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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van SPO WIJ de Venen over het kalenderjaar 2020. Dit is het vierde
jaarverslag na het samengaan van SPCO De Woudse Venen en SKB De Veenplas in één stichting. Nu
we op die jaren terug kijken kunnen we constateren dat SPO WIJ de Venen daadwerkelijk één
organisatie is geworden met een gedragen, gedeelde visie en een herkenbare identiteit en cultuur.
Medewerkers werken graag voor onze organisatie en extern hebben we een goede en betrouwbare
naam opgebouwd. Ons motto Samen beter! maken we dagelijks waar.
Samen beter! was vooral merkbaar toen we in februari 2020 geconfronteerd werden met corona
gevolgd door een eerste lockdown. Scholen en medewerkers hebben elkaar van meet af aan online
opgezocht en zijn in samenwerking met elkaar de corona-crisis te lijf gegaan. Een centraal crisisteam
kwam dagelijks bij elkaar, de medewerkers van het bestuursbureau stemden dagelijks af en met en
tussen alle directeuren en hun teams was frequent contact. De onderlinge steun en verbinding was
hoog en daardoor heeft op al onze scholen het onderwijs zo goed als maar mogelijk was doorgang
kunnen vinden en is geen enkel kind uit beeld geraakt.
Na de zomervakantie hoopten we op enige ontspanning, maar toen die er helaas niet bleek te komen
zijn de inmiddels vertrouwde online overleggen, in een iets lagere frequentie, opnieuw gestart. Ook
het laatste deel van 2020, met een tweede lockdown kort voor de kerstvakantie, hebben we in goede
onderlinge samenwerking en afstemming doorgemaakt. Op basis van onze leerervaringen tijdens de
eerste lockdown-periode lag er een ‘Plan B’ klaar waarmee we goed voorbereid opnieuw konden
overschakelen naar online onderwijs.
2020 was door corona geen gemakkelijk jaar, het heeft ons veel energie en tijd gekost om er goed
doorheen te komen, de werkdruk was hoog. Maar het was ook een leerzaam jaar waarop we met
trots en tevredenheid op het reilen en zeilen van onze scholen en ons bestuursbureau terugkijken.
Dit bestuursverslag is in concept opgesteld door Thea Janson, bestuurder t/m 1 mei 2021 van SPO
WIJ de Venen en is daarna vastgesteld door Judith Rook, bestuurder vanaf 1 maart 2021.

Juni 2021
Judith Rook
College van Bestuur
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1. Organisatie
Kerngegevens
Naam
Bestuursnummer
Bezoekadres
Telefoon
E-mail
Website
KvK nummer

Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen
40974
Henry Dunantweg 30, 2402NR Alphen aan den Rijn
0172-726112
info@wijdevenen.nl
www.wijdevenen.nl
28076731

Onze visie: Samen beter!
De scholen van WIJ de Venen zijn gelegen in dorpen en kernen van het Groene Hart. In die landelijke
omgeving vervullen onze scholen een belangrijke ontmoetingsfunctie, ze zijn stuk voor stuk meer dan
een school. Scholen van WIJ de Venen hebben dan ook geen eenzijdige focus op de individuele,
persoonlijke ontwikkeling van kinderen, maar onderwijzen hen ook in waarden als gemeenschapszin,
collectiviteit en wederkerigheid. Kinderen groeien op in een sociale context. Wij laten hen enerzijds
zien dat zij onderdeel uitmaken van een gedeelde geschiedenis en een gezamenlijke toekomst en
anderzijds verbinden wij hen met de gemeenschap en de samenleving buiten de schoolmuren.
Vanuit de gedachte dat een school niet alleen onderwijs biedt, maar ook een belangrijke
maatschappelijke functie heeft in een dorp, is gekozen om waar mogelijk onze basisscholen om te
vormen tot Integrale Kindcentra (IKC). In een IKC werken basisscholen, peuterspeelzalen,
kinderopvang en andere kindpartners samen, al of niet in één gebouw, om vanuit een integrale
benadering opvoeding en onderwijs aan kinderen van 0-13 jaar te verzorgen. In nauwe
samenwerking met gemeente en andere (school)besturen streven we naar de realisatie van
duurzame en toekomstbestendige kindcentra waarin we kinderen zoveel als mogelijk in hun eigen
omgeving in hun ontwikkeling begeleiden en stimuleren.

Identiteit en kernwaarden
De identiteit van SPO WIJ de Venen overstijgt de denominaties, wij zijn een stichting voor katholieke,
protestants-christelijke en informele samenwerkingsscholen en waar ook ruimte bestaat voor
openbaar onderwijs. In een identiteitsnotitie hebben we de waarden en prioriteiten vastgelegd die
onze scholen met elkaar verbinden.

Onze organisatie
SPO WIJ de Venen is ontstaan per 1 januari 2017 uit een fusie tussen stichting De Woudse Venen en
stichting De Veenplas. Door de fusie zijn op organisatorisch gebied nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In de afgelopen jaren is gebouwd aan een stabiele en professionele bovenschoolse organisatie
waarin sprake is van:
• Functiescheiding tussen bestuur en toezicht, het RvT – CvB-model;
• Een (bovenschools) bestuursbureau met meer gespecialiseerde medewerkers zodat we meer
expertise en kwaliteit kunnen leveren in het ondersteunen van de scholen.
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De medewerkers van het bestuurbureau vormen samen met het directeurenteam onder leiding van
de bestuurder een bestuurlijke gemeenschap die in gezamenlijkheid verantwoordelijk is voor de
kwaliteit van onderwijs op al onze scholen. Vanuit die bestuurlijke gemeenschap werken we aan
gezamenlijke kaders en eenheid van beleid. Binnen de gezamenlijke en eensgezinde kaders is ruimte
voor de eigenheid van iedere school.
De juridische vorm van WIJ de Venen is de stichting. De structuur van onze organisatie is als volgt:

Raad van
Toezicht

College van
Bestuur

Bestuursbureau

GMR

Directeuren

MR

Teams

Raad van Toezicht (RvT)
WIJ de Venen heeft een Raad van Toezicht die oorspronkelijk was samengesteld uit leden van de
voormalige Raden van Beheer van de fusiepartners. Inmiddels zijn meerdere voormalige
toezichthouders afgetreden en vervangen door nieuwe leden. In bijlage 1 is het jaarverslag van de
Raad van Toezicht te lezen. Hierin is de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht opgenomen.
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College van Bestuur (CvB)
Sinds 1 augustus 2017 is mevrouw drs. Thea Janson het enige lid van het College van Bestuur. In de
dagelijkse praktijk spreken wij over ‘de bestuurder’. Zij was in 2020 full time werkzaam. Voor de
bezoldiging van de bestuurder verwijzen we naar de jaarrekening.
Thea Janson bekleedde in 2020 de volgende (onbetaalde) nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht van het Samenwerkingsverband Rijnstreek te Alphen aan den Rijn
• Bestuurslid van Regionaal Transfer Centrum (RTC) Cella te Alphen aan den Rijn
Per 1 mei 2021 is Thea Janson i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gestopt bij WIJ
de Venen als bestuurder. Zij is met pensioen. Judith Rook is sinds 1 maart in dienst en het nieuwe,
enige lid van het College van Bestuur.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De medezeggenschap is georganiseerd op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen. Iedere
school van WIJ de Venen wordt in de GMR vertegenwoordigd door één persoon, een ouder of een
leerkracht. De GMR heeft uit haar midden een financiële commissie samengesteld, deze commissie
adviseert de totale GMR o.g.v. de begroting en de meerjarenbegroting. Eind 2020 is een
vertegenwoordiging van de GMR betrokken geweest bij de werving van de nieuwe bestuurder. In
bijlage 2 is het jaarverslag van de GMR opgenomen.

Het bestuursbureau
Het bestuursbureau ondersteunt de organisatie bij het ontwikkelen, implementeren en bewaken van
beleid en kwaliteit. Het team van het bestuursbureau heeft zich in 2019 sterk ontwikkeld en deze
ontwikkeling is in 2020 doorgezet. De samenstelling van het team is gewijzigd en de focus is meer
komen te liggen op de onderlinge afstemming en de daardoor meer integrale werkwijze. Tijdens de
eerste lockdown in 2020 heeft het team dagelijks online overlegd en afgestemd. Dit heeft de
onderlinge samenwerking nog verder versterkt. In het tweede deel van het jaar zijn deze
afstemmingsoverleggen teruggebracht naar twee keer per week.
Het team van het bestuursbureau bestond in 2020 uit een controller/beleidsmedewerker Financiën
a.i., een beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit, een beleidsmedewerker Onderwijs en ICT, een
beleidsmedewerker Personeel en Organisatie a.i., twee uitvoerende personeelsmedewerkers, een
beleidsmedewerker Facilitair, een bestuursondersteuner en een algemeen administratief
medewerker. Voor de zomer ontstond een vacature voor de functie bestuursondersteuner. De
functiebeschrijving is herijkt en voor de opvolging van de bestuursondersteuner is een
bestuurssecretaris benoemd.
Per 1 januari 2021 is de controller a.i. vervangen door een controller in vaste dienst.
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De scholen
De scholen van WIJ de Venen zijn gevestigd in drie gemeenten. Tot 1 augustus 2020 waren het
vijftien scholen, per 1 augustus zijn twee van onze scholen De Vosseschans en De Fontein gefuseerd
met openbare basisschool Het Kompas tot Samenwerkingsschool De Vaart. Eind 2020 bestond WIJ de
Venen uit veertien scholen. Iedere school heeft een eigen directeur. Samenwerkingsschool De Vaart
heeft vanwege de omvang twee directeuren.
Gemeente

Nieuwkoop

Brinnr

School

Ter Aar

07TH

De Vaart

Langeraar

04UN

Aeresteijn

A. Zantboer

261

Nieuwveen

03UG

De Veenvogel

T. van den Berg

303

Zevenhoven/Noordeinde

03WL

De Diamant

Noorden

03NY

Antonius

A. Blanken

139

06JF

De Rietkraag

R. Veenstra

307

05RH

Maranatha

M. Griffioen

144

Nieuwkoop

Kaag & Braassem

Alphen a/d Rijn

Directeur

Aantal lln. per
1-10-2020

Dorp/kern

M. Kieboom
R. van Geene

H. Broekkamp
> 1/08/2020 M. Groot

487

220

Leimuiden

04WV

De Lei

K. van Goozen

348

Rijnsaterwoude

06FU

De Kinderarcke

M. Kennis

73

Woubrugge

04RU

De Kinderkring

Hoogmade

07TB

Ter Does

Hazerswoude Dorp

05PC

Johannes Post

Hazerswoude Rijndijk

07UR

De Tweeklank

C. de Bakker

281

Koudekerk a/d Rijn

09YQ

De Rank

E. Rozema

189

M. Hebbink
> 01/02/2020 R. Jansen
K. Hagenaars
> 1/08/2020 G. Hoogeboezem
C. Kristallijn
> 1/08/2020 L. Sleijser (a.i.)

Totaal aantal leerlingen per 1 oktober 2020

181

105

111

3.149

Code Goed Bestuur primair onderwijs
Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur voor instellingen in het primair en
voortgezet onderwijs van kracht. SPO WIJ de Venen is lid van de brancheorganisatie voor het primair
onderwijs, de PO-Raad, en heeft de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs onderschreven. In deze
code zijn de basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders en managers in het
primair onderwijs. In 2017 is de Code Goed Bestuur verder aangescherpt, gericht op het tegengaan
van belangenverstrengeling en het bevorderen van transparantie. In het najaar van 2020 is de Code
Goed Bestuur vernieuwd. De belangrijkste verandering ten opzichte van de bestaande code is dat
deze nieuwe Code Goed Bestuur principle based is. Vier principes staan centraal: Goed onderwijs
voor alle kinderen - Verbinding met de maatschappelijke context – Professionalisering - Integriteit en
transparantie. Daarnaast zijn aan elk principe denkrichtingen verbonden die het gesprek tussen
bestuurders en toezichthouders en andere partijen stimuleren. SPO WIJ de Venen volgt deze Code
Goed Bestuur Primair Onderwijs en is voornemens de vernieuwde code van toepassing te verklaring
in 2021.
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Maatschappelijke thema’s
In zijn brief van november 2020 heeft minister Slob de schoolbesturen verzocht om in het
bestuursverslag te rapporteren over doelen waarvoor middelen zijn ingezet en de resultaten die
daarmee zijn behaald op vijf maatschappelijke thema’s. Onderstaand geven we per thema aan of en
zo ja op welke plek wij deze in het bestuursverslag hebben opgenomen:
•
•
•
•
•

Strategisch Personeelsbeleid
Passend Onderwijs
Allocatie van middelen naar schoolniveau
Werkdruk
Onderwijsachterstanden

•

Covid19 (corona)
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> hs 4 Medewerkers
> hs 2 Onderwijs en hs 5 Samenwerking
> hs 8 Financiën
> hs 4 Medewerkers
Is niet opgenomen, omdat dit punt voor Wij de
Venen niet van toepassing is.
Op meerdere plekken komt een verwijzing naar
Covid19 (corona) terug. Met name de term ‘corona’ is
gebruikt. Hs 10 Risico’s en onzekerheden heeft een
aparte alinea over corona.
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2. Onderwijs
Kwaliteitsbeleid
Sinds de fusie in 2017 hebben wij gebouwd aan een kwaliteitssysteem. Hiermee willen wij ons intern
en extern verantwoorden. Er is een kwaliteitshandboek ontwikkeld met indicatoren, de indicatoren
sluiten aan bij het huidige toezichtkader van de onderwijsinspectie.
De indicatoren worden stapsgewijs besproken met intern begeleiders en directeuren en vervolgens
geïmplementeerd en gemonitord. Inmiddels wordt er al een groot deel van de indicatoren twee keer
per jaar ingevuld en opgeleverd. Hierbij ligt de nadruk op de duiding van de aangeleverde data en
welke acties hieruit voortkomen voor een schoolplan.
Naast de indicatoren voor onderwijs is in 2020 een start gemaakt met een aanvulling van indicatoren
voor de domeinen Personeel en Financiën. Door de beleidsstaf worden per school de indicatoren
voor deze domeinen in beeld gebracht. Door niet meer alleen naar indicatoren voor kwaliteit van
onderwijs te kijken ontstaat een integraler en breder beeld van de kwaliteit van de scholen. Dit
beeld wordt in een kwaliteitsgesprek met de directeur besproken. De nadruk in deze gesprekken ligt
op dialoog en leren van elkaar.

