”

— Helma van der Keur – van der Stap,  
moeder van een leerling uit groep 6

Prins Mauritsschool
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Plek in de maatschappij
Ook in 2016 nam de Prins Mauritsschool haar plek in 
in de wijk. Er waren goede contacten met de wijkagent, 
de GGD, Team Jeugd, kunstorganisatie VAK, uitstapjes 
en excursies naar Delftse musea (zoals de Prinsenhof) 
etc. Zo nu en dan was er ook constructief overleg met 
andere scholen uit de buurt, met name als het ging 
om het plaatsen / overschrijven van leerlingen.

Samenwerking met peuterspeelzaal en bso
Het peutercentrum ‘De Kleine Prins’ en de voor- en 
naschoolse opvang ‘Grote Prins’ zijn onafhankelijk 
van de school en formeel geen verbonden partijen. 
Beide zijn gehuisvest in het schoolgebouw. De 
contacten waren goed in 2016. De meeste peuters 
die De Kleine Prins verlaten komen op de Prins 
Mauritsschool terecht. 

Er waren verder geen nieuwe ontwikkelingen in 2016 
in het kader van buurt en burgerschap.

Buurt en Burgerschap7.

“Positief christelijk  

en open 

naar iedereen.”
— Dineke van Wezel, moeder van 4 leerlingen (groepen 2,3,7 en 8)

Prins Mauritsschool
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Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
• Dhr. P.J. (Paul) de Ronde (voorzitter)
• Dhr. F. (Frederik) van Winkelen (vice voorzitter)
• Mw. M. (Maaike) Bal (secretaris)
• Dhr. W. (Wilco) Spaan (penningmeester)
• Mw. V. (Verna) van der Kooy  

(lid met bijzondere taak: personeel)
• Dhr. W.J. (Wouter Jan) van Wezel  

(lid met bijzondere taak: huisvesting)

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
• Voorzitter: mw. G. van Gemerden
• Overige leden: dhr. E. Hoekema, dhr. S. Mans

Ontwikkelingen in 2016
• In 2016 heeft C. van Toor de Raad van Toezicht 

verlaten wegens verhuizing.
• In het bestuur is afscheid genomen van de 

bestuursleden v.d. Andel en Kooij. 
• Dhr. F. v Winkelen droeg penningmeesterschap 

over aan dhr. W. Spaan, en werd vice voorzitter.

8. Organisatie

Juridische structuur, bestuur en toezicht
De Stichting Reformatorisch Onderwijs bestaat 
volledig uit vrijwilligers, die vanuit een grote betrok-
kenheid bij de school en het Reformatorisch onderwijs 
hun bijdrage leveren. 

Er is een Raad van Toezicht, een bestuur en een 
directie van de school. Bestuursleden dienen instem-
ming te betuigen met de grondslag en doelstelling van 
de stichting, en blijk te geven van betrokkenheid op 
een van de Delftse kerken. Ze worden door de Raad 
van Toezicht benoemd voor een periode van drie jaar 
met de mogelijkheid van herverkiezing. Momenteel 
bestaat het bestuur uit zes personen. Er is een 
voorzitter, vice voorzitter, secretaris, penningmeester. 
Twee bestuursleden hebben een bijzondere taak, 

namelijk voor personeel en huisvesting. Regelmatig 
wordt vergaderd waarbij ook de directie van de school 
vertegenwoordigd is. 

Het bestuur is verantwoording schuldig aan de raad 
van toezicht.  Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die 
op hoofdlijnen besturen. Dat wil zeggen dat de SRO 
de kaders stelt en de brede doelstellingen bepaalt, en 
dat de Prins Mauritsschool de gelegenheid heeft om 
te bepalen op welke wijze zij (binnen de gestelde 
kaders) deze doelen gaan halen en welke subdoelstel-
lingen er worden geformuleerd.

Bestuurders en toezichthouders doen hun werk 
onbezoldigd. Bestuur en Raad van Toezicht fungeren 
volgens de Code Goed Bestuur.

Raad van Toezicht

Bestuur

Directeur

Medezeggenschapsraad

Adjunct directeur

Groeps- en 
vakleerkrachten

Leerkrachten met 
coördinerende taak Interne begeleiders Specialisten 

(HB en RT)
Onderwijs onder-

steunend personeel

Prins Mauritsschool
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“De veelkleurigheid 

op deze school spreekt 
mij aan. Ik krijg er 

energie van om van 
betekenis te kunnen 
zijn  voor  al  die  kinderen.”

— Inge de Visser, leerkracht groep 6
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In 2016 is aandacht gegeven aan de communicatie over de scores en prognoses van 
leerlingen richting ouders.  Er zijn afspraken gemaakt om duidelijker te zijn over de 
uitstroomprognoses van leerlingen op grond van de CITO toetsen.

Om de naamsbekendheid van de school te vergroten is op de kerstmarkt en onder-
wijsmarkt in Delft een kraam bemand. Er verscheen geregeld informatie over de 
school in de wijkkrant Wippolder en kerkkrant Delft. 

9. PR en Communicatie

Prins Mauritsschool
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Goed financieel management is een belangrijke basisvoorwaarde voor het 
verzorgen en onderhouden van “bijzonder goed onderwijs” zoals aangegeven in 
onze missie en visie van onze school. In dit hoofdstuk willen wij verantwoording 
afleggen over dit financiële beleid en daar waar nodig ook een toelichting op geven. 
Wij vinden het belangrijk om een juiste balans te vinden tussen het opbouwen van 
een noodzakelijke en verantwoorde vermogenspositie en het maximaal inzetten 
van de ter beschikking gestelde financiële middelen ten behoeve van het onder-
wijs op de Prins Mauritsschool.

10. Financieel beleid

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

Kengetal 2016 2015 Signaleringswaarde onderwijsinspectie

Huisvestingsratio 0,07 0,06 groter dan 0,10

Liquiditeit (current ratio) 1,78 2,00 kleiner dan 0,75

Rentabiliteit -0,03 -0,01 kleiner dan -0,10

Solvabiliteit 0,69 0,68 kleiner dan 0,30

Weerstandsvermogen 0,27 0,31 kleiner dan 0,05
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Financiële stand van zaken 2016
We hebben 2016 afgesloten met een negatief resultaat van afgerond € 57.000. Dit 
was conform de begroting. Hierin speelden onder meer de extra kosten mee die 
zijn gemaakt voor de werving van een nieuwe directeur. Ondanks dit negatieve 
resultaat is de school financieel gezien nog zeer gezond. Onze kengetallen bevinden 
zich bijvoorbeeld allemaal boven de inspectienormen.

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. 

Toelichting op de balans
In 2016 is voor € 33.000 geïnvesteerd in materiële 
activa. De investeringen hadden betrekking op ICT en 
schoolmeubilair/inventaris. De afschrijvingslasten 
bedroegen € 46.000. Aangezien de afschrijvingen 
hoger zijn dan de investeringen is de waarde van 
de materiële vaste activa afgenomen met €13.600. 
Dit gaat met name om de vervoersmiddelen en in 
mindere mate om de leermiddelen. De boekwaarde 
is 29% (2014: 32%) van de aanschafwaarde.

De financiële vaste activa bestaan uit effecten die 
volledig gefinancierd zijn met private middelen. In 
2016 bedroeg de koerswinst € 9.600 (2015: € 3.000).

De omvang van de vorderingen is in 2016 op hetzelfde 
niveau gebleven als in 2015. De belangrijkste 
vordering is de vordering op het ministerie i.v.m. 
het betaalritme van de personele bekostiging. In 
de periode augustus-december wordt minder dan 
5/12 van de jaarsubsidie ontvangen, waardoor er 
per 31 december sprake is van een vordering. Deze 
vordering loopt in de periode januari-juli terug naar 
€ 0. Vanaf augustus loopt de vordering weer op. De 
vordering bedraagt per 31 december 2015 € 86.000 
(2015: € 83.000). Begin 2016 is de subsidie voor het 
seizoen 2015-2016 verhoogd. De andere vorderingen 
en vooruitbetaalde posten zijn met € 4.000 afgenomen 
tot € 15.000 (2015: € 19.000). Aan de vorderingen zijn 
geen risico’s verbonden, waardoor geen voorziening 
wegens mogelijke oninbaarheid is opgenomen.