Toezicht inspectie
Op 12 oktober 2020 heeft de onderwijsinspectie een compact bestuurlijk onderzoek afgenomen. Het
onderzoek heeft plaats gevonden op 12-10-2020. Tijdens het onderzoek is geconcludeerd dat er geen
indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en de onderliggende scholen. Een regulier vierjaarlijks
onderzoek in het schooljaar 2020/2021 werd daarom niet noodzakelijk gevonden. Dit zal nu in een
later schooljaar plaats vinden.
WIJ de Venen kreeg complimenten voor:
- de effectieve interne samenwerking: bovenschoolse netwerken, werkgroepen, DO,
themamiddagen e.d.
- het tempo waarin de huidige organisatie tot het huidige niveau is gekomen
- Het goede zicht op de kwaliteit, gebaseerd op onderling vertrouwen

SPO WIJ de Venen Jaarverslag 2020
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Eindopbrengsten
In 2020 is vanwege corona geen eindtoets afgenomen. De eindopbrengsten van onze scholen van
2020 kunnen we dus niet vergelijken met de scores over 2 voorgaande jaren.

School

Behaalde score
2017-2018

Eindtoets 20192020
Er is geen eindtoets
afgenomen i.v.m.
Corona

Behaalde score
2018-2019

CITO
Aeresteijn

538,6

536,9

Antonius

541,6

538,4

Kinderarcke

530.4

198

Kleine Wereld

532,5

195,7

Nicolaas

533.4

534,5

Ter Does

534,7

536

De Tweeklank

537,6

536,6

De Vosseschans

539,1

204,9

De Diamant

84,2

85,7

Kinderkring

80,7

83,1

De Fontein

204,1

215,8

De Rank

202,1

201,5

De Rietkraag

213,6

214,6

De Schakel

204,1

Gefuseerd met de
213,8 Kleine wereld tot de
Lei

Johannes Post

191,4

218,3

193

196,7

Gefuseerd met
Schakel tot de Lei
Inmiddels de
Veenvogel,
gefuseerd met
Tamboerijn

IEP

Route 8

Maranatha

Van enkele scholen waren de eindopbrengsten in 2018-2019 onder het landelijk gemiddelde. De
Rank scoorde toen voor de derde keer onvoldoende op de eindtoets en er volgde een
herstelonderzoek. Dit herstelonderzoek heeft plaats gevonden op 21-09-2020. Het oordeel van de
inspectie was toen voldoende. Met het toepassen van het nieuwe onderwijsresultatenmodel bleek
achteraf dat de Rank niet drie keer onvoldoende heeft gescoord op de eindtoets: de score van de
eindtoets 2018-2019 is met de nieuwe weging voldoende. De Rank heeft wel aandachtspunten
meegekregen vanuit het inspectiebezoek, deze aandachtpunten sloten aan bij die van het bestuur en
de school zelf.
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De Kinderarcke, Maranatha en De Lei (vml. Kleine Wereld) hebben hard gewerkt aan het verbeteren
van de opbrengsten. Waarbij wij bij de M en E toetsen van 2020 een stijgende lijn zagen. Helaas zijn
er geen opbrengsten van de eindtoets om dit te onderbouwen.

Gebruik Vensters
Alle scholen vullen hun data in, in Vensters en met deze gegevens wordt de website “Scholen op de
kaart” gevuld. Deze website wordt steeds vaker bezocht door ouders en andere externe partijen. Het
overzicht van de school dat zichtbaar wordt, is het visitekaartje voor de buitenwereld.
Scholen hebben allemaal hun SOP (schoolondersteuningsprofiel) gemaakt op Vensters.
Ook de tevredenheidsvragenlijsten worden ingevuld via Vensters. Om de kwaliteit goed in kaart te
brengen en te houden wordt er bovenschools gekeken naar alle aangeleverde data uit onder andere
Vensters. Vooral de eigen duiding van deze data door de scholen vinden we belangrijk.

Schoolklimaat: pedagogisch klimaat en sociale veiligheid
De vragenlijst in Vensters met betrekking tot de sociale veiligheid wordt door de scholen ingevuld.
Dit levert een schoolbeeld en een bovenschools beeld op. Alle scholen hebben naast de lijst van
Vensters ook een eigen instrument om het klimaat en de veiligheid te monitoren. Beide lijsten
worden geduid, waarbij de vragenlijst in Vensters vooral als signaalfunctie wordt gebruikt. Scholen
maken een 4D analyse naar aanleiding van de Venster vragenlijst. Wanneer de scores net onder of op
het landelijke/bestuurlijk gemiddelde ligt wordt dit besproken tijdens een kwaliteitsgesprek.
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Onderwijs en ICT
De inzet van ICT is uiteindelijk bedoeld om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. In 2020 werd,
doordat onderwijs op afstand gegeven moest worden vanwege schoolsluitingen de gerichte inzet van
ICT nog dringender. Iedere school van WIJ de Venen beschikt over een i-coach en deze hebben veel
te doen gehad op het gebied van online klassenmanagement en het organiseren van zo goed
mogelijk onderwijs op afstand. Scholen hebben na de eerste lockdown een “Plan B” moeten
opstellen. Dit plan diende voor scholen, leerkrachten, leerlingen en ook ouders als houvast bij
verschillende scenario’s waarin de scholen weer dicht zouden moeten of er leerlingen/groepen thuis
zouden moeten blijven. De i-coach heeft samen met de directeur (en de IB-er) een belangrijke rol
gekregen in het mogelijk maken van onderwijs op afstand.
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De ICT-bekwaamheid van leerkrachten is door de noodzaak van het geven van onderwijs op afstand
zeker gegroeid, tenminste bij een groot gedeelte van de leerkrachten. Dit is vooral te merken in een
actiever gebruik van de voorhanden hulpmiddelen en de vraag naar betere randvoorwaarden voor
het gebruik van digitale hulpmiddelen in de dagelijkse lespraktijk.
Het was interessant te zien dat de pijlers van vier in balans, ook tijdens het afgelopen jaar alle vier
van belang blijken:
1. Visie: kwaliteit van onderwijs staat voorop, ICT is een (leer)middelen
2. Deskundigheid: ICT-bekwaamheid
3. Digitale leermiddelen
4. Infrastructuur
In 2020 is het thema voor de i-coaches nog steeds: didactische alertheid. WIJ de Venen wil werken
met ICT-bekwame leerkrachten. En de gedwongen schoolsluitingen en het onderwijs op afstand dat
hier het gevolg van was hebben deze vaardigheden noodzakelijker gemaakt. Iedereen dient te
beschikken over een bepaald niveau van ICT-vaardigheden die het onderwijs in de klas én het
onderwijs op afstand beter maken. Er is een verschuiving gekomen in de stand van zaken op het
gebied van deze ICT-(basis)vaardigheden op de scholen. In het algemeen is er sprake van een groei in
vaardigheden, leerkrachten moesten wel. i-coaches hebben in deze periode collega’s kunnen
coachen op het inzetten van ICT ter verbetering van het onderwijs op afstand.
Frappant om op te merken is de verandering ten opzichte van ICT: men is kritischer geworden in het
gebruik van (digitale) hulpmiddelen, maar beseft dat onderwijs ook niet meer zonder kan. Dit is
bijvoorbeeld te merken aan de vragen rondom het gebruiken van real time data en de inzet van ICT
ter vergroting van het eigenaarschap in het leren van kinderen.
Tijdens bovenschoolse bijeenkomsten werken i-coaches aan het vergroten van hun eigen didactische
alertheid, zodat zij in de scholen inhoudelijk kunnen bijdragen aan ondersteuning van de leerlingen
en het coachen van hun collega’s. Van en met elkaar leren is daarbij van grote waarde. Door de
corona-maatregelen vonden deze bovenschoolse bijeenkomsten digitaal plaats, dit zorgde wel voor
een andere dynamiek.
Afgelopen jaar is de investering in leerlingdevices en digiborden ook weer centraal aangepakt. Op de
scholen is de verhouding leerling < > devices nu passend bij de vorm van onderwijs die scholen
bieden.

Passend Onderwijs
De afgelopen twee jaar heeft WIJ de Venen hard gewerkt aan de invoering van een eigen
ondersteuningsstructuur. Hierbij ligt de nadruk op preventief en pro actief handelen. De middelen
die WIJ de Venen van het samenwerkingsverband (SWV) ontvangt gaan grotendeels rechtstreeks
naar de scholen toe. Scholen zetten deze middelen in, op basis van de gezamenlijke afspraken uit de
ondersteuningsstructuur.
Een klein deel van de middelen van het SWV wordt bovenschools gehouden. Deze middelen kunnen
door intern begeleiders aangevraagd worden t.b.v. individuele leerlingcasuïstiek. Een aanvraag
wordt met meerdere intern begeleiders besproken om zo te komen tot het best mogelijke
ondersteuningsaanbod aan de betreffende leerling(en). De geboden ondersteuning wordt twee keer
per jaar gezamenlijk geëvalueerd. Het resultaat hiervan is dat de leerlingen de best mogelijke
ondersteuning krijgen en dat intern begeleiders van elkaar leren.
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4. Medewerkers
Gegevens over onze medewerkers
Het aantal medewerkers per 31 december 2020 bedroeg 350 (235,65 fte). Per eind 2019 bedroeg het
aantal medewerkers 359 (235,07 fte); er was in 2020 dus sprake van een kleine afname, maar voor
een nagenoeg gelijke omvang/fte. Dit betekent dat de gemiddelde betrekkingsomvang per
medewerker licht is gestegen.
31 december 2020
Man
Vrouw
Totaal

Aantal
43
307
350

FTE
35,59
200,06
235,65

Gem FTE/pp
0,83
0,65
0,67

De verdeling naar leeftijdscategorie is opgenomen in onderstaande grafiek.

In onderstaande grafiek is een nadere uitsplitsing opgenomen van de verdeling van de personele
omvang naar aanstellingsomvang:
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Ontwikkelingen personeelsbeleid
Schooldirecteuren denken bij de ontwikkeling van het beleid mee zodat het op te stellen beleid
aansluit bij de ontwikkelingen op de werkvloer. Dit vergroot tevens het draagvlak en de
bewustwording voor de uitvoering van het beleid. Het personeelsbeleid wordt met regelmaat
geagendeerd op het directeurenoverleg waarin in een dialoog met de directeuren de stand van zaken
en uitwerking van het gevoerde beleid wordt gemonitord en geëvalueerd en om het eventueel bij te
stellen/sturen waar nodig. De volgende stap is het ontwikkelen van strategisch personeelsbeleid dat
alle personeelsterreinen bevat; dit wordt ontwikkeld in schooljaar 21-22.
Solidariteit en eigenaarschap zijn belangrijke kenmerken. De gesprekkencyclus is in 2020 geëvalueerd
en aan de hand daarvan op punten bijgesteld. Zo zijn o.a. digitale vaardigheden als belangrijk
onderdeel opgenomen. In de gesprekkencyclus wordt ingezoomd op het functioneren en de
ontwikkeling van personeelsleden. De persoonlijke ontwikkeling wordt daarbij gekoppeld aan de
organisatiedoelen.
Op alle scholen is een digitale kijkwijzer geïntroduceerd waarmee de lesobservaties aan de hand van
een uniforme kijkwijzer plaatsvinden. Door de scholensluiting en coronamaatregelen hebben die
lesobservaties nog niet bij iedereen kunnen plaatsvinden. Door dit planmatig in de gesprekscyclus te
verankeren is de ontwikkeling van medewerkers een continue onderwerp van gesprek en handelen.
De schoolleiders worden hierbij ondersteund en gefaciliteerd door personeelszaken. Voor de
ontwikkeling van de personeelsleden staan diverse coachings mogelijkheden en vormen van
scholing/training ter beschikking.
Ook is in 2020 het functieboek herzien en zijn de functiebeschrijvingen aangepast, waarin de
modelbeschrijvingen vanuit de cao-partijen veelal zijn overgenomen. Ook is er een regeling
verplaatsingskosten voor personeelsleden vastgesteld met een verhuiskostenvergoeding en
reiskostenvergoedingen. Verder is een protocol medische handelingen vastgesteld. Hierin zijn de
kaders en regels opgenomen omtrent het verrichten van medische handelingen in de school en dit
protocol stelt de scholen in staat om binnen de daarin genoemde kaders afspraken te maken en vast
te leggen.
Het lerarentekort is binnen WIJ de Venen gelukkig nog beperkt zichtbaar, maar de verwachting is dat
dit de komende jaren zal toenemen. Op dit moment is het lerarentekort voornamelijk zichtbaar bij de
behoefte aan vervanging. Met name kortdurende vervanging is niet altijd beschikbaar. Dit wordt
deels al ondervangen doordat de scholen in hun personeelsbezetting formatie hebben voor
zogeheten planbare vervanging. Voor ziektevervanging waarop op korte termijn geen vervanging
beschikbaar is wordt dit op de scholen veelal intern opgelost hetgeen de druk op personeelsleden
doet vergroten. Activiteiten gericht op het terugdringen van het ziekteverzuim, het op peil houden
van de omvang van het kernteam (zie ook bij RTC Cella) en het aantrekken en opleiden van zijinstromers zijn belangrijke aandachtsgebieden waarmee WIJ de Venen de afgelopen tijd gewerkt
heeft om de gevolgen van het lerarentekort te beperken.