In de jaarrekening 2015 was al rekening gehouden 
met een forse daling van de liquide middelen in het 
jaar 2016. De omvang van de liquide middelen is in 

2016 met € 161.000 afgenomen. Deze afname is groter 
dan het negatieve resultaat over 2016. Dit heeft drie 
belangrijke oorzaken. Ten eerste het negatieve 
bedrijfsresultaat van 57.000 euro. Ten tweede de 
aflossing op kort- en langlopende schulden (58.000 
euro). Het merendeel hiervan betreft kortlopende 
overige schulden. Tot slot is de onttrekking aan de 
voorziening voor meerjarig onderhoud van 50.000 
euro de derde belangrijkste oorzaak. In 2016 is 
geïnvesteerd in een nieuw ventilatiesysteem en 
buitenonderhoud. Een preciezere toelichting op de 
ontwikkeling van de liquide middelen is te vinden in 
het kasstroomoverzicht. Het gemiddeld uitstaand 
saldo van de liquide middelen is in 2016 € 34.000 lager 
dan in 2015

Het negatieve exploitatieresultaat van 2016 van 
-/- € 57.000 is ten laste van het eigen vermogen 
gebracht. Van het resultaat is € 67.000 uit de algemene 
reserves gehaald. De algemene reserve bedraagt per 
31 december 2016 € 157.000 (2015: € 224.000). 

Naast de algemene reserve zijn er ook bestemmings-
reserves. Aan de bestemmingsreserves is € 10.000 
toegevoegd.

De voorziening voor het groot onderhoud is met  
€ 50.000 euro gedaald naar € 85.000. Het betreft een 
dotatie van € 35.000 in verband met de noodzakelijke 
opbouw ten behoeve van het meerjaren onderhouds-
plan en uitgaven van € 85.000 in het kader van 
datzelfde plan.

De omvang van de langlopende schulden is met € 
11.000 gedaald tot € 12.000 (2015: € 23.000). De langlo-
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FINANCIEEL BELEID  
             
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. 
 
 

 

Activa 31-12-2016 31-12-2015 Passiva 31-12-2016 31-12-2015       

Materiële vaste activa       213.771        227.387   Eigen vermogen       507.427        564.353  
Financiële vaste activa       215.623        206.006   Voorzieningen       110.595        160.931  
Vorderingen       101.426        101.895   Langlopende schulden         17.431          22.946  
Liquide middelen       368.382        529.291   Kortlopende schulden       263.749        316.349        

Totaal activa      899.202    1.064.579   Totaal passiva      899.202    1.064.579  
 
Toelichting op de balans: 

 

             
Activa  
                          Materiële vaste activa:          
In 2016 is voor € 33.000 geïnvesteerd in materiële activa. De investeringen hadden betrekking op ICT en 
schoolmeubilair/inventaris. De afschrijvingslasten bedroegen € 46.000. Aangezien de afschrijvingen hoger zijn 
dan de investeringen is de waarde van de materiële vaste activa afgenomen met €13.600. Dit gaat met name om 
de vervoersmiddelen en in mindere mate om de leermiddelen. De boekwaarde is 29% (2014: 32%) van de 
aanschafwaarde. 

   

  
             Financiële vaste activa:         
De financiële vaste activa bestaan uit effecten die volledig gefinancierd zijn met private middelen. In 2016 
bedroeg de koerswinst € 9.600 (2015: € 3.000) 

   

  
             Vorderingen:          
De omvang van de vorderingen is in 2016 op hetzelfde niveau gebleven als in 2015. De belangrijkste vordering is 
de vordering op het ministerie i.v.m. het betaalritme van de personele bekostiging. In de periode augustus-
december wordt minder dan 5/12 van de jaarsubsidie ontvangen, waardoor er per 31 december sprake is van 
een vordering. Deze vordering loopt in de periode januari-juli terug naar € 0. Vanaf augustus loopt de vordering 
weer op. De vordering bedraagt per 31 december 2015 € 86.000 (2015: € 83.000). Begin 2016 is de subsidie 
voor het seizoen 2015-2016 verhoogd. De andere vorderingen en vooruitbetaalde posten zijn met € 4.000 
afgenomen tot € 15.000 (2015: € 19.000). Aan de vorderingen zijn geen risico's verbonden, waardoor geen 
voorziening wegens mogelijke oninbaarheid is opgenomen. 
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Analyse resultaat
De begroting van 2016 liet een negatief resultaat zien van € 57.401. Uiteindelijk 
resulteert een negatief resultaat boekjaar 2016 van € 56.923: een verschil van € 478 
met de begroting. Het negatief resultaat over het boekjaar 2015 bedroeg € 9.419. 
In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en een specificatie van de 
belangrijkste verschillen.

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

pende schulden betreffen de stimuleringsregeling 
vroegschoolse educatie van OCW en de subsidie 1e 
inrichting van de gemeente. Hiervan is in 2016 € 11.000 
vrijgevallen in de exploitatie.

De omvang van de kortlopende schulden is met  
€ 53.000 gedaald. De belangrijkste kortlopende 

schulden zijn de af te dragen loonheffing en pensioen-
premies en vakantiegeld. Deze schulden worden 
eind januari en eind mei betaald. De omvang van 
de salarisgebonden schulden bedraagt per 31 
december 2016 € 119.000 (2015: € 127.000). De overige 
schulden zijn met € 45.000 gedaald en bedragen 
per 31 december 2016 € 144.000 (2015: € 189.000).

Toelichting op de staat van baten en lasten:
Het resultaat is ten opzichte van 2015 gedaald met 
 € 47.504. De belangrijkste oorzaken van deze 
daling zijn:

• De hogere huisvestingslasten als gevolg van 
dotatie aan voorzieningen in verband met het 
meerjarenonderhoudsplan (–/-18.000 euro)

• De hogere schoonmaakkosten als gevolg van de 
inhuur van een schoonmaakbedrijf per seizoen 
2015-2016 (–/- 18.000 euro)

• Hogere wervingskosten in verband met het 
aantrekken van een nieuwe directeur (–/- 26.000 
euro)

Daar staan (exclusief schoolbankrekeningen) een 
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Analyse realisatie 2016 versus realisatie 2015 en realisatie 2016 versus begroting 2016  
             
Onderstaand treft u een vergelijking van de staat van baten en lasten aan op basis van gerealiseerde en  
begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2016 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2015. 

 

 
Realisatie 

2016 
Begroting 

2016 
Verschil Realisatie  

2015 
Verschil 

      

Baten 
     

Rijksbijdragen OCenW    1.700.460     1.689.368        11.092     1.683.286        17.174  
Overige overheidsbijdragen        13.206         11.580          1.626         16.726         -3.520  
Overige baten       146.822         86.124        60.698         95.997        50.825   

          
Totaal baten  1.860.488   1.787.072       73.416   1.796.009       64.479        

Lasten 
     

Personele lasten    1.473.590     1.455.166        18.424     1.476.383         -2.793  
Afschrijvingen        46.651         41.269          5.382         49.519         -2.868  
Huisvestingslasten       130.481        131.578         -1.097        101.221        29.260  
Overige instellingslasten       279.008        223.860        55.148        188.343        90.665   

          
Totaal lasten  1.929.730   1.851.873       77.857   1.815.466     114.264   

          
Saldo baten en lasten      -69.242       -64.801       -4.441       -19.457     -49.785        

Financiële baten en lasten 
     

Financiële baten        15.550         10.000          5.550         11.903          3.647  
Financiële lasten          3.231           2.600            631           1.865          1.366   

          
Totaal financiële baten en lasten       12.319          7.400         4.919        10.038         2.281   

                

Nettoresultaat      -56.923       -57.401            478         -9.419     -47.504  
 
 
Toelichting op de staat van baten en 
lasten: 

       

             
Het resultaat is ten opzichte van 2015 gedaald met € 47.504. De belangrijkste oorzaken van deze daling zijn: 
– De hogere huisvestingslasten als gevolg van dotatie aan voorzieningen in verband met het 
meerjarenonderhoudsplan (–/-18.000 euro) 
– De hogere schoonmaakkosten als gevolg van de inhuur van een schoonmaakbedrijf per seizoen 2015-2016 (–/- 
18.000 euro) 
– Hogere wervingskosten in verband met het aantrekken van een nieuwe directeur (–/- 26.000 euro) 
 
Daar staan (exclusief schoolbankrekeningen) een fractie hogere baten tegenover: +6.000 euro en hogere  
financiële baten (+ 2.000 euro) en lagere energiekosten (+12.000 euro). 
 

 

                          
             
De reguliere personele bekostiging is in 2016 is hoger dan 2015, en ook hoger dan begroot vanwege een 
prijsbijstelling in het najaar 2016. De vergoedingsbedragen zijn daarmee verhoogd. De vergoeding voor 
personeels- en arbeidsmarktbeleid is voor het schooljaar 2016-2017 aanmerkelijk verhoogd en daardoor is meer 
ontvangen dan in 2015 en een fractie meer dan begroot. De vergoeding voor de prestatiebox is lager dan in 2015, 
maar hoger dan begroot. De nieuwe bedragen zijn lager vastgesteld. De vergoeding voor materiële  
instandhouding is een fractie lager dan in 2015 maar gelijk aan begroting. Sinds de invoering van het 
PassendOnderwijs per 1 augustus 2014 moeten de ontvangen gelden van het  
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fractie hogere baten tegenover: +6.000 euro en hogere 
financiële baten (+ 2.000 euro) en lagere energiekos-
ten (+12.000 euro). De reguliere personele bekostiging 
is in 2016 is hoger dan 2015, en ook hoger dan begroot 
vanwege een prijsbijstelling in het najaar 2016. De 
vergoedingsbedragen zijn daarmee verhoogd. De 
vergoeding voor personeels- en arbeidsmarktbeleid 
is voor het schooljaar 2016-2017 aanmerkelijk 
verhoogd en daardoor is meer ontvangen dan in 2015 
en een fractie meer dan begroot. De vergoeding voor 
de prestatiebox is lager dan in 2015, maar hoger dan 
begroot. De nieuwe bedragen zijn lager vastgesteld. 
De vergoeding voor materiële instandhouding is een 
fractie lager dan in 2015 maar gelijk aan begroting. 
Sinds de invoering van het Passend Onderwijs per 
1 augustus 2014 moeten de ontvangen gelden van het 
samenwerkingsverband verantwoord worden bij de 
rijksbijdragen en niet meer bij de overige baten. Deze 
ontvangsten zijn gelijk aan de begroting en substantieel 
hoger dan in 2015. 

Overige overheidsbijdragen: dit betreft de overige 
gemeentelijk en GR-bijdragen en subsidies en valt 
lager uit dan in 2015, maar een fractie hoger dan 
begroot. De overige baten zijn fors hoger dan begroot 
en dan in 2015. Belangrijkste oorzaak is dat de 
schoolbankrekening die beheerd worden door de 
directie en administratie nu integraal onderdeel 
uitmaken van het resultaat. De inkomsten van de 
schoolbankrekening betreft 58.200 euro. De opbrengst 
verhuur is zowel hoger dan begroot als in 2015. De 
ouderbijdragen zijn echter lager dan begroot en maar 
een fractie hoger dan 2015. De donaties en giften zijn 
hoger dan begroot en een fractie lager dan in 2015. 
De vergoedingen voor het leerlingenvervoer zijn lager 
dan in 2014, en lager dan begroot, dat komt omdat er 
ook minder kosten zijn gemaakt. 

In 2016 is van Kentalis leerlinggebonden financiering 
ontvangen voor een leerling met gehoorproblemen. 
Dit was niet begroot en is hoger dan in 2015. Daar-
naast zijn er in 2015 vergoedingen ontvangen van 
Driestar en een terugbetaling van teveel betaalde 
premies voor de ziektewet. Deze bedragen waren 
niet begroot en zijn per saldo ongeveer gelijk aan 
2015. De lonen en salarissen zijn iets hoger dan 
begroot maar lager dan 2015. In 2015 was nog een 
afkoopsom geboekt, vandaar de hogere salariskosten. 
De niet-salarisgebonden lasten zijn een fractie hoger 
dan begroot en hoger dan in 2015. Dit komt voorna-
melijk door de kosten uitbesteding derden. Aan 
nascholing is fors meer uitgegeven dan in 2015 en 30% 
meer dan begroot. De afschrijvingslasten waren hoger 
dan begroot, maar lager dan in 2015. De afschrijvingen 
meubilair en ICT waren hoger dan begroot, maar 
vrijwel gelijk aan 2015. De afschrijvingslasten voor de 
vervoermiddelen waren conform begroot en lager dan 
in 2015. De huisvestingslasten zijn gelijk aan begroting 
en hoger dan in 2015. In verband met het meerja-
renonderhoudsplan moest de dotatie met 18.000 euro 
worden verdubbeld. Daarnaast zijn de schoonmaak-
kosten met 18.000 euro toegenomen. Met name de 
energielasten zijn daarentegen een stuk lager dan 

begroot en in 2015. In 2015 zat echter nog een bedrag 
voor 2014 voor energiekosten. Vanaf het schooljaar 
2015-2016 is een schoonmaakbedrijf ingehuurd, 
vandaar de stijging.

De overige instellingslasten waren 55.000 euro hoger 
dan begroot, en 91.000 hoger dan in 2015. Het verschil 
met de begroting is nagenoeg geheel toe te rekenen 
aan het opnemen van de uitgaven op de schoolbank-
rekening van 61.000 euro. Ten opzichte van 2015 zijn 
er wervingskosten gemaakt voor het aantrekken van 
een nieuwe directeur en deze vallen ook hoger uit dan 
begroot. De kosten voor administratie- en beheer zijn 
weliswaar gestegen ten opzichte van 2015, maar fors 
lager dan begroot. De reis-en verblijfskosten zorgen 
ook voor een flinke meevaller. Deze meevallers doen 
de tegenvaller op wervingskosten weer teniet. De 
kosten voor leermiddelen vallen lager uit dan 2015, 
maar de kosten voor toetsen en testen zijn fors hoger 
dan begroot en 2015. Nog uit te zoeken. De buiten-
schoolse activiteiten vallen lager uit dan 2015 en fors 
lager dan begroot. De verzekeringskosten zijn ook fors 
lager dan 2015 en begroot. Nog uit te zoeken. De 
reproductie kosten vallen hoger uit dan 2015 en 
begroot. 

De financiële baten en lasten zijn hoger dan begroot, 
en hoger dan in 2015. In 2016 waren de (ongerealiseer-
de) koerswinsten een stuk hoger dan in 2015. De 
rentebaten zijn fors lager dan begroot en gehalveerd 
ten opzichte van 2015 o.a. door de zeer lage rentestand. 
Al met al komen we een fractie lager uit dan begroot. 
Enerzijds zijn er meevallers in de inkomsten vanuit het 
Rijk (+13.000 euro) en financiële baten (+ 5.000 euro). 
Deze heffen de tegenvaller op de wervingskosten 
(–/- 18.000 euro) op.

Investeringen en financieringsbeleid
Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investerin-
gen, zoals een proefopstelling van een ventilatie unit 
in 1 lokaal, uit eigen middelen voldaan. Het beleid is 
als in enig jaar of maand en te groot beslag op de 
liquiditeit plaatsvindt een spreiding in de aanschaf 
van nieuwe investeringen wordt aangebracht. De 
investeringen worden bewaakt op basis van de 
liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd vanuit een in de 
meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief. 

Treasuryverslag
De stichting hanteert het uniforme treasurystatuut 
van de Verus. In dit statuut is bepaald binnen welke 
kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- 
en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangs-
punt is dat de toegekende publieke middelen overeen-
komstig 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/maand- en kwartaaldeposito. De 
tegoeden op deze rekening zijn direct opeisbaar. Alle 
liquide middelen en effecten zijn ondergebracht bij 
de RABÖ bank, behoudens een rekening met zeer 
beperkt saldo bij de ING).
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Onderstaand wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de Stichting 
Reformatorisch Onderwijs. Hiermee willen we een beeld geven over de continuïteit 
van onze stichting. Er is geen sprake van majeure investeringen of van doorcentra-
lisatie van de huisvesting.

Toelichting op de kengetallen
De formatie van leerkrachten daalt voornamelijk door 
het deels niet hoeven te vervangen van de vertrek-
kende leerkrachten. Dit betreft in 2017 een daling 
van 0,64 FTE ten opzichte van de begroting 2016. 
In de meerjarenbegroting is in principe uitgegaan 
van verlenging van de tijdelijke aanstellingen en 
de tijdelijke uitbreidingen. De jaarcontracten van 
2 onderwijs- ondersteunende medewerkers (OOP) 
worden niet verlengd (0,8 FTE) per augustus 2017. 
Dit is niet opgenomen in het jaar 2017, maar treedt 

in werking in begrotingsjaar 2018. Mochten de 
leerlingenaantallen zich dusdanig ontwikkelen dat 
er meer ruimte komt in de financiën voor 2018 zal 
dit voor zomer van 2017 worden heroverwogen.