Ziekteverzuim, preventie en vitaliteit
Het ziekteverzuim is in 2020 bijna een procent gestegen ten opzichte van 2019. Het voortschrijdend
gemiddelde was ultimo 2019 4,43% en ultimo 2020 5,56%. Dit percentage is nog steeds lager dan het
landelijk gemiddelde voor het basisonderwijs (ca. 5,7% over 2019). Er zijn een aantal langdurige
zieken en de coronacrisis heeft ook invloed gehad op de verzuimcijfers. De effecten van corona zullen
vermoedelijk nog doorwerken in de verzuimcijfers de komende periode.
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WIJ de Venen maakt gebruik van arbodienstverlener Zorg van de Zaak. De bedrijfsarts houdt eens in
de twee weken spreekuur, zo mogelijk op het bestuursbureau. Door de coronamaatregelen heeft het
spreekuur echter veelal telefonisch of online plaatsgevonden. Sinds september 2020 heeft er een
wisseling van bedrijfsarts vanuit Zorg van de Zaak plaatsgevonden.
Preventie, met het oog op voorkoming van ziekteverzuim, staat hoog in het vaandel. Wij hebben
contact met diverse coaches en professioneel begeleiders op wie een beroep gedaan kan worden om
(verder) ziekteverzuim te voorkomen. In 2019 is een start gemaakt met het project Plan
V(erzuimbeleid) in samenwerking met het Vervangingsfonds. Er heeft eind 2019 een onderzoek
plaatsgevonden aangaande het (beleid op het) ziekteverzuim en daar volgt een plan van aanpak uit
teneinde verzuim nog verder te reduceren en voorkomen. In 2020 is samen met directeuren
gesproken over de visie op verzuim en duurzame inzetbaarheid en zijn stappen gemaakt om dit te
vertalen naar nieuw beleid.

Werkdrukmiddelen
Elke school ontvangt middelen ter verlichting van de werkdruk. De teams binnen de scholen
besluiten zelf hoe deze middelen worden ingezet. De PMR heeft instemmingsrecht of het
besluitvormingsproces conform de afspraak binnen het team juist is verlopen. Elk jaar wordt dit
onderwerp in de teams besproken. De meeste teams kiezen voor het inzetten van extra
formatie/personeel, bijvoorbeeld door het inzetten van vakleerkrachten, het verkleinen van de
klassen of extra onderwijsondersteunend personeel.

Professionalisering en scholing
Met het oog op de kwaliteit van het onderwijs besteedt WIJ de Venen zowel op school- als op
bovenschools niveau veel aandacht aan professionalisering en scholing, gekoppeld aan de
strategische doelen van de school en de stichting. Iedere school werkt met eigen studiedagen en
scholingsprogramma’s. Daarnaast is er ieder jaar op bovenschools niveau een scholingsaanbod. In
2020 waren dat o.a. bijscholing BHV en contactfunctionarissen.
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Samen met RTC Cella leidt WIJ de Venen een aantal zij-instromers tot bevoegd leraar op middels een
in company opleidingstraject op maat.
Op bovenschools niveau zijn er professionele (leer)gemeenschappen c.q. netwerken van o.a. de
intern begeleiders, de plusleerkrachten en i-coaches. Eens per jaar komen alle onderwijsassistenten,
administratief medewerkers en contactpersonen bij elkaar. Deze bijeenkomsten staan in het teken
van scholing en professionalisering, intervisie en ontmoeting. Tenslotte volgt een aantal
medewerkers een individueel scholingstraject. Een deel hiervan maakt hiervoor gebruik van de
Lerarenbeurs.

Klachtenregeling en externe vertrouwenspersoon voor medewerkers
WIJ de Venen werkt met een klachtenregeling. Naast een externe vertrouwenspersoon voor ouders
en/of verzorgers via de GGD kent WIJ de Venen sinds 1 augustus 2017 een externe
vertrouwenspersoon voor medewerkers.
In bijlage 3 is het jaarverslag over 2020 van de extern vertrouwenspersoon voor medewerkers
opgenomen. In 2020 was er geen sprake van formele klachten van ouders en/of verzorgers.

Formatiebeleid, mobiliteit en lerarentekort
Voor de inzet van formatie hanteert WIJ de Venen een zelf ontwikkeld verdeelmodel waarmee de
middelen voor personeelsinzet die op stichtingsniveau in één lumpsum binnen komen zo eerlijk en
gelijk mogelijk worden verdeeld over de scholen, het zogenaamde model Effectieve School. (Zie ook
hoofdstuk Financiën.) Het model wordt voortdurend verfijnd en bijgesteld. In 2020 is met behulp van
dit model de formatie per 1 augustus 2020 tot stand gekomen. Sinds 2017 zijn aan deze middelen
formatie voor i-coachuren en planbare (te voorziene) vervanging toegevoegd.
Door de beschikbaarheid van formatie voor ondersteunende functies als administratief medewerker
en conciërge kunnen directeuren keuzes maken die helpen in het terugdringen van werkdruk.
Hoewel in beperkte mate sprake is van krimp, was er in 2020 geen sprake van gedwongen
overplaatsing, konden tijdelijke benoemingen worden voortgezet.
In 2020 was nog vacatureruimte voor het kernteam, welke steeds moeilijker te vervullen zijn. Toch is
het dreigend lerarentekort voor WIJ de Venen tot op heden nog redelijk beheersbaar en blijven er
geen vacatures open staan. Wel is het zo dat er niet altijd voldoende vervangers beschikbaar zijn om
afwezige collega’s te vervangen.

RTC Cella
WIJ de Venen participeert in RTC (Regionaal Transfercentrum) Cella, de regionale invalpool, waarin
zes besturen deelnemen. RTC Cella is een stichting, ontstaan vanuit een bestuurlijke samenwerking
in de regio Alphen/Gouda/Den Haag. Het doel van deze samenwerking is werkbehoud, werkcreatie
en mobiliteit voor leerkrachten. Dit doen de besturen door het creëren van een gezamenlijke,
bovenbestuurlijke pool van leerkrachten ter hoogte van 4-6% van de totale personeelsformatie. De
leerkrachten, die gezamenlijk het kernteam van RTC Cella vormen, worden ingezet voor vervanging
op de scholen. Naast het inspelen op de vervangingsbehoefte, komt de inzet van
kernteamleerkrachten ook tegemoet aan de door de WWZ gestelde eisen. Eind 2020 bedroeg het
aandeel van WIJ de Venen in het totale kernteam 11,8 fte. Daarnaast biedt de bestuurlijke
samenwerking binnen RTC Cella mogelijkheden om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt en het behouden en aantrekken van gekwalificeerd personeel. RTC Cella functioneert
in dat kader als mobiliteitscentrum. Daarnaast worden vanuit het RTC allerlei initiatieven ontplooid in
het werven én duurzaam inzetbaar houden van leerkrachten.
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Eigenrisicodragerschap Vervangingsfonds
Met ingang van 1 januari 2020 is WIJ de Venen eigenrisicodrager geworden voor de
vervangingskosten bij ziekteverzuim en niet meer verzekerd via het Vervangingsfonds voor deze
kosten. Dit geeft de organisatie meer vrijheid in het organiseren van vervanging, omdat men niet
meer gebonden is aan de strikte voorwaarden van het Vervangingsfonds voor de bekostiging van de
vervanging. Dit heeft tevens gezorgd voor een administratieve lastenverlichting. Jaarlijks wordt het
eigenrisicodragerschap geëvalueerd en afgewogen of dit voortgezet moet worden. Uit de evaluatie in
oktober 2020 bleek dat de ziektevervangingskosten tot dat moment lager waren dan wanneer we
aangesloten waren bij het Vervangingsfonds en is besloten het eigenrisicodragerschap ook in 2021
voort te zetten.

Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag
In 2020 is een medewerker ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Aan deze
medewerker is de wettelijke transitievergoeding uitbetaald, welke bij UWV is teruggevraagd in het
kader van de compensatieregeling transitievergoeding wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
Voor de medewerkers waarvan het dienstverband is beëindigd, danwel niet is voortgezet is een
vergoedingsverzoek voor de eventuele wettelijke en bovenwettelijke (werkloosheids-)
uitkeringskosten ingediend bij het Participatiefonds. Het Participatiefonds heeft in alle gevallen
gemeend dat de werkgever heeft voldaan aan de inspanningsverplichtingen en neemt de eventuele
uitkeringskosten voor haar rekening. Er zijn geen consequenties voor de werkgever omdat de
voorschriften gevolgd zijn.
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5. Samenwerking
WIJ de Venen kiest voor samenwerking en gelooft in Samen beter! Zowel intern als extern. Wij zijn
ervan overtuigd dat de kwaliteit van ons onderwijs daar meer mee gediend is. Niet voor niets
schrijven wij WIJ met hoofdletters in de naam van onze organisatie en is de uitspraak Samen Beter!
onderdeel van ons logo.

Interne samenwerking en communicatie
Bestuurlijke gemeenschap
Sinds 2019 is bij WIJ de Venen het begrip ‘bestuurlijke gemeenschap’ geïntroduceerd. Alle
directeuren, de staf van het bestuursbureau en de bestuurder maken hier deel van uit. Onder leiding
van de bestuurder en op basis van het gezamenlijk ontwikkelde en gedragen strategisch beleidsplan,
is de bestuurlijke gemeenschap verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de
personeelszorg op al onze scholen.
De bestuurlijke gemeenschap kent een duidelijke overlegstructuur die jaarlijks wordt geëvalueerd en
bijgesteld. Het directeurenoverleg, waaraan ook de staf deelneemt, staat hierin centraal. Het
directeurenoverleg vindt maandelijks plaats. De onderwerpen voor het overleg worden voorbereid in
vier werkgroepen: Onderwijs en Kwaliteit, Onderwijs en ICT, Personeel en Financiën en Facilitair. De
werkgroepen worden bemenst door directeuren en de betrokken beleidsmedewerker. Naast het
directeurenoverleg kennen we het stafoverleg van het bestuursbureau. Vanuit dit overleg wordt met
name de integraliteit van het beleid bestuurd en gemonitord. Inhoud en vorm van het stafoverleg
hebben in 2020 een sterke ontwikkeling doorgemaakt.
Daarnaast zijn in 2020 meerdere bovenschoolse beleidsdagen georganiseerd, voor directeuren, voor
de medewerkers van het bestuursbureau, voor de intern begeleiders, voor i-coaches en voor
combinaties van deze groepen zoals directeuren-staf, directeuren-IB, directeuren- i-coaches . Een
deel van deze beleidsbijeenkomsten heeft nog live plaats kunnen vinden, maar veel overleggen zijn
online uitgevoerd. Na een gewenningsperiode zijn deze overleggen ook online van voldoende
kwaliteit geweest, maar we zien uit naar de periode dat we weer live bij elkaar kunnen komen.

WIJ de Venen bijeenkomsten
Ieder jaar organiseren wij een inspirerende middag voor alle WIJ de Venen medewerkers. Wij vinden
het belangrijk om jaarlijks te markeren dat WIJ allen samen één organisatie vormen. In 2020 hebben
wij deze bijeenkomst voor de 2e keer gecombineerd met de nieuwjaarsbijeenkomst, omdat dit in
2019 positief was geëvalueerd.

Externe samenwerking en communicatie
Ontwikkeling Integrale Kindcentra
WIJ de Venen werkt actief aan de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC). In de dorpen en kernen
waarin onze scholen staan werken we daarom nauw samen met andere kindpartners: basisscholen
van andere besturen, kinderopvang, peuteropvang, bibliotheek, jeugd- en gezinsteams,
sportverenigingen. Per dorp verschillen de samenwerkingspartners, dit hangt o.a. samen met het
gemeentelijk beleid. In de gemeente Kaag & Braassem liepen in 2020 meerdere IKC-trajecten,
evenals in de gemeente Nieuwkoop. Deze trajecten worden sterk gestimuleerd vanuit de
maatschappelijke visie en de integrale huisvestingsplannen van deze twee gemeenten. We zetten
ons er vanuit WIJ de Venen richting de Gemeente Alphen voor in dat ook voor onze drie Alphense
scholen meer samenwerking in IKC-vorm mogelijk wordt. Hier is het bestuurlijk spreidingsbeleid de
directe aanleiding hiervoor.
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Bestuurlijk spreidingsbeleid
Om de vorming van IKC’s te bevorderen heeft WIJ de Venen met het schoolbestuur van
Morgenwijzer een spreidingsbeleid afgesproken. Morgenwijzer heeft basisscholen in dezelfde drie
gemeenten. Morgenwijzer en WIJ de Venen zijn overeengekomen dat indien er binnen lokale
samenwerkingstrajecten scholen van beide besturen samengaan, de besturen scholen aan elkaar
zullen overdragen. Morgenwijzer heeft de intentie om scholen aan WIJ de Venen over te dragen
binnen de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop, WIJ de Venen heeft de intentie om het
omgekeerde doen binnen de gemeente Alphen. Beide besturen zijn tot deze afspraken gekomen
omdat zij menen hiermee de ontwikkeling van intergrale kindcentra te stimuleren en de
samenwerking met gemeenten te versterken. Vanzelfsprekend zal de overdracht van scholen slechts
plaats vinden na een zorgvuldig doorlopen proces met teams, ouders en andere betrokkenen en met
instemming van de MR-en.
Per 1 augustus 2020 is, conform afspraak in dit spreidingsbeleid, één school van Morgenwijzer aan
WIJ de Venen overgedragen: het Kompas in Ter Aar. Deze openbare school is samengegaan met De
Vosseschans en De Fontein, beiden scholen van WIJ de Venen. Deze drie scholen in Ter Aar vormen
sinds 1 augustus 2020 samen Samenwerkingsschool De Vaart.