We verwachten de komende jaren een bescheiden 
groei van de leerlingenaantallen, maar vooralsnog 
is dat aantal 10 lager dan 1 jaar geleden nog 
geraamd. Dit vanwege de onverwachte daling van 
het leerlingenaantal in 2016.

11. Continuïteitsparagraaf

Kerngetallen:
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CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 
      
Onderstaand wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de Stichting Reformatorisch Onderwijs. 
Hiermee willen we een beeld geven over de continuïteit van onze stichting. 
      
Er is geen sprake van majeure investeringen of van doorcentralisatie van de huisvesting. 
      
Kengetallen     
       

Realisatie 
2015 

Realisatie 
2016 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019  

          
Aantal leerlingen op 1 
oktober 362 356 358 360 360 

      
Personele bezetting in fte 
per 31 december      
Bestuur / Management  1,50  1,50  1,53  1,63  1,63  
Personeel primair proces 18,50  18,50  17,86  17,72  17,72  
Ondersteunend personeel 2,00  2,00  1,61  0,81  0,81  
Totale personele 
bezetting 22,00  22,00  21,00  20,16  20,16  
 
 

     

Toelichting op de kengetallen: 
      
         
de personele bezetting 
De formatie van leerkrachten daalt voornamelijk door het deels niet hoeven te vervangen van de vertrekkende  
leerkrachten. Dit betreft in 2017 een daling van 0,64 FTE ten opzichte van de begroting 2016. In de  
meerjarenbegroting is in principe uitgegaan van verlenging van de tijdelijke aanstellingen en de tijdelijke  
uitbreidingen. De jaarcontracten van 2 onderwijs ondersteunende medewerkers (OOP) worden niet  
verlengd (0,8 FTE) per augustus 2017. Dit is niet opgenomen in het jaar 2017, maar treedt in werking in  
begrotingsjaar 2018. Mochten de leerlingenaantallen zich dusdanig ontwikkelen dat er meer ruimte komt in  
de financiën voor 2018 zal dit voor zomer van 2017 worden heroverwogen. 
  
  
  
  
de verwachte leerlingaantallen 
We verwachten de komende jaren een bescheiden groei van de leerlingenaantallen, maar vooralsnog is  
dat aantal 10 lager dan 1 jaar geleden nog geraamd. Dit vanwege de onverwachte daling van het  
leerlingenaantal in 2016. 
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Toelichting op de balans 
De omvang van de balans is conform verwachting in 
2016 gedaald en zal daarna weer stijgen. De omvang 
van het eigen vermogen is in 2016 gedaald in verband 
met het verwachte tekort en zal daarna weer toenemen 
als gevolg van de positieve exploitatie resultaten. Er 
is vanuit gegaan dat de dotaties aan de voorzieningen 
hoger zullen zijn aan de onttrekkingen vanwege extra 
dotaties vanuit het meerjaren onderhoudsplan. De 
langlopende schulden nemen af in verband met de 
vrijval van de ontvangen investeringssubsidies. In de 
prognose van de balans is de omvang van de kort-
lopende schulden gelijk gehouden gezien de lastig 
te voorspellen omvang hiervan. Dat geldt ook voor 
de vorderingen.

Voor de komende jaren zijn de investeringen in de 
materiële vaste activa zeer hoog. Met name in 2017 zal 
er worden geïnvesteerd in leermiddelen (+50.000 euro) 
en nieuwe computers en een wifinetwerk (+30.000 euro). 
Dit ligt enkele tienduizenden euro’s hoger dan het 
bedrag van de afschrijvingen waardoor de waarde van 
de materiële vaste activa zal stijgen in 2017. In 2018 
zijn er naar verwachting relatief weinig investeringen 
nodig, de afschrijvingen blijven op het peil van de 
afgelopen jaren, waardoor de waarde weer zal dalen. 
De financiële vaste activa zijn gelijk gelaten. Als gevolg 
van deze aannames zal de omvang van de liquide 
middelen ook 2017 afnemen en daarna weer toene-
men. Deze post is als sluitpost berekend. Op grond 
van deze aannames blijven alle kengetallen goed.

Balans:
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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        227.387         213.771           256.082        217.988         222.403  
Financiële vaste activa        206.006         215.623           215.623        215.623         215.623   

          
Totaal vaste activa      433.393       429.394         471.705       433.611        438.026        

Vorderingen         101.895         101.426           102.000        102.000         102.000  
Liquide middelen        529.291         368.382           328.949        407.647         472.216   

          
Totaal vlottende activa      631.186       469.808         430.949       509.647        574.216        

Totaal activa   1.064.579       899.202         902.654       943.258     1.012.242  

            
            
Passiva Realisatie 

31-12-2015 
Realisatie 

31-12-2016 
Prognose 

 31-12-2017 
Prognose 

31-12-2018 
Prognose 

31-12-2019 
      

Algemene reserve        224.097         156.710           159.507        185.476         222.478  
Bestemmingsreserves        340.256         350.717           353.037        355.357         357.677   

          
Totaal eigen vermogen        564.353         507.427           512.544        540.833         580.155        

Voorzieningen        160.931         110.595           115.195        133.026         168.204  
Langlopende schulden         22.946           17.431             11.915            6.399                883  
Kortlopende schulden        316.349         263.749           263.000        263.000         263.000        

Totaal passiva   1.064.579       899.202         902.654       943.258     1.012.242  

 
 

   

 
Toelichting op de balans: 
     
De omvang van de balans is conform verwachting in 2016 gedaald en zal daarna weer stijgen. De 
omvang van het eigen vermogen is in 2016 gedaald in verband met het verwachte tekort en zal daarna 
weer toenemen als gevolg van de positieve exploitatie resultaten. Er is vanuit gegaan dat de dotaties aan 
de voorzieningen hoger zullen zijn aan de onttrekkingen vanwege extra dotaties vanuit het 
meerjarenonderhoudsplan. De langlopende schulden nemen af in verband met de vrijval van de 
ontvangen investeringssubsidies. In de prognose van de balans is de omvang van de kortlopende 
schulden gelijk gehouden gezien de lastig te voorspellen omvang hiervan. Dat geldt ook voor de 
vorderingen. 
Voor de komende jaren zijn de investeringen in de materiële vaste activa zeer hoog. Met name in 2017 
zal er worden geïnvesteerd in leermiddelen (+50.000 euro) en nieuwe computers en een wifinetwerk 
(+30.000 euro). Dit ligt enkele tienduizenden euro’s hoger dan het bedrag van de afschrijvingen waardoor 
de waarde van de materiële vaste activa zal stijgen in 2017. In 2018 zijn er naar verwachting relatief 
weinig investeringen nodig, de afschrijvingen blijven op het peil van de afgelopen jaren, waardoor de 
waarde weer zal dalen. De financiële vaste activa zijn gelijk gelaten. Als gevolg van deze aannames zal 
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Toelichting op de staat van baten en lasten
De daling van het leerlingenaantal per 1-10-2016 zorgt 
voor lagere rijksbijdragen. De gemeentelijke vergoe-
dingen betreffen de subsidie voor personeel en de 
vrijval van de investeringssubsidie. De overige baten 
bestaan uit ouderbijdragen en donaties en giften 
en de vergoedingen voor huur en medegebruik en 
leerlingenvervoer.

De formatieve inzet wordt verder verlaagd de 
komende jaren vanwege afbouw OOP en het deels 
niet vervangen van vertrekkende leerkrachten. In 2016 
zijn incidenteel kosten gemaakt voor inhuur derden 

en zijn er hogere nascholingskosten. Vanaf 2017 dalen 
daardoor de personele lasten. De afschrijvingslasten 
zijn gebaseerd op de momenteel aanwezige materiële 
vaste activa en de verwachte investeringen. Deze 
zullen stijgen in 2017 vanwege aanschaf van een Wifi- 
netwerk en vervanging van reeds afgeschreven ICT- 
materiaal (computers e.d.). De huisvestingslasten zijn 
in 2016 structureel hoger komen te liggen in verband 
met kosten voor het schoonmaakbedrijf. Bij de overige 
instellingslasten zijn in 2016 incidentele extra kosten 
gemaakt voor bestuurs- en managementondersteuning, 
vandaar dat deze weer dalen in 2017.

Staat van baten en lasten:
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de omvang van de liquide middelen ook 2017 afnemen en daarna weer toenemen. Deze post is als 
sluitpost berekend. 

Op grond van deze aannames blijven alle kengetallen goed. 
 

     
Staat van baten en lasten 
  

Realisatie 
2015 

Realisatie 
2016 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019       

Baten      
Gebaseerd op aantal leerlingen 
op 1 oktober 362 356 358 360 360 

      
Rijksbijdragen OCenW    1.683.286     1.700.460     1.667.854     1.645.205     1.671.230  

Overige overheidsbijdragen        16.726         13.206         13.977         13.200         13.200  
Overige baten        95.997        146.822         84.137         87.117         86.086  
           
Totaal baten  1.796.009   1.860.488   1.765.968   1.745.522   1.770.516  
      
Lasten      
Personeelslasten    1.476.383     1.473.590     1.382.240     1.338.945     1.348.208  
Afschrijvingen        49.519         46.651         55.494         57.569         61.167  
Huisvestingslasten       101.221        130.481        133.478        134.578        135.678  
Overige lasten       188.343        279.008        194.040        190.540        190.540  
           
Totaal lasten  1.815.466   1.929.730   1.765.252   1.721.632   1.735.593  
      
Saldo baten en lasten      -19.457       -69.242             716        23.890        34.923  
      
      

Financiële baten en lasten      
Financiële baten        11.903         15.550           7.000           7.000           7.000  
Financiële lasten          1.865           3.231           2.600           2.600           2.600  
           
Totaal financiële baten en 
lasten       10.038        12.319          4.400          4.400          4.400  
           
      
Nettoresultaat        -9.419       -56.923          5.116        28.290        39.323  
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2016 is een intensief jaar geweest voor het bestuur, de directie en het team van de 
Prins Mauritsschool. Het gezamenlijke doel van iedere betrokkene bij de school is 
goed onderwijs. De raad van toezicht concludeert dat dit ook in 2016 is gerealiseerd, 
maar daar was extra inzet voor nodig. De periode van interim-directie vroeg om 
zorgvuldige betrokkenheid. Dankbaar zijn we dat Patrick Vogelaar per 1 oktober 
is gestart als directeur. De laatste maanden van 2016 keerde de rust langzaam 
weer terug. 

De raad van toezicht is van mening dat het bestuur van de SRO op een zorgvuldige 
wijze invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheden. De jaarrekening 2016, waar 
dit verslag deel van uit maakt, is door de raad van toezicht goedgekeurd. Het bestuur 
voert een verantwoord financieel beleid en faciliteert goede onderwijskwaliteit. 
De werkwijze van het bestuur is daarbij open en constructief. 

Behalve de toezichthoudende taak op het beleid van het bestuur en algemene zaken 
houdt de raad toezicht op de wijze waarop de identiteit van de school wordt vorm-
gegeven. In 2016 is een start gemaakt met het nadenken over de inhoud en de vorm 
van identiteit. Positief is, dat dit gesprek zowel in het team als het bestuur wordt 
gevoerd en dat in iedere betrokkene het verlangen leeft om een levende brief van 
Christus te zijn voor de kinderen van de Prins Mauritsschool. 

De boodschap van de Bijbel mocht ook in het voorbije jaar het fundament van de 
school vormen. Die identiteit, gecombineerd met zijn open toelatingsbeleid, geeft de 
school een bijzondere positie. De raad van toezicht ondersteunt die positie van harte.

De raad van toezicht is het bestuur, de (interim-)directie en de medewerkers van 
de SRO dankbaar voor het vele werk dat ook in 2016 weer voor de school is gedaan. 
Het team van onderwijzers, ondersteunend personeel, directie en bestuur kon een 
goede invulling geven aan de missie van school om ‘bijzonder goed onderwijs’ te 
bieden. We hebben de trouwe zegen van God hierin ook in 2016 ervaren en dat stemt 
ons dankbaar. 

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur 
en op de algemene zaken. Deze verantwoordelijkheid is uitgewerkt in het Reglement 
raad van toezicht, dat is gebaseerd op de Code Goed Bestuur in het Primair Onder-
wijs. De raad houdt zich dus niet bezig met de dagelijkse gang van zaken, maar 
specifiek met het bestuurlijk handelen. Daarnaast houdt de raad toezicht op de wijze 
waarop de identiteit van de school wordt vormgegeven.

G. v. Gemerden
S. Mans
E. Hoekema
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“Een gouden team, dat 

Gods liefde weerspiegelt 

naar alle kinderen!”
— Magdy Fayaz, vader van 3 leerlingen (groep 2, 6 en 8)
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Jaarrekening 2016
26613 / Stichting Reformatorisch Onderwijs, te Delft

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
en aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in
euro’s.

Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) 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.

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

Verbonden partijen 
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. 

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.

Categorie afschrijvings- afschrijvings- activerings-
termijn percentage grens

in maanden per jaar in €

Terreinen 15 jaar 500
Inventaris en Apparatuur 3 - 25 jaar 500
Leermiddelen 2 - 16 jaar 500
Overige materiele vaste activa 2 - 7 jaar 500
Vervoermiddelen 8 jaar 500
ICT digitale schoolborden 4-8 jaar 500
ICT overig 4 jaar 500

De gebouwen en terreinen 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.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
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Financiële vaste activa

Effecten
Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen reële waarde.
Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt.

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na de eerste verwerking worden gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen via de staat van baten en lasten worden
rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt.

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de gemortiseerde kostprijs. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op 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
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. 
Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.

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

Omschrijving Doel Beperkingen EUR
111.582  

235.024  

Voorzieningen

Algemeen
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.

- Reserve personeel Door het bestuur, de reserve 
wordt jaarlijks op niveau 
gebracht.

Afdekking kostenrisico's 
van ouderschapsverlof, 
extra beloning 
herintreders, 
overlijdensuitkeringen, 
verhuiskosten en kosten 
van gedwongen afscheid 
van werknemers.

Door het bestuur, de reserve 
wordt jaarlijks gevoed vanuit de 
resultaatbestemming. De 
toevoeging bestaat uit de 
toerekening vanuit het financiële 
resultaat.

- Algemene reserve privaat Vrij besteedbaar. O.a. ter 
dekking van beleggen in 
aandelen en obligaties.
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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.

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
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden 
met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

Voorziening groot 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. 

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.

Leasing

Operationele leasing
Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en
nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten
worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden,
rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van
baten en lasten over de looptijd van het contract.

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.
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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) reserves die door
het bestuur 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.

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.
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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.

Dividenden
Dividenden te ontvangen van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,
worden verantwoord zodra de stichting het recht hierop heeft verkregen.

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde

Waardeveranderingen van de volgende financiële instrumenten worden rechtstreeks verwerkt in de
staat van baten en lasten:
- Financiële activa en verplichtingen die onderdeel zijn van de handelsportefeuille;
- Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) met een beursgenoteerde onderliggende waarde;
- Gekochte leningen, obligaties (tenzij aangehouden tot einde looptijd) en aangehouden
  eigen-vermogensinstrumenten die beursgenoteerd zijn.

Waardeverminderingen van financiële instrumenten die op reële waarde gewaardeerd zijn, worden
verwerkt in de staat van baten en lasten. Voor gerealiseerde waardevermeerderingen van financiële
instrumenten die op reële waarde worden gewaardeerd met verwerking van de waardevermeerderingen
rechtstreeks in het eigen vermogen, dient het cumulatieve resultaat dat voorheen in het eigen vermogen
was opgenomen, te worden verwerkt in de staat van baten en lasten op het moment dat de
desbetreffende effecten niet langer in de balans worden verwerkt.

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.