Samenwerkingsverband Rijnstreek
WIJ de Venen is deelnemer van het samenwerkingsverband Rijnstreek. Medewerkers van WIJ de
Venen zijn ruim vertegenwoordigd in o.a. de ondersteuningsplanraad, de beleidsgroep, de audit
commissie, de klankbordgroep en in de (samenwerkings)kringen. De bestuurder is lid van de Raad
van Toezicht van het samenwerkingsverband.

Samenwerking met voortgezet onderwijs
WIJ de Venen voert structureel overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Dit
gebeurt zowel op bestuurlijk niveau (PO-VO overleg) als op directieniveau (werkgroep BAVO). Doel
van de overleggen is een betere aansluiting van de leerlijnen en goede kwaliteit van de
schooladviezen.

Samenwerking met gemeenten
WIJ de Venen heeft een goede samenwerking met alle drie gemeenten, waarin onze scholen zijn
gevestigd. De samenwerking betreft naast de ontwikkeling van IKC’s , ook voor- en vroegschoolse
educatie (VVE), beleid nieuwkomers, huisvesting en jeugdhulp.

Samenwerking PO-raad
WIJ de Venen is aangesloten bij de PO-raad. Bestuurlijk volgen we de landelijk afgesproken
beleidslijnen en de beleidsmedewerkers nemen deel aan de diverse kennisnetwerken op het gebied
van personeel, financiën en huisvesting.

6. AVG
Sinds mei 2018 is de nieuwe AVG – wetgeving van kracht. Er is sprake van bewustwording op de
scholen. De medewerkers weten de Privacy Officer goed te vinden indien zij vragen hebben op het
gebied van AVG. Er is in 2020 geen melding gemaakt van een datalek of incident. In Q1 2020 is een
handboek voor alle medewerkers gepubliceerd op Sharepoint. In schooljaar 21-22 zal het belang van
de gegevensbescherming weer nadrukkelijker onder de aandacht worden gebracht.
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7. Facilitaire zaken
Nieuwbouw
In 2020 kregen de plannen voor diverse nieuwbouwprojecten van toekomstige IKC’s steeds meer
vorm:

IKC Leimuiden
Na de realisatie door Bouwbedrijf Vink uit Nieuwkoop vond op 26 oktober de overdracht van het IKC
De Lei plaats. Helaas kon de geplande feestelijke opening in december vanwege corona geen
doorgang vinden. WIJ de Venen investeerde in dit gebouw in duurzaamheidsmaatregelen. In het IKC
De Lei zijn de basisschool en het kinderdagverblijf Snoopy gehuisvest.

IKC Zevenhoven
Gedurende 2020 werd door aannemingsbedrijf Capelse Streekbouw gewerkt aan de totstandkoming
van het IKC Zevenhoven. Het gebouw is reeds opgeleverd in maart 2021. Basisschool De Diamant zal
verhuizen van de kern Noordeinde naar Zevenhoven. In dit IKC zullen de school en kinderopvangorganisatie SKL worden gehuisvest; hierbij wordt tevens nauwe samenwerking gezocht met een
organisatie voor kinderopvang op de boerderij. Ook bij dit project werd WIJ de Venen gevraagd bij te
dragen in duurzame oplossingen, die op termijn een gunstige invloed op de exploitatie zullen
hebben.

IKC De Vaart
In het verslagjaar werd door aannemingsbedrijf De Vries en Verburg een aanvang gemaakt met de
bouw van het IKC Ter Aar; het gebouw kreeg een nieuwe naam IKC De Vaart. Door WIJ de Venen is
bijgedragen in duurzaamheidsvoorzieningen in dit gebouw, zoals bodemlussen in de WKO-installatie
en zonnepanelen. In dit IKC zullen Samenwerkingsschool De Vaart, twee kinderopvang-organisaties,
een sporthal met horecagelegenheid, de bibliotheek en het centrum voor jeugd en gezin een
onderkomen vinden.

IKC Rijnsaterwoude
Er is verder gewerkt aan de plannen om basisschool De Kinderarcke samen met het kinderdagverblijf
Snoopy onder te brengen in het voormalige gemeentehuis in Rijnsaterwoude. De bouw is
opgedragen aan Bouwbedrijf Bolton. Realisatie wordt in schooljaar 2021-2022 verwacht.

Onderhoud gebouwen
De uitvoering van de onderhoudsplannen volgens het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) liep
vertraging op door persoonlijke omstandigheden bij OHM. Per 31 december 2020 werd het contract
met OHM beëindigd. In het 3e kwartaal werden offertes gevraagd aan drie onderhoudsbureaus. Na
een presentatieronde werd gekozen voor Goudkuil Bouwmanagement als nieuw bureau voor het
opzetten en begeleiden van het MJOP per 1 januari 2021.
Binnen het onderhoud werd veel aandacht besteed aan de technische installatie van De Tweeklank,
aangezien de problemen zich hier op leken te stapelen. In overleg met de gemeente is in het 4e
kwartaal van 2020 opdracht gegeven aan ingenieursbureau Onderwaater voor het uitvoeren van een
bouwfysisch onderzoek.
Met het oog op toekomstige nieuwbouw heeft WIJ de Venen voor een aantal scholen het jaarlijks
onderhoud “on hold” staan; alleen het technisch noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd, waarbij
de veiligheid als eerste criterium geldt. Controle van technische installaties vindt volgens het
reguliere schema plaats.
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Beheerstichtingen
Het beheer van twee van onze schoolgebouwen, De Rietkraag en De Maranatha, is sinds 2010 naar
tevredenheid ondergebracht bij de beheerstichting van MFA Buytenwegh. Onze nieuwste
samenwerkingsschool De Vaart zal gehuisvest worden in IKC De Vaart. Ook voor deze
multifunctionele accommodatie zal, samen met de gemeente Nieuwkoop, een beheerstichting
opgericht worden. Over vorm, samenstelling en taak van deze beheersstichting is in 2020 veelvuldig
overleg gevoerd tussen WIJ de Venen en de gemeente.

Aanbestedingsbeleid
Het meubilair van IKC De Lei werd door architectenbureau DSDr namens WIJ de Venen onderhands
aanbesteed via drie offerte-trajecten. Vanaf het 3e kwartaal is de aanbesteding van schoolmeubilair
ondergebracht bij het bureau DAS Makkelijk; aanbesteding van het meubilair voor IKC Zevenhoven
vond op deze wijze plaats.
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8. Financiën
In dit hoofdstuk geven we een toelichting op het financieel beleid en lichten we de balans en de staat
van baten en lasten van WIJ de Venen toe. De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2020 zoals
deze in dit verslag is opgenomen.

Financieel beleid, planning & control
Het financieel beleid is gericht op de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in al haar aspecten
en dimensies voor de korte, middellange en lange termijn. In het financieel beleid staat steeds de
balans tussen de eisen van het onderwijs (het primaire proces) en het financiële perspectief centraal.
WIJ de Venen streeft naar een solide financiële en bedrijfseconomische basis met een jaarlijks
sluitende exploitatie, voldoende reserves en adequate voorzieningen. Het financieel beleid moet
zoveel mogelijk bedrijfseconomische risico’s afdekken.
Het financieel beleid is gebaseerd op een goede planning- en control cyclus, die begint met een
actuele en betrouwbare begroting en meerjarenraming.
De planning en control cyclus bestaat uit een set van afspraken in de tijd die de planning, de
uitvoering, de controle op, de verantwoording over en aanpassing van de realisatie van de doelen en
financiële uitvoering systematisch en cyclisch weergeven.
SPO WIJ de Venen heeft bij de oprichting per 1 januari 2017 gekozen om te werken met de
systematiek van schooljaarbegrotingen. De planning en control cyclus is daarop afgestemd.
Uitsluitend waar dit vanuit wet- en regelgeving noodzakelijk is wordt het kalenderjaar gehanteerd.
Vanuit een gezamenlijk gedeelde verantwoordelijkheid en op basis van solidariteit wil WIJ de Venen
op al haar scholen eigentijds kwalitatief hoogwaardig onderwijs realiseren. Om dit te kunnen
realiseren is goed en voldoende personeel essentieel. Voor de allocatie van middelen heeft WIJ de
Venen daarom een eigen verdeelmodel ontwikkeld, het model van De Effectieve School (het ESmodel), waarmee de middelen voor personeelsinzet die op bestuursniveau binnen komen zo eerlijk
en gelijk mogelijk worden verdeeld over de scholen en de bovenschoolse organisatie, op basis van
een aantal gezamenlijk vastgestelde uitgangspunten en normwaarden. Deze zijn voor iedere school
gelijk; er wordt geen onderscheid gemaakt naar schoolgrootte en scholen hebben geen voor- of
nadeel van de werkelijke loonkosten van medewerkers. Hierdoor heeft ieder kind op iedere school
dezelfde kansen op eigentijds hoogwaardig kwalitatief onderwijs. De toewijzing van formatie gebeurt
op basis van een gedegen schatting van het aantal leerlingen op 1 oktober in het schooljaar waarvoor
de begroting gemaakt wordt.
De beschikbare middelen worden zo eerlijk mogelijk verdeeld, maar omstandigheden verschillen. Als
het verdeelmodel leidt tot ongewenste effecten of fricties die door een individuele school niet op te
lossen zijn, dan worden daar op transparante wijze begrotingsafspraken over gemaakt.
De begroting van WIJ de Venen bestaat uit een consolidering van de personele begrotingen (op basis
van het model Effectieve School), de materiële begrotingen van de scholen, de bovenschoolse
begroting en de investeringsbegroting. Naast de baten en lasten van het komende schooljaar wordt
er ook een financiële vertaling gemaakt voor de drie schooljaren daarna. Dit is de
meerjarenbegroting van WIJ de Venen.
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Gedurende het jaar worden periodiek (na de maanden oktober, december en april en na afloop van
het schooljaar) financiële rapportages op WIJ de Venen – niveau opgesteld. In deze rapportage wordt
de realisatie getoetst aan de goedgekeurde begroting en wordt een prognose opgesteld voor het
volledige schooljaar, rekening houdend met actuele ontwikkelingen. Deze periodieke rapportages
worden besproken in de GMR en Raad van Toezicht. De directeuren van de scholen hebben via het
informatiesysteem van administratiekantoor Groenendijk (Capisci) rechtstreeks toegang tot de
financiële administratie van hun school en hebben dus doorlopend inzicht in hun financiële situatie in
relatie tot de goedgekeurde begroting. Daarnaast voeren de directeuren tenminste 1 maal per jaar
een financieel voortgangsgesprek met de controller en de beleidsmedewerker HR over de actuele
financiële situatie van de school en de formatieve inzet. Op deze wijze zijn alle geledingen binnen WIJ
de Venen op de hoogte van de actuele financiële stand van zaken.
WIJ de Venen streeft ernaar om in de komende jaren zowel de begrotingscyclus als de
voortgangsgesprekken een meer integraal karakter te geven en zo financiële, facilitaire, inhoudelijke
en personele aspecten beter met elkaar te verbinden. Dit zal in 2021 verder worden uitgewerkt.
Daarbij willen we de kracht van het ES – model (een eerlijke verdeling van middelen, de toepassing
van onderlinge solidariteit en de focus op kwaliteit) in stand houden. Tegelijkertijd zullen we het ESmodel voortdurend verder door ontwikkelen en moderniseren, zodat de begroting meer integraal
wordt, er integrale regelruimte voor directeuren ontstaat en zowel financiële realisatie als inzet van
formatie gedurende het jaar beter te monitoren is.
In het najaar van ieder jaar voert de externe accountant een interim controle uit. De accountant
rapporteert hierover aan de bestuurder middels een managementletter. Deze is besproken met de
bestuurder en de (audit commissie van de) Raad van Toezicht in de vergadering aansluitend op het
tot stand komen van de managementletter.
Voor de verticale en horizontale verantwoording is WIJ de Venen verplicht een jaarverslag op te
stellen op kalenderjaarbasis. Het jaarverslag wordt voor 1 juli van enig jaar ingediend bij het
ministerie van OCW. De accountant geeft een oordeel over de jaarrekening op basis van eigen
controles. Deze controles dienen in overeenstemming te zijn met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. De Raad van Toezicht benoemt de accountant. Evenals in vorige
jaren is Mazars de controlerend accountant van WIJ de Venen.
WIJ de Venen heeft de financiële administratie en salarisadministratie uitbesteed aan het
administratiekantoor Groenendijk in Sliedrecht. Groenendijk draagt zorg voor de primaire vastlegging
van gegevens. De controller is het eerste aanspreekpunt voor alle in- en externe financiële
aangelegenheden, draagt zorg voor het opstellen van financiële rapportages, bewaakt de relatie met
en werkzaamheden van Groenendijk en bewaakt de wijze van toepassing van de planning- en
controlcyclus.
Met dit samenstel van organisatorische maatregelen en procedures beschikt WIJ de Venen over
voldoende mogelijkheden voor sturing en beheersing, waardoor de scholen en het bestuur grip
hebben en houden op de inzet van eigen budgetten met als uiteindelijke doel dat de stichting als
geheel bestuurlijke grip op de inzet van middelen en realisatie van doelen kan garanderen.
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Treasurybeleid
Het ministerie van OCW stelt ten aanzien van beleggingen als uitgangspunt dat publiek geld wordt
verstrekt ten behoeve van het primaire proces van onderwijsinstellingen, te weten het verzorgen van
onderwijs en onderzoek. Het financiële beleid en het beheer van de instellingen is dienstbaar aan het
realiseren van de publieke doelstellingen, en is daartoe op transparante wijze gericht op financiële
continuïteit. Dit proces mag niet in gevaar worden gebracht door het aangaan van risico’s die daarop
niet direct betrekking hebben.
Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de
financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden
risico’s. In het treasurystatuut wordt het beleid uiteengezet en wordt een beschrijving gegeven van
de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie. Het treasurystatuut
geeft sturing aan de treasuryfunctie door de risico’s te beperken, alsmede, in het kader van
vermogensbeheer van de stichting, te expliciteren volgens welke procedures besluiten tot stand
komen en aan welke richtlijnen de bij de uitvoering van de treasuryfunctie betrokken personen zich
moeten houden.
Het treasurybeleid van WIJ de Venen vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 25 juli 2001, nr. FVE 2001/57965N, houdende regels
over het beleggen en belenen van publieke middelen (Regeling beleggen en belenen door
instellingen voor onderwijs en onderzoek). Bij het aantrekken, respectievelijk uitzetten, van middelen
wordt gehandeld in overeenstemming met de in deze regeling gestelde verplichtingen. Binnen het
treasurybeleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen publieke middelen en overige middelen
enerzijds en niet-publieke middelen anderzijds. Het treasurystatuut is in 2020 gewijzigd. De passage
over Schatkistbankieren is toegevoegd.
WIJ de Venen heeft ter dekking van mogelijke risico’s reserves opgebouwd. Deze reserves zijn
grotendeels in de vorm van liquide middelen aanwezig. WIJ de Venen beheert de beschikbare
overheidsmiddelen op zodanige wijze dat zowel de liquiditeit als de solvabiliteit voldoende zijn
gewaarborgd.
Voor gelden die tijdelijk niet direct nodig waren in het kader van de doelstelling heeft WIJ de Venen
in 2020 uitsluitend gebruik gemaakt van bankrekeningen, teneinde tijdelijk overtollige middelen
tegen een aanvaardbare en marktconforme vergoeding en met minimaal risico en maximale
opnamevrijheid te kunnen wegzetten. Dit betrof in 2020 uitsluitend banktegoeden, spaarrekeningen
en/of kortlopende deposito’s bij zowel de Rabobank als de ABN- AMRO. WIJ de Venen heeft geen
middelen belegd in aandelen, obligaties of andere waardepapieren.