Prijsrisico
De instelling loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder financiële vaste 
activa en effecten, opgenomen onder vlottende activa. De instelling beheerst het marktrisico door 
stratificatie aan te brengen in de portefeuille, en limieten te stellen.
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(na verwerking resultaatbestemming)

€ € € €
1 ACTIVA

1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa 213.771 227.387
1.1.3 Financiële vaste activa 215.623 206.006

Totaal vaste activa 429.394 433.393

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen 101.426 101.895
1.2.4 Liquide middelen 368.382 529.291

Totaal vlottende activa 469.808 631.186

TOTAAL ACTIVA 899.202 1.064.579

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 507.427 564.353
2.2 Voorzieningen 110.595 160.931
2.3 Langlopende schulden 17.431 22.946
2.4 Kortlopende schulden 263.749 316.349

TOTAAL PASSIVA 899.202 1.064.579

Aanpassing balansgegevens per 1 januari 2016

31-12-2016 31-12-2015

BALANS PER 31 DECEMBER 2016, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31 DECEMBER 2015

Er zijn aanpassingen op de balansgegevens per 1 januari 2016. In de toelichting wordt nader ingegaan op de aanpassingen.

Versie: 1 34

Prins Mauritsschool
Bestuursverslag 2016Jaarrekening 34Bijlage:

Bijlage: Jaarrekening p. 7 / 28



Jaarrekening 2016
26613 / Stichting Reformatorisch Onderwijs, te Delft

€ € € € € €
3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 1.700.460 1.689.368 1.683.286
3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden 13.206 11.580 16.726
3.5 Overige baten 146.822 86.124 95.997

Totaal baten 1.860.488 1.787.072 1.796.009

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 1.473.590 1.455.166 1.476.383
4.2 Afschrijvingen 46.651 41.269 49.519
4.3 Huisvestingslasten 130.481 131.578 101.221
4.4 Overige lasten 279.008 223.860 188.343

Totaal lasten 1.929.730 1.851.873 1.815.466

Saldo baten en lasten * -69.242 -64.801 -19.457

6.1 Financiële baten 15.550 10.000 11.903
6.2 Financiële lasten 3.231 2.600 1.865

Saldo financiële baten en lasten 12.319 7.400 10.038

Nettoresultaat * -56.923 -57.401 -9.419

*(- is negatief)

2016 Begroot 2016 2015

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016, VERGELIJKENDE CIJFERS 2015
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Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -69.242 -19.457

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 4.2 46.651 49.519
- Mutaties voorzieningen 2.2 -50.336 -4.889

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen 1.2.2 469 16.770
- Kortlopende schulden 2.3.3 -52.600 57.572

-55.816 118.972
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest 6.1.1 2.744 5.787
Betaalde interest 6.2.1. -3.231 -495

-487 5.292
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -125.545 104.807

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -33.035 -23.011
Overige investeringen in financiële vaste activa 1.1.3 -9.617 -24.624

-42.652 -47.635
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -42.652 -47.635

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 2.3 -5.516 -8.416
-5.516 -8.416

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -5.516 -8.416

Kasstroom uit overige balansmutaties

Overige mutaties eigen vermogen 2.1 12.806 4.745
12.806 4.745

Totaal kasstroom uit overige balansmutaties 12.806 4.745

Mutatie liquide middelen 1.2.4 -160.907 53.501

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 529.291 475.789
Mutatie boekjaar liquide middelen -160.909 53.502
Stand liquide middelen per  31-12 368.382 529.291

2016 2015

2016 2015

KASSTROOMOVERZICHT 2016, VERGELIJKENDE CIJFERS 2015
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1 Activa

1.1 Vaste Activa

Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Boekwaarde Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boek-
prijs vingen waarde ringen desinves- vingen prijs vingen waarde

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 4.257 2.279 1.978 - - 200 4.257 2.479 1.779
1.1.2.2 Terreinen 23.834 6.178 17.656 - - 1.589 23.834 7.767 16.067
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 322.848 200.023 122.825 32.365 - 25.822 355.213 225.845 129.367
1.1.2.4 Overige materiële vaste 

activa 355.000 270.072 84.929 670 - 19.040 355.670 289.112 66.559

Totaal Materiële vaste 
activa 705.939 478.552 227.388 33.035 - 46.651 738.974 525.203 213.772

Schoolgebouw
Het door de Stichting beheerde schoolgebouw is juridisch wel,
doch economisch geen eigendom van de Stichting.

Het gebouw is volledig gesubsidieerd en dient, wanneer het niet meer conform de bestemming
wordt gebruikt, om niet te worden overgedragen aan de Gemeente.

1.1.3 Financiële vaste activa Boek- Investe- Desinves- Waarde- Boek-
waarde ringen teringen verandering Resultaat waarde
1-1-2016 2016 2016 2016 2016 31-12-2016

€ € € € € €

1.1.3.7 Effecten 206.006 - - 9.617 - 215.623

Totaal Financiële vaste activa 206.006 - - 9.617 - 215.623

Effecten

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen
€ € € €

1.2.2.2 OCW 86.356 82.867
1.2.2.10 Overige vorderingen 4.201 10.224

Subtotaal vorderingen 90.557 93.091

1.2.2.11 Dividendbelasting 351 222
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 8.173 6.906
1.2.2.14 Te ontvangen interest 2.346 1.675

Overlopende activa 10.870 8.803

Totaal Vorderingen 101.427 101.894

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

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Materiële vaste activa

31-12-2016 31-12-2015

De waardeverandering 2016 betreft ongerealiseerde koerswinst. De hele portefeuille is met privaat vermogen gefinancierd.

1.1.2
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1.2.4 Liquide middelen
€ € € €

1.2.4.1 Schoolbankrekeningen 94.345 83.700
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 274.037 445.591

Totaal liquide middelen 368.382 529.291

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 Groepsvermogen 564.353 -56.925 - 507.427

Totaal Eigen vermogen 564.353 -56.925 - 507.427

2.1.1 Groepsvermogen Stand per 
 01-01-2016

Resultaat
2016

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2016

€ € € €

2.1.1.1 Algemene reserve 224.097 -67.387 - 156.710
2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 113.790 1.903 - 115.693
2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 226.465 8.559 - 235.024

Totaal Groepsvermogen 564.352 -56.925 - 507.427

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

Resultaat
2016

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2016

€ € € €

2.1.1.2.1 Reserve personeel 106.647 4.935 - 111.582
2.1.1.2.10 Reserve nulmeting 7.143 -3.032 - 4.111

Totaal bestemmingsreserves publiek 113.790 1.903 - 115.693

Reserve personeel 

Reserve nulmeting

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) Stand per 
 01-01-2016

Resultaat
2016

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2016

€ € € €

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 226.465 8.559 - 235.024

Totaal bestemmingsreserves privaat 226.465 8.559 - 235.024

2.2 Voorzieningen Stand per 
 01-01-2016 Dotatie 2016

Ontrekking 
2016 Vrijval 2016

Rente 
mutatie*

Stand per 
 31-12-2016

Bedrag 
< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 
5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 
voorzieningen 24.529 - - 926 - 23.603 2.878 20.725 -

2.2.3 Voorzieningen voor 
groot onderhoud 136.402 35.178 84.588 - - 86.992 30.578 38.060 18.354

Totaal 
Voorzieningen 160.931 35.178 84.588 926 - 110.595 33.456 58.785 18.354

* bij netto contante waarde

Personele voorzieningen

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 Vooruitontvangen investeringssubsidies 22.946 - 5.516 17.430 17.430 -

Totaal Langlopende schulden 22.946 - 5.516 17.430 17.430 -

Passiva

De reserve is het gevolg van de activa herwaardering in 2004 op het gebied van de inventaris. Jaarlijks valt een deel hiervan vrij ten gunste van de algemene 
reserve. De hoogte van de vrijval is gebaseerd op basis van de geldende afschrijvingssystematiek.

Jaarlijks wordt deze reserve op niveau gebracht. De volgende kostenrisico's worden hiermee afgedekt, zoals daar zijn: ouderschapsverlof, extra beloning 
herintreders, overlijdensuitkeringen, verhuiskosten en kosten van gedwongen afscheid van werknemers. 