Schatkistbankieren
In de loop van 2020 gingen banken negatieve rente in rekening brengen. Dit zorgde voor een
potentiële kostenpost van € 12.500 - € 25.000 voor SPO WIJ de Venen. Daarom zijn we op zoek
gegaan naar alternatieven en uitgekomen bij de mogelijkheid van schatkistbankieren. In oktober
2020 hebben we de overstap gemaakt naar schatkistbankieren. De lopende rekening bij de Rabobank
is aangehouden en de overige (spaar)rekeningen zijn opgezegd. We maken gebruik van de rekeningcourant variant bij de Rabobank. Dagelijks wordt het saldo overgeheveld of aangevuld door het
Ministerie van Financiën. In principe zal er in dit geval bij SPO WIJ de Venen weinig veranderen. Het
salderen gebeurt op de achtergrond.
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De rentetarieven die bij Schatkistbankieren gehanteerd worden zijn gekoppeld aan de EONIA
tarieven, waarbij als bodem 0% gehanteerd wordt. Dit is wettelijk vastgelegd in de Regeling
schatkistbankieren RWT’s en andere rechtspersonen. Dus er is nooit sprake van negatieve rente.

Risicobeheersings- en controlesystemen
De bestuurder is verantwoordelijk voor het bestaan en de werking van de interne risicobeheersingsen controlesystemen. Deze systemen hebben als doel het bewaken van de realisatie van
doelstellingen, de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving en het naleven van wet- en
regelgeving. WIJ de Venen is lid van de brancheorganisatie voor het primair onderwijs, de PO-Raad.
Voor de inrichting en werking van de planning- en controlcyclus zie paragraaf Financieel beleid,
planning & control. Voor de uitvoering van financiële administratie en salarisadministratie wordt
gesteund op de AO/IC binnen het administratiekantoor Groenendijk. De werking hiervan wordt door
WIJ de Venen vastgesteld aan de hand van een door een onafhankelijke accountant afgegeven ISAE
3000-verklaring. Daarmee wordt geborgd dat de inrichting van processen en de beheersingsomgeving binnen Groenendijk van voldoende kwalitatief niveau zijn. Een volgende stap is het
ontwikkelen de AO binnen WIJ de Venen zelf; dit wordt ontwikkeld in schooljaar 21-22.
Het totale stelsel van interne risicobeheersings- en controlesystemen zullen we de komende jaren
regelmatig evalueren en verder optimaliseren.
De externe accountant zal in de reguliere controle per jaareinde een rapportage opnemen over de
financiële positie van WIJ de Venen, inclusief de aangegane off-balance instrumenten en mogelijk
open posities. Dit impliceert dat de accountant controleert in hoeverre het treasurystatuut wordt
nageleefd op basis van het controleprotocol.
Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de risicobeheersings- en controlesystemen ten aanzien
van financiële verslaggevingsrisico’s in het boekjaar 2020 niet naar behoren hebben gefunctioneerd.
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Toelichting op de balans
De financiële positie van WIJ de Venen komt tot uitdrukking in de balans. De verkorte balans is
onderstaand weergegeven, waarbij de balanstotalen van de jaren 2019 en 2020 met elkaar zijn
vergeleken.
Werkelijk
31-12-2019

Werkelijk
31-12-2020

Mutatie
2020

ACTIVA
Gebouwen en terreinen
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

€
€
€
€
€
€

477.000
2.173.127
151.969
1.584.254
6.655.900
11.042.250

€
€
€
€
€
€

477.000
2.528.928
129.019
1.589.187
6.196.996
10.921.130

€
€
€
€
€
€

355.801
-22.950
4.933
-458.904
-121.120

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

€
€
€
€

6.314.740
2.534.734
2.192.776
11.042.250

€
€
€
€

5.807.815
2.841.242
2.272.073
10.921.130

€
€
€
€

-506.925
306.508
79.297
-121.120

Het balanstotaal van WIJ de Venen is ten opzichte van 31 december 2019 met € 121.120 afgenomen.
Aan de debetzijde van de balans zijn de omvang van de materiële vaste activa en de vorderingen
toegenomen, de liquide middelen en de financiële vaste activa daalden. Aan de creditzijde van de
balans nam het eigen vermogen af als gevolg van het gerealiseerd financieel resultaat. De
voorzieningen en kortlopende schulden stegen.
Onderstaand worden de onderdelen van de balans op hoofdlijnen toegelicht. Voor een nadere
onderbouwing van samenstelling en verloop van de verschillende onderdelen van de balans wordt
verwezen naar de toelichting op de balans zoals opgenomen in de jaarrekening. Verderop in dit
hoofdstuk is een beschrijving en nadere analyse opgenomen van een aantal balansgerelateerde
kengetallen.

Vastgoedbelegging
De vastgoedbelegging betreft een woonhuis in Ter Aar. Op dit activum heeft in 2020 geen wijziging
plaatsgevonden. Het woonhuis is een oude schoolleiderswoning. De bewoner is nog steeds een
voormalig schoolleider. Hij woont hier al een flink aantal jaar met plezier.

Materiële vaste activa
In de jaarrekening is een verloopoverzicht opgenomen van de materiële vaste activa. Er heeft in 2020
voor een totaal bedrag van € 865.310 aan investeringen plaatsgevonden. Deze investeringen bestaan
vooral uit meubilair (alles nieuw bij De Lei), ICT (chromebooks voor meerdere scholen) en Technische
zaken (zonnepanelen bij De Lei). In het investeringsbedrag is een bedrag opgenomen van € 84.564
aan investeringssubsidies. Deze investeringssubsidies bestaan vooral uit de opgenomen sponsoractie
van De Lei ten behoeve van de inrichting van het schoolplein en een donatie aan de Kinderkring
vanuit SamenEEN. De desinvesteringen hebben onder andere betrekking op de verkoop van een
onderwijsleerpakket.
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Het effect van de afschrijvingen op de investeringen ad € 505.152 is opgenomen in de staat van
baten & lasten onder de post Afschrijvingen. Per saldo is de waarde van de materiële vaste activa in
2020 gestegen omdat de aanschafwaarde van de verrichte investeringen hoger lag dan de som van
de afschrijvingen en de vrijgevallen investeringssubsidie.

Financiële vaste activa
Borg Snappet
retour ontvangen borg
nieuw betaalde borg
saldo mutatie 2020

De financiële vaste activa bestaat uitsluitend uit
€ -34.800 waarborgsommen die uitstaan bij de firma Snappet in verband
€ 11.850 met de lease van tablets voor onderwijskundige doeleinden.
Per saldo is in 2020 een bedrag van € 22.950 aan
€ -22.950
waarborgsommen retour ontvangen.

Vorderingen
De vorderingen bestaan grotendeels uit het nog te vorderen bedrag aan Rijksbijdragen op OCW in
verband met het betaalritme: een deel van de bekostiging dat betrekking heeft op boekjaar 2020,
wordt pas in kalenderjaar 2021 uitbetaald. Daarnaast bevatten de vorderingen:
• Te declareren bedragen bij de Gemeente (claims inzake OZB en schademeldingen);
• Ingediende declaraties bij de MFA Buytewech (waar onze scholen Maranatha en Rietkraag
deel van uitmaken) in verband met voorgeschoten kosten conform afspraken;
• Een vordering op het UWV in verband met de in 2020 bij het UWV terug te vorderen
transitievergoedingen die na 2015 zijn betaald aan medewerkers die ziek uit dienst zijn
getreden;
• Uitstaande facturen bij debiteuren (o.a. inzake verhuur en uitleen van personeel in verband
met vervangingen) die per eind 2020 nog niet zijn voldaan en een aantal vooruitbetaalde en
overlopende posten (het gaat dan bijvoorbeeld om facturen die betrekking hebben op 2021
maar die in 2020 al zijn betaald).
Op totaalniveau is de omvang van de vorderingen per eind 2020 € 99.333 hoger dan de omvang van
de vorderingen per eind 2019.

Liquide middelen
De liquide middelen bedragen per eind 2020 ca. € 6,2 miljoen en zijn in 2020 met € 458.904
afgenomen. De liquide middelen bestaan uitsluitend uit banksaldi en kastegoeden. Alle gelden zijn
per direct beschikbaar en opneembaar. Voor een nadere uitwerking van de afname van de liquide
middelen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht zoals opgenomen in de jaarrekening.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bedraagt per eind 2020 ca. € 5,807 miljoen en is in 2020 met € 506.925
afgenomen, in directe samenhang met het behaald financieel resultaat. Voor de resultaatverdeling
wordt verwezen naar de toelichting op de staat van baten en lasten. Van het eigen vermogen per
eind 2020 betreft € 2,33 miljoen (ca. 40%) private bestemmingsreserves. Voor wat betreft het
publieke deel van de algemene reserve zijn door het bestuur geen bestemmingen bepaald.

Voorzieningen
In de jaarrekening is een verloopoverzicht opgenomen van de voorzieningen. De totale waarde van
de voorzieningen is met € 306.508 gestegen ten opzichte van eind 2019.
• De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die we
op grond van de CAO moeten betalen. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van
indiensttreding, leeftijd van betrokkene(n), blijfkanspercentage en een uitkering bij 25- en
40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.
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•

•

•

De voorziening jubilea wordt per jaareinde gemuteerd (op basis van een rekenmodel,
onttrekking op basis van uitbetaalde jubileumuitkeringen).
De voorziening langdurig zieken betreft de loonkosten plus de mogelijk te betalen
transitievergoedingen voor medewerkers waarvan per eind 2020 de verwachting is dat zij
mogelijk na twee jaar ziekte (geheel of gedeeltelijk) niet meer kunnen terugkeren in de
functie, en instromen in de WIA.
In de voorziening duurzame inzetbaarheid is de verplichting per ultimo jaar opgenomen voor
uitsluitend het gespaarde aanvullende verlof volgens de CAO PO. De voorziening duurzame
inzetbaarheid heeft betrekking op een tiental medewerkers.
In 2020 hebben in beperkte mate onttrekkingen plaatsgevonden, omdat op een aantal
scholen, in afwachting van nieuwbouw in de komende jaren, het gepland onderhoud
vooralsnog on hold is gezet en in 2020 uitsluitend de strikt noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

M.i.v. januari 2021 zijn we voor de meerjarenonderhoudsprogramma’s (MJOP’s) overgestapt
naar Goudkuil. Aan hen is gevraagd een actualisatie van de MJOP’s te geven voor 1 jaar en een 4jarig MJOP op te stellen voor de periode 2022-2026. Op basis van deze gegevens is, in
samenspraak met de accountant, besloten de dotatie over 2020 naar beneden bij te stellen. Het
totaal aan onderhoud over de komende 40 jaar is ca 11 miljoen. Er is reeds 2,1 miljoen
opgebouwd (excl dotatie 2020), waardoor er de komende 40 jaar nog 9 miljoen gedoteerd moet
worden. Een aantal scholen hebben nog een looptijd van 10 jaar, anderen nog de volledige 40.
Dit resulteert in een benodigde jaarlijkse dotatie van € 363.442. Dat betekent dat de begrote
dotatie van € 583.750 met €220.308 wordt gecorrigeerd.
Wij de Venen heeft gekozen in boekjaar 2020 gebruik te maken van de gepubliceerde
overgangsregeling. De omvang van de voorziening groot onderhoud is op een 40 – jaarstermijn
getoetst aan de nieuwe meerjaren onderhoudsplannen die begin 2020 zijn opgesteld en wordt
als voldoende beschouwd.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan uit de bedragen die per ultimo 2020 nog aan derden moeten
worden betaald. Hieronder vallen reguliere crediteuren, de nog te betalen loonheffing, premies
sociale verzekeringen en pensioenen over de maand december 2020, opgebouwde
vakantiegeldrechten van medewerkers en opgenomen overige verplichtingen en overlopende
posten.
Een opvallende post is het bedrag van € 59.596. Dit betreft een betaling van DUO die wij in onze
optiek onterecht hebben ontvangen. De correspondentie met DUO loopt nog. Zolang DUO hier geen
definitieve uitspraak over heeft gedaan gaan we er vanuit dat we dit bedrag terug moeten betalen.

Toelichting baten en lasten 2020
WIJ de Venen werkt met een planning & control – cyclus op schooljaarbasis. De begroting voor het
boekjaar 2020 is dan ook samengesteld uit de begrotingen voor schooljaar 2019-2020 (voor 7/12e
deel) en schooljaar 2020-2021 (voor 5/12e deel). Monitoring tijdens het schooljaar vindt plaats op
basis van de vastgestelde schooljaarbegrotingen. Uitsluitend ten behoeve van de externe
jaarverslaggeving vindt een analyse plaats op kalenderjaarbasis. De totale exploitatie over boekjaar
2020 ziet er, in vergelijking met de begroting 2020 en de realisatie in boekjaar 2019, als volgt uit:
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Werkelijk
2019

Afwijking €
Uitputting tov begroting

2020 tov
2019 €

2020 tov
2019 %

€ 1.073.576
€
-292
€
428.821
€ 1.502.105

€ 1.009.590
€
40.887
€ 342.315
€ 1.392.792

5,4%
23,3%
84,0%
7,2%

€ 1.647.126
€
-8.903
€
-55.739
€
-5.146
€
105.841
€ 1.683.179

€
€
€
€
€
€

Begroting
2020

Werkelijk
2020

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige Baten
Totaal baten

€ 18.777.897 € 18.713.911
€
175.374 €
216.553
€
407.738 €
321.232
€ 19.361.009 € 19.251.696

€ 19.787.487
€
216.261
€
750.053
€ 20.753.801

105,7%
99,9%
233,5%
107,8%

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Leermiddelen
Overige lasten
Totaal lasten

€ 16.011.208 € 16.338.175 € 17.985.301
€
460.654 €
514.055 €
505.152
€ 1.551.298 € 1.346.433 € 1.290.694
€
805.337 €
707.816 €
702.670
€
737.519 €
664.505 €
770.346
€ 19.566.016 € 19.570.984 € 21.254.163

110,1%
98,3%
95,9%
99,3%
115,9%
108,6%

Saldo Baten en Lasten

€

-205.007 €

-319.288 €

-500.362

156,7% €

-181.074

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

€
€
€

4.825 €
2.971 €
1.854 €

-1.251 €
2.906 €
-4.157 €

-1.786
4.778
-6.564

142,8% €
164,4% €
157,9% €

-535
1.872
-2.407

Netto Resultaat

€

-203.153 €

-323.445 €

-506.926

€

-183.481

1.974.093
44.498
-260.604
-102.667
32.827
1.688.147

12,3%
9,7%
-16,8%
-12,7%
4,5%
8,6%

€ -295.355

144,1%

€
€
€

-137,0%
60,8%
-454,0%

-6.611
1.807
-8.418

€ -303.773

In het onderstaande worden de onderscheiden posten nader toegelicht.

Toelichting op de Baten
Rijksbijdragen OCW
De Rijksbijdragen betreffen de gelden die direct afkomstig zijn van OCW en van het
Samenwerkingsverband. In de Rijksbijdragen zijn naast de reguliere personele en materiële
bekostiging onder meer ook opgenomen de ontvangen gelden voor de Prestatiebox, Personeels- en
Arbeidsmarktbeleid, de bijzondere bekostiging voor samenvoeging, aanvullende bekostiging voor
nieuwkomers en de lerarenbeurs. De Rijksbijdragen waren voor het gehele jaar 2020 begroot op
€ 18,714 miljoen. De gerealiseerde Rijksbijdragen bedragen € 19,787 miljoen en zijn daarmee ca.
€ 1,074 miljoen hoger dan begroot. Die hogere opbrengst kent op hoofdlijnen de volgende oorzaken:
•

•
•
•

De aanpassing van de personele bekostiging voor schooljaar 2019-2020, de aanpassing van
de personele bekostiging voor schooljaar 2020-2021 en de verhoging van de materiële
bekostiging voor 2020. Met deze verhogingen van de bekostiging was in de begroting geen
rekening gehouden, omdat op het moment van begroten onduidelijk was of de bekostiging
zou worden aangepast en indien dat zo zou zijn, met welk percentage. De verhoging van de
personele bekostiging houdt ook verband met de cao – aanpassingen, dus hier staan ook
hogere loonkosten tegenover.
Een bedrag van ca. € 94.000 aan groeibekostiging (niet begroot) omdat het aantal leerlingen
in de eerste maanden van 2020 hoger was dan de groeinorm.
De Bijzondere bekostiging samenvoeging was aanzienlijk hoger dan verwacht. (€ 70.000) Dit
wordt veroorzaakt door een herberekening die voor WIJ de Venen positief uitviel.
Het in vergelijking met de begroting hoger uitvallen van een aantal geoormerkte subsidies
(subsidie zij-instromers) en niet geoormerkte subsidies (aanvullende subsidies voor
asielzoekers en lerarenbeurs). Het effect van deze posten is in totaal ca. € 50.000.
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•

Een bedrag van ca. € 165.000 dat in vergelijking met de begroting meer is ontvangen van het
samenwerkingsverband (Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV); de bedragen per leerling zijn
hoger dan waarvan bij het opstellen van de begroting 2019-2020 was uitgegaan en er is een
aanvullende betaling van het samenwerkingsverband ontvangen in verband met de afbouw
van reserves.

Dat de Rijksbijdragen ca. € 1,074 miljoen hoger zijn dan in 2019 wordt vooral veroorzaakt door de
aanpassing van de bekostigingstarieven en de extra uitkering vanuit het samenwerkingsverband.
Overige overheidsbijdragen
De overige overheidsbijdragen waren begroot op € 216.553 en bedragen in werkelijkheid €216.261.
De gemeentelijke subsidies waren goed gericht begroot, omdat bij het opstellen van de begroting
van 2019-2020 reeds duidelijk was dat de gemeente Nieuwkoop haar subsidiebeleid zou continueren
voor 2020. De specificatie van de ontvangen bedragen is als volgt:
Nieuwkoop onderwijssubsidie
Nieuwkoop onderwijssubsidie - Buurtsportcoach
Nieuwkoop / subsidie taaldocent
Nieuwkoop / vergoeding portocabins Diamant
Nieuwkoop / gymzalen
Nieuwkoop / subsidie noodopvang agv corona
Kaag & Braassem / gymzalen
Kaag & Braassem / cultuurgelden
Nieuwkoop / declaratie
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

42.650
54.545
16.667
19.946
29.000
24.108
24.610
1.765
2.970
216.261

De subsidies van de Gemeente Nieuwkoop zijn opgenomen exclusief de bedragen die direct zijn
doorgezet aan de andere participanten binnen de Gemeente Nieuwkoop (WIJ de Venen is
penvoerder voor de gezamenlijke subsidieaanvraag). Een deel van de ontvangen onderwijssubsidie is
besteed ter cofinanciering van de inzet van middelen voor de buurtsportcoaches. Voor beide
subsidiestromen wordt de inzet van de ontvangen gelden over het jaar 2020 inhoudelijk aan de
gemeente Nieuwkoop verantwoord.
De gymzaalvergoedingen vanuit de Gemeente Kaag en Braassem zijn feitelijk niets anders dan het
aan de Gemeente Kaag en Braassem doorbelasten van de van het gemeentelijke sportbedrijf
ontvangen facturen voor gymzaal – gebruik door De Lei en de Kinderarcke. De cultuurgelden
(maatschappelijke agenda) vanuit de Gemeente Kaag en Braassem vormen een extra financiële
toekenning voor onder meer culturele activiteiten en bibliotheek.
Overige baten
De overige baten betreffen onder meer de ouderbijdragen, overblijfgelden, verhuuropbrengsten,
arrangementsgelden van de cluster 1 en 2 – instellingen en opbrengsten voor uitleen van personeel
aan andere schoolbesturen. De overige baten waren begroot op € 321.232 en bedragen in
werkelijkheid € 750.053.
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Het leeuwendeel van de hogere opbrengst heeft betrekking op de detacheringsopbrengsten. Deze
waren begroot op de doorbelastingen van kosten van één gedetacheerde medewerker aan
Morgenwijzer, maar daar is inmiddels een aantal detacheringen bij gekomen (€ 284.789). Hier staan
ook hogere loonkosten tegenover. Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt door de ontvangst van
aanvullende middelen vanuit het samenwerkingsverband o.a. voor de uitvoering van de pilot
leerpleinen op 3 scholen (daar staan ook meer loonkosten tegenover) (€ 77.470). Verder zijn de
overige baten fors hoger door extra ontvangsten vanuit Morgenwijzer als gevolg van de overname
van het Kompas per 1 augustus 2020. Dit heeft betrekking op de HB-groep en overheveling saldo
bankrekening.

Totale baten
De totale baten waren voor het jaar 2020 begroot op € 19,252 miljoen. De realisatie in 2020 bedraagt
€ 20,754 miljoen. Daarmee zijn de totale baten ca. € 1,502 miljoen (7,8%) hoger dan begroot. De
baten zijn in alle categorieën hoger dan begroot maar de hoger uitvallende Rijksbijdragen (als gevolg
van de aanpassing van de Rijksbekostiging) vormen hiervan het leeuwendeel.

Toelichting op de Lasten
Personeelslasten
De personeelslasten bestaan uit twee elementen: loonkosten en overige personeelslasten. De
loonkosten bestaan uit de salariskosten van de medewerkers, inclusief vakantiegelden,
eindejaarsuitkeringen en werkgeverslasten, waaronder de kosten van premies voor
Vervangingsfonds en Participatiefonds. De overige personeelskosten bestaan uit bedragen voor
inhuur van extern personeel, werving & selectie, opleidingen / scholing, bedrijfsgezondheidszorg,
reis- en verblijfkosten, mutaties op de personele voorzieningen, kosten in het kader van de
werkkostenregeling en alle overige kosten die direct of indirect personeelsgerelateerd zijn.
De personeelslasten waren voor het jaar 2020 begroot op € 16,338 miljoen. De werkelijke
personeelslasten in 2020 (inclusief opgebouwde rechten op vakantiegeld, eindejaarsuitkering e.d.)
bedragen € 17,985 miljoen en zijn daarmee ca. € 1,647 miljoen (10,1%) hoger dan begroot. Op de
personeelslasten zijn de uitkeringen van het Vervangingsfonds, de van het UWV ontvangen
uitkeringen i.v.m. zwangerschappen en de van het UWV te ontvangen restitutie van de vanaf 2015
uitbetaalde transitievergoedingen (aan medewerkers die ziek uit dienst zijn getreden) ad € 221.559
reeds in mindering gebracht.
Het hoger uitvallen van de personeelslasten ten opzichte van de begroting kent op hoofdlijnen de
volgende oorzaken:
• De loonkosten worden beïnvloed door de nieuwe CAO die in december 2019 is afgesloten
(niet begroot). De nieuwe CAO voorziet in:
o
Alle medewerkers in het primair onderwijs hebben een generieke
marktconforme salarisverhoging van 4,5% ontvangen per 1 januari 2020;
o
Alle medewerkers hebben in februari 2020 een eenmalige uitkering van 33% van
hun nieuwe maandsalaris van januari 2020 ontvangen;
o
Alle medewerkers hebben in februari een eenmalige uitkering van € 875
ontvangen naar rato van de werktijdfactor en de diensttijd in januari 2020.
• Meer-inzet van formatie, waar deels aanvullende baten tegenover staan (opbrengst
detacheringen, subsidie taaldocent, opbrengst lerarenbeurs, opbrengst subsidie voor
asielzoekers).
• Inzet van zij-instromers.
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•

•

•
•

Inzet van extra formatie, o.a. voor de oplossing van gesignaleerde knelpunten en ter invulling
van zwangerschapsvervangingen (daar staan zwangerschapsuitkeringen vanuit het UWV
tegenover).
De dotatie van € 35.524 aan de voorziening langdurig zieken. De voorziening is sinds januari
2020 opgenomen aangezien WIJ de Venen per 1 januari 2020 eigenrisicodrager voor het
ziekteverzuim is geworden.
Hogere kosten van inhuur (o.a. vervanging controller, HR) en kosten van het RTC.
Nascholing heeft als gevolg van corona minder plaatsgevonden. Daarom is deze post
aanzienlijk lager dan begroot.