Dit betreft de jubileum-voorziening.
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2.4 Kortlopende schulden
€ € € €

2.4.6 Schulden aan gemeenten en GR's 15.532 6.600
2.4.8 Crediteuren 11.954 25.026
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 65.072 73.979
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 13.079 15.845
2.4.12 Overige kortlopende schulden 109.464 143.926

Subtotaal kortlopende schulden 215.101 265.376

2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies 8.080 8.387
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 40.568 42.586

Overlopende passiva 48.648 50.973

Totaal Kortlopende schulden 263.749 316.349

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

3.1 Rijksbijdragen
€ € € € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 1.597.682 1.589.036 1.567.963

Totaal Rijksbijdrage OCW 1.597.682 1.589.036 1.567.963

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 43.555 41.181 81.311
3.1.2.1.7 Toerekening investeringssubsidies OCW 651 651 680

Totaal overige subsidies OCW 44.206 41.832 81.991

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage 
SWV 58.572 58.500 33.332

Totaal Rijksbijdragen 1.700.460 1.689.368 1.683.286

3.2
Overheidsbijdragen en -subsidies 
overige overheden

€ € € € € €

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en 
- subsidies 13.206 11.580 16.726

Totaal Overige overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden 13.206 11.580 16.726

Totaal overige overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden 13.206 11.580 16.726

3.5 Overige baten
€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 18.536 16.380 16.411
3.5.5 Ouderbijdragen 20.746 25.000 19.634
3.5.6.2 Overige* 107.540 44.744 59.952

Totaal overige baten 146.822 86.124 95.997

* Specificatie Overige
Premiedifferentiatie 3.719 - -
LGF via derden 3.000 - 2.420
Verg.Sal.kst.overigen 3.256 3.256 3.256
Verg.loonkosten SWV e.d. - - 3.136
Overige personeelgebondenopbr. 6.709 - 11.066
Donaties en giften 10.500 9.000 11.480
Leerlingvervoer 22.156 32.488 28.594
Inkomsten schoolbankrekeningen 58.200 - -

107.540 44.744 59.952

Totaal baten 1.860.488 1.787.072 1.796.009

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 1.044.340 1.390.666 1.108.900
4.1.1.2.1 Sociale lasten 149.430 - 141.949
4.1.1.2.2 Premies Participatiefonds 34.063 - 42.675
4.1.1.2.3 Premies Vervangingsfonds 59.592 - 59.841
4.1.1.3 Pensioenpremies 121.173 - 127.066

Totaal lonen en salarissen 1.408.598 1.390.666 1.480.431

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen -926 - -1.589
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 4.543 5.500 5.036
4.1.2.3 Overig 103.038 100.000 43.397

Totaal overige personele lasten 106.655 105.500 46.844

4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds 28.260 41.000 36.206
4.1.3.3 Overige uitkeringen 13.403 - 14.686

Af: Uitkeringen 41.663 41.000 50.892

Totaal personele lasten 1.473.590 1.455.166 1.476.383

Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 24 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2015: 24).
Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland in 2016 (2015: 0).

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 38 in 2016 (2015: 41).

4.2 Afschrijvingen
€ € € € € €

4.2.2.1 Gebouwen en terreinen 1.789 1.789 1.853
4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 25.822 20.044 26.184
4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 19.040 19.435 21.482

Totaal afschrijvingen 46.651 41.268 49.519

4.3 Huisvestingslasten
€ € € € € €

4.3.1 Huur 8.932 6.700 6.600
4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 14.517 12.000 11.800
4.3.4 Energie en water 23.718 30.000 36.136
4.3.5 Schoonmaakkosten 37.663 39.200 19.360
4.3.6 Heffingen 4.760 6.500 6.498
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 35.178 35.178 17.601
4.3.8.2 Bewaking/beveiliging 691 1.500 1.943
4.3.8.3 Overige huisvestingslasten 5.022 500 1.283

Totaal huisvestingslasten 130.481 131.578 101.221

2016 2015Begroot 2016

Begroot 20162016 2015

2016 2015Begroot 2016
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4.4 Overige lasten
€ € € € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 57.776 71.060 47.792
4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 22.443 33.800 26.021
4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 2.513 2.800 2.293
4.4.1.4 Kantoorartikelen 199 200 120

Totaal administratie- en beheerslasten 82.931 107.860 76.226

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 69.975 71.000 74.259
4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek 1.131 1.000 255

Totaal inventaris, apparatuur en 
leermiddelen 71.106 72.000 74.514

4.4.4.1 Wervingskosten 29.259 11.000 3.153
4.4.4.2 Representatiekosten 1.557 600 1.689
4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 684 - 353
4.4.4.5 Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten 3.139 5.200 3.958
4.4.4.7 Contributies 4.919 4.350 3.884
4.4.4.8 Abonnementen 653 500 398
4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 85 150 20
4.4.4.10 Verzekeringen 1.318 4.800 3.701
4.4.4.11 Overige (incl.uitgaven 2016 

schoolbankrekeningen) 61.224 3.100 5.149
4.4.4.12 Reproductiekosten, drukwerk, schoolgids 11.130 9.000 8.846
4.4.4.13 Toetsen en testen 6.236 2.000 2.288
4.4.4.14 Culturele vorming 4.767 3.300 4.164

Totaal overige 124.971 44.000 37.603

Totaal overige lasten 279.008 223.860 188.343

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 3.200 3.000 3.021
4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden - - -
4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - -
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

3.200 3.000 3.021

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.

Totaal Lasten 1.929.730 1.851.872 1.815.466

Saldo baten en lasten * -69.242 -64.800 -19.457

Begroot 20162016

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

20152016

2015

Begroot 2016
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6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten
€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.744 8.000 5.787
6.1.2 Ontvangen dividenden 3.189 2.000 3.008
6.1.4 Overige opbrengsten financiële vaste 

activa en effecten 9.617 - 3.108

Totaal financiële baten 15.550 10.000 11.903

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 3.231 2.600 1.865

Totaal financiële lasten 3.231 2.600 1.865

Saldo fianciële baten en lasten 12.319 7.400 10.038

Resultaat * -56.923 -57.400 -9.419

Resultaat na belasting * -56.923 -57.400 -9.419

Nettoresultaat * -56.923 -57.400 -9.419

*- is negatief

20152016 Begroot 2016
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Met onderstaand samenwerkingsverband heeft de Stichting Reformatorisch Onderwijs (SRO) statutaire contacten.

Aangegeven wordt hoe deze bestuurlijke contacten zijn en wat de belangrijkste ontwikkelingen
in het verslagjaar zijn geweest. Wellicht ten overvloede wordt hier vermeld dat in geen van de 
Samenwerkingsverbanden sprake is van een meerderheidsdeelneming of beslissende zeggenschap. 

Vereniging Berséba Reformatorisch Passend Onderwijs 

Met ingang van augustus 2014 zijn wij overgegaan naar Vereniging Berséba.
Wij participeren hierin met één afgevaardigde op de algemene ledenvergadering, te weten de heer 
P.J. de Ronde. Dit vanwege het inwerking treden van de Wet Passend Onderwijs, die tot doel heeft om zo goed mogelijk onderwijs te 
bieden aan ieder kind, ongeacht de eventuele extra ondersteuningsbehoefte. De overgang naar het nieuwe samenwerkingsverband is goed 
verlopen. De samenwerking en ondersteuning die we met Berséba ondervinden verloopt goed en stemt tot tevredenheid.

Juridische Statutaire activiteiten Verklaring Consolidatie
vorm zetel code art 2:403
Vereniging Ridderkerk 4 nee nee

Stichting Christelijke Peuterspeelzaal "De Kleine Prins"

Deze stichting exploiteert sinds augustus 2003 een peuterspeelzaal en sinds augustus 2010 een kindercentrum in onze school. Dit 
kindercentrum richt zich op peuters in de leeftijd van 2-3 jaar. Zij sluit wat betreft grondslag nauw aan bij die van de school.
Kenmerkend voor een Kindercentrum is dat deze moet voldoen aan een aantal wettelijke eisen die gelden voor Kinderopvang. Een van de 
eisen is het hebben van twee gediplomeerde leidsters op een groep van 14 peuters. Daarnaast biedt het Kindercentrum de mogelijkheid
voor ouders om Kinderopvangtoeslag aan te vragen, waarmee de Peuterspeelzaal een hogere bijdrage aan de ouders kan vragen, waarmee
de Peuterspeelzaal een hogere bijdrage aan de ouders kan vragen, zonder dat de ouders netto meer gaan betalen.

Statutair heeft de SRO één bestuurszetel, die wordt bezet door de heer A.C. Boele.

Voor 2016 is de wens van het bestuur van "De Kleine Prins" dat ze de missie van "De Kleine Prins" het samenbrengen van jonge kinderen
in groepsverband in een veilige en liefdevolle omgeving, opnieuw mogen waarmaken, waarbij ze zich gesteund weten door 
de Hemelse Vader.