Voornamelijk door de cao-wijziging, toename van formatieve inzet, afname van uitkeringen en
hogere kosten van inhuur zijn de personeelslasten ca. € 1,974 miljoen hoger dan in het jaar 2019.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn voor het jaar 2020 begroot op € 514.055. De werkelijke afschrijvingen bedragen
€ 505.152 en liggen daarmee ongeveer op het niveau van de begroting. De afschrijvingen betreffen
zowel de afschrijvingen op activa die per 1 januari reeds aanwezig waren als op nieuwe investeringen
(met ingang van het moment van ingebruikneming). Voor de hieronder liggende investeringen wordt
verwezen naar de toelichting op de balans. Door de toename van de investeringen (in het bijzonder
op ICT en Technische zaken) liggen de afschrijvingen hoger dan in 2019.

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten hebben betrekking op de panden die in gebruik zijn. Het betreft onder meer
huur en medegebruik, schoonmaak, kosten van water en energie en de dotatie aan de voorziening
voor groot onderhoud. De huisvestingslasten waren voor het jaar 2020 begroot op € 1,346 miljoen.
De realisatie komt uit op € 1,291 miljoen en is daarmee ca. € 56.000 (-/-4,1%) lager dan begroot.
Dat komt vooral door hogere kosten van huur (inclusief de porto-cabins voor De Diamant waarvan de
kosten door de gemeente worden gedekt), hogere kosten van energie en de verlaging van de dotatie
aan de voorziening groot onderhoud. De verlaging van de dotatie was niet in de begroting
meegenomen aangezien deze heel recent is vastgesteld. In algemene zin blijkt dat de kosten voor
schoonmaak, energie en onderhoud jaarlijkse stijgen door de relatief oude staat van de gebouwen.
Het effect van het in eigen beheer nemen van de schoonmaakactiviteiten per 1 december 2019 is in
de cijfers over 2020 zichtbaar. De besparing van €50.000 was al begroot en deze is ook gerealiseerd.
De huisvestingslasten zijn lager dan begroot enliggen in 2020 fors lager dan het niveau van de
realisatie in 2019.

Overige instellingslasten
Onder de overige instellingslasten vallen alle overige kosten, zowel onderwijskundig als
beheersmatig. De overige instellingslasten waren voor het jaar 2020 begroot op € 1,372 miljoen. De
realisatie in 2020 bedraagt € 1,473 miljoen en ligt daarmee ca. € 100.000 (7,3%) hoger dan begroot.
De oorzaak daarvan is divers (zie specificatie in de jaarrekening) en ligt vooral in een combinatie van
hogere kosten inzake fusies & juridische/externe advisering, kosten van leermiddelen (in het
bijzonder de toename van kosten van licenties) en lagere kosten door het (nog) niet realiseren van
PR en communicatie.
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De toename van de kosten van licenties kent 2 oorzaken:
• Er hebben verschuivingen plaatsgevonden van de begrote kosten voor verbruiksmaterialen
naar de kosten van licenties, vanwege de toenemende digitalisering.
• Na het opstellen van de begroting bleek dat de licentiekosten van Snappet (waar veel van
onze scholen gebruik van maken) verhoogd zijn. Op een aantal scholen zijn daardoor de
kosten voor licenties hoger uitvallen dan begroot, mogelijk (deels) gecompenseerd door
minder kosten op de post verbruiksmaterialen.
De overige instellingslasten zijn weliswaar hoger dan begroot, maar liggen in 2020 ca. €70.000 lager
dan het niveau van de realisatie in 2019. Het verschil tussen realisatie en begroting wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de kosten van de leermiddelen.

Totale lasten
De totale lasten waren voor het jaar 2020 begroot op € 19,6 miljoen. De werkelijke lasten komen uit
op € 21,25 miljoen. Daarmee zijn de lasten ca. € 1,7 miljoen (8,6%) hoger dan begroot. Dit komt met
name door de hogere personeelslasten (als gevolg van de cao-verhoging, de inzet van
werkdrukmiddelen en inzet van extra formatie), maar ook in alle andere kostencategorieën is meer
besteed dan begroot. De dotatie groot onderhoud is daarentegen naar beneden bijgesteld.

Toelichting op de financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen voornamelijk de rentemiddelen op liggende gelden, die
uitsluitend op bank- en spaarrekeningen zijn geparkeerd. De financiële baten en lasten waren voor
het gehele jaar 2020 begroot op -/- € 4.157 en bedragen in werkelijkheid -/- € 6.564. Dit is het gevolg
van de negatieve rente. Dit is de reden om over te stappen op Schatkistbankieren. De komende jaren
zullen de financiële baten en lasten vooral nog bestaan uit bankkosten, aangezien de rente met
Schatkistbankieren altijd 0% is.

Totaalbeeld
Het totaal resultaat, inclusief financiële baten en lasten, was voor het jaar 2020 begroot op een
tekort van € 323.445. Het werkelijk financieel resultaat komt uit op een tekort van € 506.926. Het
totaal financieel resultaat is daarmee € 183.481 minder goed dan begroot.
Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door:
• Hogere loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO die in december 2019 is afgesloten. De
rijksbijdrage die hier tegenover staat is deels al in 2019 geboekt (€440.00);
• De verhoging in de licentiekosten (leermiddelen);
• Lagere huisvestigingslasten als gevolg van enerzijds hogere kosten van energie en anderzijds
de verlaging van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud (€ 220.000).
Tegenover € 1,5 miljoen meer baten (vooral Rijksbijdragen en overige baten) staan € 1,7 miljoen
meer lasten (vooral loonkosten, huisvestingslasten en overige lasten). Goed om te realiseren is dat er
in 2019 reeds € 440.000 aan baten (Rijksbijdragen) is opgenomen waarvan de lasten in 2020 vallen.
Wanneer deze baten in 2020 waren gevallen was het resultaat uitgekomen op ca. € 70.000 en dus
flink beter dan begroot.
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Resultaatbestemming
De bestuurder van WIJ de Venen heeft besloten om het resultaat als volgt te bestemmen:
Werkelijk
2019
Resultaatverdeling
Mutatie Alg. Reserve
Mutatie best. reserve privaat
Mutatie best. reserve Innovatiefonds
Mutatie best. reserve privaat woonhuis
Netto Resultaat

€
€
€
€
€

-263.798
57.351
-2.863
6.157
-203.153

Begroting
2020
€
€
€
€
€

-311.945
-14.583
3.083
-323.445

Werkelijk Afwijking €
2020tov begroting
€
€
€
€
€

-512.756
-96
5.928
-506.924

€ -200.811
€ 14.487
€
€
2.845
€ -183.479

De toevoeging aan de bestemmingsreserve privaat betreft het saldo tussen ontvangsten en
bestedingen van private middelen. De toevoeging aan de bestemmingsreserve woonhuis betreft het
saldo van de ontvangen huurpenningen en eventueel gemaakte operationele kosten voor het
woonhuis. Het resterend deel van het financieel resultaat is onttrokken aan de algemene reserve.
Daarmee bedraagt de algemene reserve per eind 2020 ruim € 5,887 miljoen, waarvan € 2,330
miljoen (ca. 39,6%) private bestemmingsreserves betreft.

Indicatoren en vermogenspositie
Op basis van balans en exploitatierekening is een aantal indicatoren becijferd. Deze zijn onderstaand
opgenomen. De commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen heeft signaleringsgrenzen
geformuleerd voor de indicatoren die een indruk geven van het vermogensbeheer van een
onderwijsinstelling. Deze signaleringsgrenzen zijn bij deze kengetallen vermeld.
Werkelijk
Per eind
2019

Werkelijk
Per eind
2020

< 0,3 / < 30%

57,2%

53,2%

< 0,3 / < 30%

80,1%

79,2%

< 0,75 / < 75%

3,76

3,43

< 0,05 / 5%

32,7%

30,2%

Exploitatieresultaat /
Totale baten

3 - jarig < 0
2 - jarig < -0,05
1 - jarig < -0,10

-0,010

-0,017

(huisvestingslasten +
afschrijvingen op gebouwen
en terreinen) / Totale lasten

> 0,10

0,08

0,07

Indicator

Signaleringsgrens
Eigen vermogen /
Totaal passiva
(Eigen vermogen en
voorzieningen) /
Totaal passiva
Vlottende activa /
Kortlopende schulden
Eigen vermogen /
Totale baten

Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeit
Weerstandsvermogen
Rentabiliteit

Huisvestingsratio
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•

•
•
•
•

De solvabiliteit 1 en 2 geven de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en geven
inzicht in de financieringsopbouw en in hoeverre WIJ de Venen op langere termijn in staat is
om aan de verplichtingen te voldoen.
De liquiditeit geeft aan in hoeverre WIJ de Venen op korte termijn aan zijn verplichtingen kan
voldoen.
Het weerstandsvermogen geeft de mate weer waarin de organisatie in staat is om
tegenvallers op te vangen.
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief of negatief resultaat in relatie tot de
totale baten.
De huisvestingsratio (totale huisvestingslasten plus afschrijvingen op gebouwen en terreinen
ten opzichte van totale lasten) geeft aan welk deel van de lasten wordt besteed aan
huisvesting.

Uit dit overzicht blijkt dat de financiële positie van WIJ de Venen per eind 2020 onverminderd sterk
is. De solvabiliteit, liquiditeit en weerstandsvermogen daalden weliswaar ten opzichte van eind 2019,
maar liggen alle per eind 2020 nog ruim boven de landelijke signaleringsgrenzen. De rentabiliteit is
zowel in 2019 als in 2020 negatief, in directe lijn met het behaald negatief resultaat.

Signaleringswaarden
De Inspectie heeft in 2020 een nieuwe signaleringswaarde voor de vermogenspositie geïntroduceerd.
De nieuwe signaleringswaarde wordt gebaseerd op de berekening van de genormeerde
vermogenspositie (exclusief privaat vermogen). Deze genormeerde vermogenspositie wordt
vervolgens getoetst aan de werkelijke vermogenspositie.
De berekening op basis van de verwachte cijfers over 2020 en de meerjarenbegroting laat het
volgende beeld zien:
Werkelijk
Per eind
2019

Werkelijk
Per eind
2020

Nieuwe signaleringswaarde

Waarde gebouwen
Waarde overige materiele vaste activa
Rekenfactor maal totale baten
Genormeerd vermogen

€
477.000 €
477.000
€ 2.173.127 € 2.528.928
€
964.371 €
962.522
€ 3.614.498 € 3.968.450

Vermogen per 31-12
Waarvan privaat vermogen
Waarvan publiek vermogen

€ 6.314.740 € 5.807.815
€ 2.324.524 € 2.330.375
€ 3.990.216 € 3.477.440

Saldo teveel vermogen

€

375.718 €

-491.010

De conclusie is dat het vermogen van WIJ de Venen per eind 2020 dus onder de nieuwe
signaleringswaarde blijft en de vermogenspositie naar de letter dus niet te hoog is.
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Dat komt door 2 zaken:
• Het gaat hier alleen om publieke gelden (het privaat vermogen blijft buiten beeld).
• De vastlegging in materiële vaste activa (onder meer door investeringen in de inrichting van
de nieuwe IKC’s en de geplande investeringen in verduurzaming) is relatief hoog en dat
weegt zwaar in de berekening van de genormeerde vermogenspositie.

Conclusie
Hieruit volgt dat WIJ de Venen er per eind 2020 financieel zeer gezond voor staat en de
vermogenspositie ruimte biedt voor het opvangen van mogelijke financiële tegenvallers in
toekomstige jaren dan wel voor investeringen in beleidsrijke inzet die niet vanuit de reguliere
exploitatie kan worden gedekt. Voor de verdere ontwikkeling van de indicatoren in
meerjarenperspectief wordt verwezen naar de continuïteitsparagraaf.
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9. Continuïteitsparagraaf
Sinds 2013 zijn schoolbesturen verplicht om hun toekomstperspectief op te nemen in een zogeheten
continuïteitsparagraaf in het jaarverslag (bestuursverslag). Per brief heeft de minister de
schoolbesturen van alle onderwijssectoren geïnformeerd dat het opnemen van de
continuïteitsparagraaf ook in verdere jaren zal worden voortgezet. De continuïteitsparagraaf richt
zich ten eerste op de financiële gevolgen van toekomstige ontwikkelingen voor de drie jaren volgend
op het verslagjaar en een inhoudelijke en procesmatige beschrijving van het risicomanagement. Aan
de accountant is opgedragen de continuïteitsparagraaf te toetsen.

Leerlingaantallen
De bekostiging vanuit het Rijk is grotendeels gebaseerd op de leerlingtellingen per 1 oktober in het
voorgaande jaar. De bekostiging voor schooljaar 2021-2022 is dus gebaseerd op de leerlingtelling van
1 oktober 2020.
In februari ‘21 hebben we de directeuren gevraagd een schatting van het leerlingaantal te geven voor
de komende jaren. Ten tijde van het begrotingsproces zijn de aantallen bij sommige scholen nog
gewijzigd. Ook hebben we in de gesprekken de NOAT leerlingen uitgevraagd. Dit levert het volgende
beeld op:

We zien dat de leerlingaantallen gestaag teruglopen de komende jaren. Dit lijkt in eerste instantie
financieel gunstig omdat er dan meer bekostiging binnenkomt dan het aantal leerlingen dat er is op
het moment van besteding. Echter een continue neerwaartse spiraal qua leerlingaantallen is niet
goed voor het toekomstperspectief. Dit betekent namelijk dat er ieder jaar minder geld binnenkomt
en dat er dus op termijn ook minder te besteden is. Dit zorgt met name voor een krimp in de
formatie.
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WIJ de Venen Agenda 2021-2022
Beleidsagenda 2021-2022
De beleidsagenda van WIJ de Venen kent vijf ambitiedomeinen: identiteit & kernwaarden, onderwijs,
medewerkers, leiderschap & cultuur en middelen. Daarnaast is er het domein ‘organisatie’.
In de periode mei – augustus 2021 wordt een Wij de Venen Agenda voor 2021-2022 uitgewerkt.
Hierin bouwen we voort op de bestuursagenda, het strategisch beleid en we gaan aan de slag met
een aantal verbeterpunten zoals genoemd in dit bestuursverslag.
Vanuit de Rijksoverheid komen in 2021-2022 en 2022-2023 middelen beschikbaar voor vertraging en
herstel i.v.m. corona en voor duurzame onderwijsontwikkeling. Een belangrijk doel is dan ook om
deze middelen zo goed mogelijk in te zetten.