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

G1-A Beknopt gespecificeerd

Omschrijving Prestatie afgerond

Kenmerk Datum Ja / Nee

NVT

G1-B Uitgebreid gespecificeerd

Omschrijving Bedrag Ontvangen t/m Lasten t/m Stand Ontvangen in Lasten in Vrijval niet besteed in Stand Prestatie afgerond

Kenmerk Datum van toewijzing 2015 2015 1-1-2016 2016 2016 2016 ultimo 2016 Ja / Nee

€ € € € € € € €

NVT

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

(Regeling ROS art 13, lid 2 sub b en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

G2-A Aflopend per ultimo 2016

Omschrijving Bedrag van de Ontvangen t/m Lasten t/m Stand Ontvangen in Lasten in Te verrekenen

Kenmerk Datum toewijzing 2015 2015 1-1-2016 2016 2016 ultimo 2016

€ € € € € € €

NVT

Omschrijving Bedrag van de Ontvangen t/m Lasten t/m Stand Ontvangen in Lasten in Stand Saldo nog te be-

Kenmerk Datum toewijzing 2015 2015 1-1-2016 2016 2016 ultimo 2016 steden ultimo 2016

€ € € € € € € €

NVT

VERANTWOORDING SUBSIDIES

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

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 PUBLIEKE 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.

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
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Dienstbetrekking in 2016

Aanhef De heer De heer De heer De heer Mevrouw De heer De heer Mevrouw De heer De heer De heer De heer De heer
Voorletters WA AP PJ F V WJ W  M A C CH R AC
Tussenvoegsel de  de  van van der van van den
Achternaam Roos Vogelaar Ronde Winkelen Kooy Wezel Spaan Bal - Plomp Kooij Andel Lieffering Cuperus Boele
Functie(s) Directeur Directeur Voorzitter Vicevoorzitter Lid Lid Penningmeester Lid Lid Lid Penningmeester Lid Lid
(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-10 01-01 01-01 01-06 01-01 20-09 20-09 01-01 01-01
Afloop functie in verslagjaar 30-06 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 01-06 20-09
Taakomvang (fte) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gewezen topfunctionaris Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Bezoldiging 2016

Beloning                      36.644    16.952               -                      -              -            -                         -                 -                 -                 -                        -             -             - 
Belastbare onkostenvergoeding                               -              -               -                      -              -            -                         -                 -                 -                 -                        -             -             - 
Beloning betaalbaar op termijn                        4.228      2.441               -                      -              -            -                         -                 -                 -                 -                        -             -             - 
Subtotaal bezoldiging                      40.872    19.393               -                      -              -            -                         -                 -                 -                 -                        -             -             - 
Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                               -              -               -                      -              -            -                         -                 -                 -                 -                        -             -             - 
Totale bezoldiging                      40.872    19.393               -                      -              -            -                         -                 -                 -                 -                        -             -             - 
Afwijkend WNT-maximum
Individueel WNT-maximum                      53.000    26.500               -                      -              -            -                         -                 -                 -                 -                        -             -             - 
Motivering overschrijding bezoldigings-norm
Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm

Gegevens 2015

Aanvang functie voorgaand verslagjaar 01-01 01-01 01-09 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 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12
taak omvang voorgaand verslagjaar (fte) 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Beloning in voorgaand verslagjaar                      65.417               -                      -              -            -                 -                 -                        -             -             - 
Belastbare onkostenvergoeding in voorgaand verslagjaar

                       1.363               -                      -              -            -                 -                 -                        -             -             - 
Beloning betaalbaar op termijn in voorgaand verslagjaar

                     10.612               -                      -              -            -                 -                 -                        -             -             - 
Totale bezoldiging in voorgaand verslagjaar                      77.392              -               -                      -              -            -                         -                 -                 -                 -                        -             -             - 

Ontslaguitkering 2016

Uitkering wegens beëindiging dienstverband                               - 
Onverschuldigd betaald bedrag ontslaguitkering                               - 
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband                               - 
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald in 
verslagjaar                      10.000 
Individueel WNT-maximum ontslaguitkering
(Voorgaande) functies
Jaar einde dienstverband 2016
Motivering overschrijding ontslaguitkeringsnorm Niet van toepassing
Toelichting overschrijding ontslaguitkeringsnorm Niet van toepassing

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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Gegevens

Aanhef De heer
Voorletters JA
Tussenvoegsel
Achternaam Verbeek
Functie(s) Interim directeur
Aanvang opdracht 15-10-15
Afloop opdracht 30-06-16
Uren in verslagjaar (uur) 650
Aantal maanden voor verslagjaar (mndn) 3
Aantal maanden in verslagjaar (mndn) 6

Bezoldiging 2016

Uitgekeerde bezoldiging 69.012
Uitgekeerde bezoldiging per uur                              106 
Maximum uurtarief                              175 
Onverschuldigd bedrag maanden                                 -   
Onverschuldigd bedrag uurtarief                                 -   
Hoogst onverschuldigd bedrag                                 -   
Totale bezoldiging                         69.012 
Individueel WNT-maximum op basis van maanden                        113.750 
Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm

Bezoldiging 2015

Uitgekeerde bezoldiging 25.830
Onverschuldigd bedrag maanden                                 -   
Onverschuldigd bedrag uurtarief                                 -   
Hoogst onverschuldigd bedrag                                 -   
Totale bezoldiging                         25.830 
Individueel WNT-maximum op basis van maanden                         27.650 
Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN 
SEMIPUBLIEKE SECTOR

De volgende leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 
van de functievervulling zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de 
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Dienstbetrekking 2016

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Aanhef Mevrouw De heer De heer De heer Mevrouw De heer
Voorletters G EM S R CHM C
Tussenvoegsel van van van van 't
Achternaam Gemerden Hoekema Mans Woerden Toor-van Essen Hof
Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-01 01-01
Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging 2016
0

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

Gegevens 2015

Aanvang functie voorgaand verslagjaar 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 31-12
Beloning in voorgaand verslagjaar 0 0 0 0 0 0
Belastbare onkostenvergoeding in voorgaand verslagjaar

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

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

Ontslaguitkering 2016 NVT NVT NVT NVT NVT NVT

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
Toelichting overschrijding ontslaguitkeringsnorm

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Toezichthoudend topfunctionaris

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

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

Niet-topfunctionarissen boven de norm
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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Rechten

De volgende niet uit balans blijkende rechten worden hieronder toegelicht.

Vlg
Nr. Leverancier

Loop-
tijd

Bedrag per 
maand

Bedrag 
verslag-

jaar
Bedrag 
< 1 jaar

Bedrag 
1 - 5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

Bedrag 
totaal

Mndn € € € € € €

1 CKO De Ark B.V. 1-6-2014 1-6-2019 60 * 14.156       18.000      72.000       -             90.000       
2 Sichting Christelijke Peuterspeelzaal "De 

Kleine Prins"
1-11-2016 1-11-2017 ** 12 365             4.380         4.015        -             -             4.015         

* De huurprijs bedraagt 10% van de (jaar)omzet met een minimum van € 7.500 per kalenderjaar.
** De overeenkomst is aangegaan voor de tijd van 2 jaar, ingaande op 1 november 2006 en derhalvend eindigende per 1 november 2008. Na afloop van deze

periode zal de overeenkomst telkens met een jaar worden verlengd, tenzij de partijen deze met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden
beëindigen.

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg
Nr. Leverancier

Loop-
tijd

Bedrag per 
maand

Bedrag 
verslag-

jaar
Bedrag 
< 1 jaar

Bedrag 
1 - 5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

Bedrag 
totaal

Mndn € € € € € €

1 Iso Groep 1-1-2014 31-12-2018 60 607             7.283         7.283        7.283         -             14.566       

Periode van t/m

Periode van t/m

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

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

(Voorstel) Bestemming van het resultaat

€ € €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) -67.387

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.1 Reserve personeel 4.935
2.1.2.10 Reserve nulmeting -3.032

2.1.2 Totaal bestemmingsreserves publiek 1.903

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1 Algemene reserve privaat 8.559

Totaal bestemmingsreserves privaat 8.559

Totaal bestemmingsreserves 10.462

Totaal resultaat -56.925

Resultaat 2016

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Plaats, datum

Stichting Reformatorisch Onderwijs

Bestuur,

Stichting Reformatorisch Onderwijs
Statutaire adres Nassaulaan 54-56
Statutaire vestigingsplaats Delft

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
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