Meerjarenbegroting schooljaar
WIJ de Venen werkt met een begrotings- en rapportagesystematiek die is geënt op schooljaren. De
totale begroting van WIJ de Venen voor de periode jaren 2020 – 2025 ziet er als volgt uit (bij
ongewijzigd beleid):
Begroting
2020-2021

WIJ de Venen totaal

Begroting
2021-2022

Begroting
2022-2023

Begroting
2023-2024

Begroting
2024-2025

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige Baten
Totaal baten

€
€
€
€

19.455.006
265.676
509.484
20.230.166

€
€
€
€

22.394.890
127.830
473.229
22.995.949

€
€
€
€

22.013.910
114.797
460.616
22.589.323

€
€
€
€

19.830.199
114.847
463.138
20.408.184

€
€
€
€

19.652.042
114.997
461.870
20.228.909

Lasten
Loonkosten
Overige Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Leermiddelen

€
€
€
€
€

16.000.577
1.039.105
541.579
1.333.955
749.186

€
€
€
€
€

16.194.250
1.006.490
597.045
1.451.073
779.390

€
€
€
€
€

16.188.044
893.725
527.141
1.419.889
770.550

€
€
€
€
€

16.235.492
919.585
500.887
1.418.739
772.050

€
€
€
€
€

16.127.868
916.345
449.547
1.422.389
757.450

Overige lasten
Totaal lasten

€
€

671.868 €
20.336.270 €

3.188.511 €
23.216.759 €

2.908.955 €
22.708.304 €

660.411 €
20.507.164 €

654.289
20.327.888

Saldo Baten en Lasten

€

-106.104 €

-220.810 €

-118.981 €

-98.980 €

-98.979

€
€
€

-10.000 €
2.770 €
-12.770 €

- €
2.770 €
-2.770 €

- €
2.770 €
-2.770 €

- €
2.770 €
-2.770 €

2.770
-2.770

€

-118.874 €

-223.580 €

-121.751 €

-101.750 €

-101.749

€
€
€

585 €
-126.959 €
€

€
€
€

€
7.500 €
-118.874 €

-5.400
-223.580
5.400
-223.580

-5.400
-121.751
5.400
-121.751

-5.400
-101.750
5.400
-101.750

-5.400
-101.749
5.400
-101.749

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten

Netto Resultaat
Resultaatverdeling
Mutatie Alg. Reserve
Mutatie Alg. Beleidsrijk extra RvT
Mutatie best. reserve privaat
Mutatie best. reserve Innovatiefonds
Mutatie best. reserve privaat woonhuis
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Formatie
In meerjarenperspectief is al rekening gehouden met een voorziene daling van formatie (dus:
loonkosten) omdat de verwachting is dat er minder leerlingen zullen zijn. De eerste jaren zal dit
natuurlijk verloop zijn, maar voor 2024-2025 is een taakstelling opgenomen. De totale begrote
formatieve inzet in de komende schooljaren is als volgt, uitgesplitst naar functiecategorieën:

DIR
OP
OOP

2021-2022
16,78
175,93
40,55
233,26

2022-2023
16,78
174,85
38,82
230,45

2023-2024
16,78
174,03
38,78
229,59

2024-2025
16,78
170,86
38,78
226,43

Totaalbeeld
In de nu voorliggende begroting voor 2021-2022 zijn de resultaten van de scholen en de
bovenschoolse begroting bij elkaar gebracht. Daarbinnen is reeds ruimte opgenomen voor het
inzetten van aanvullende extra ondersteuning (Route 4) en ruimte voor het oplossen van knelpunten
gedurende het schooljaar. Daarmee is de reguliere begroting voor 2021-2022 sluitend.
Het resultaat van het woonhuis is meegenomen in de reguliere begroting. Echter de opbrengst van
de woning wordt ten gunste gebracht van de reserve privaat woonhuis en niet van de algemene
reserve. Daarom ontstaat er toch nog een verschil van € 5.400 op de algemene reserve vanuit de
reguliere begroting.

Toekomst
Gezien een aantal onzekerheden in zowel de baten als de lastenkant zullen we in schooljaar 20212022 goed moeten blijven monitoren om de begroting te realiseren én er zal in de komende jaren
ook nog scherper begroot dienen te worden.
Los hiervan zullen we in komende begrotingen ook nog meer integraal moeten begroten en nóg
beter moeten aansluiten bij inhoudelijke beleids- en schoolplannen. Dat betekent dat voor de jaren
na 2021-2022 nog scherper gekeken moet worden naar het integraal sluitend maken van de
begrotingen, zowel op schoolniveau als op WIJ de Venen - totaalniveau (tenzij doelbewuste inzet op
niet – structurele zaken een begrotingsoverschrijding rechtvaardigt).
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Meerjarenbegroting kalenderjaren
In het kader van de jaarverslaglegging dient in de continuïteitsparagraaf van het bestuursverslag de
meerjarenbegroting voor tenminste de volgende 3 kalenderjaren te worden opgenomen. Uitsluitend
om die reden is onderstaand de begroting in kalenderjaren opgenomen. Omgerekend naar
kalenderjaren ziet de meerjarenbegroting er als volgt uit (waarbij de begroting voor 2021 mede
gebaseerd is op de begroting voor het lopende schooljaar 2020-2021):
Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige Baten
Totaal baten

€ 21.169.938 € 22.172.652
€
185.266 €
120.227
€
488.335 €
465.871
€ 21.843.539 € 22.758.751

€ 20.740.079 € 19.726.274
€
114.826 €
114.935
€
462.087 €
462.398
€ 21.316.992 € 20.303.607

Lasten
Loonkosten
Overige Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Leermiddelen
Overige lasten
Totaal lasten

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

Saldo Baten en Lasten

€

-173.016 €

-161.410 €

-107.314 €

-98.979

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

€
€
€

-4.167 €
2.770 €
-6.937 €

- €
2.770 €
-2.770 €

- €
2.770 €
-2.770 €

2.770
-2.770

Netto Resultaat

€

-179.953 €

-164.180 €

-110.084 €

-101.749

€
€
€
€
€
€

-2.906
-183.321
6.275
-179.953

-5.400
-164.180
5.400
-164.180

-5.400
-110.084
5.400
-110.084

-5.400
-101.749
5.400
-101.749

Resultaatverdeling
Mutatie Alg. Reserve
Mutatie Alg. Beleidsrijk extra RvT
Mutatie best. reserve privaat
Mutatie best. reserve Innovatiefonds
Mutatie best. reserve privaat woonhuis
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16.113.553
1.020.080
573.934
1.402.274
766.805
2.139.910
22.016.555

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

16.190.630
940.710
556.268
1.432.882
774.233
3.025.437
22.920.160

€
€
€
€
€
€

16.215.722
908.810
511.826
1.419.218
771.425
1.597.304
21.424.306

€ 16.172.711
€
917.695
€
470.939
€ 1.420.868
€
763.533
€
656.840
€ 20.402.586

€
€
€
€
€
€
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Prognose balans en vermogen
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het geprognosticeerd verloop van de balans
op basis van de meerjarenbegroting 2021-2025.
Werkelijk
Per eind
2019
ACTIVA
Gebouwen en terreinen
Overige Materiele vaste activa
Financiele vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

€
€
€
€
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

€ 6.314.740
€ 2.534.734
€ 2.192.776
€ 11.042.250

477.000
2.173.127
151.969
1.584.254
6.655.900
11.042.250

Werkelijk
Per eind
2020

€
€
€
€
€
€

477.000
2.528.928
129.019
1.589.187
6.196.996
10.921.130

€ 5.807.815
€ 2.841.242
€ 2.272.073
€ 10.921.130

Prognose
Per eind
2021

€
€
€
€
€
€

477.000
3.526.935
129.019
1.680.000
5.214.909
11.027.863

€ 5.627.863
€ 3.000.000
€ 2.400.000
€ 11.027.863

Prognose
Per eind
2022

€
€
€
€
€
€

477.000
3.220.595
129.019
1.680.000
5.357.069
10.863.683

€ 5.463.683
€ 3.000.000
€ 2.400.000
€ 10.863.683

Prognose
Per eind
2023

€
€
€
€
€
€

477.000
2.921.379
129.019
1.680.000
5.546.201
10.753.599

€ 5.353.599
€ 3.000.000
€ 2.400.000
€ 10.753.599

Prognose
Per eind
2024

€
€
€
€
€
€

477.000
2.545.082
129.019
1.680.000
5.820.749
10.651.850

€ 5.251.850
€ 3.000.000
€ 2.400.000
€ 10.651.850

Indicatoren
Op basis van de meerjarenbegroting en de balansprognoses ontwikkelen de relevante indicatoren
zich als volgt, afgezet tegen de signaleringsgrenzen die de Inspectie van het Onderwijs hanteert:
Werkelijk
Per eind
2019

Werkelijk
Per eind
2020

Prognose
Per eind
2021

Prognose
Per eind
2022

Prognose
Per eind
2023

Prognose
Per eind
2024

< 0,3 / < 30%

57,2%

53,2%

51,0%

50,3%

49,8%

49,3%

< 0,3 / < 30%

80,1%

79,2%

78,2%

77,9%

77,7%

77,5%

< 0,75 / < 75%

3,76

3,43

2,87

2,93

3,01

3,13

< 0,05 / 5%

32,6%

28,0%

25,8%

24,0%

25,1%

25,9%

Exploitatieresultaat /
Totale baten

3 - jarig < 0
2 - jarig < -0,05
1 - jarig < -0,10

-0,010

-0,024

-0,008

-0,007

-0,005

-0,005

(huisvestingslasten +
afschrijvingen op gebouwen
en terreinen) / Totale lasten

> 0,10

0,08

0,06

0,06

0,06

0,07

0,07

Indicator
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeit
Weerstandsvermogen
Rentabiliteit

Huisvestingsratio

Signaleringsgrens
Eigen vermogen /
Totaal passiva
(Eigen vermogen en
voorzieningen) /
Totaal passiva
Vlottende activa /
Kortlopende schulden
Eigen vermogen /
Totale baten

De conclusie is dat alle balansgerelateerde indicatoren zich in meerjarenperspectief neerwaarts
ontwikkelen, maar per eind 2023 nog alle (ruim) boven de signaleringsgrenzen van de Inspectie
liggen. Specifiek:
• De solvabiliteit 1 bedraagt per eind 2024 ca. 49%. De solvabiliteit 2 bedraagt per eind 2024
ca. 77%. Landelijk gezien is een solvabiliteit van tenminste ca. 30% gangbaar.
• De liquiditeit bedraagt per eind 2024 3,13. Landelijk is tussen 1,0 en 2,0 gangbaar en de
inspectie hanteert een waarde van 0,75 als signaleringsgrens.
• Het weerstandsvermogen bedraagt per eind 2024 ca. 26% (signaleringsgrens van 5%).
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Signaleringswaarden
De berekening van de signaleringswaarde op basis van de verwachte cijfers over 2020 en de
meerjarenbegroting laat het volgende beeld zien:
Per eind
2019

Per eind
2020

Per eind
2021

Per eind
2022

Per eind
2023

Per eind
2024

Nieuwe signaleringswaarde

Waarde gebouwen
Waarde overige materiele vaste activa
Rekenfactor maal totale baten
Genormeerd vermogen

€
477.000 €
477.000
€ 2.173.127 € 2.528.928
€
964.371 €
962.522
€ 3.614.498 € 3.968.450

Vermogen per 31-12
Waarvan privaat vermogen
Waarvan publiek vermogen

€ 6.314.740 € 5.807.815 € 5.627.863 € 5.463.683 € 5.353.599 € 5.251.850
€ 2.324.524 € 2.330.375 € 2.324.526 € 2.324.527 € 2.324.528 € 2.324.528
€ 3.990.216 € 3.477.440 € 3.303.337 € 3.139.156 € 3.029.071 € 2.927.322

Saldo teveel vermogen

€

375.718 €

€
477.000 €
477.000
€ 3.526.935 € 3.220.595
€ 1.091.969 € 1.137.938
€ 5.095.904 € 4.835.533

€
477.000 €
477.000
€ 2.921.379 € 2.545.082
€ 1.065.850 € 1.015.180
€ 4.464.229 € 4.037.262

-491.010 € -1.792.567 € -1.696.377 € -1.435.158 € -1.109.941

De conclusie is dat het vermogen van WIJ de Venen dus ook meerjarig onder de nieuwe
signaleringswaarde blijft.
De verwachte vermogenspositie is dus, ondanks de begrote meerjarige tekorten, in
meerjarenperspectief structureel goed: de indicatoren liggen structureel boven de daarvoor
geldende signaleringsgrenzen met uitzondering van de rentabiliteit. De rentabiliteit is meerjarig
negatief; daarmee valt deze naar de letter buiten de signaleringsgrens. De rentabiliteit dient echter
in samenhang bezien te worden met (de hoogte van) de solvabiliteit, liquiditeit en het
weerstandsvermogen, waarbij de komende jaren meer geïnvesteerd zal worden in duurzame
kwaliteitsverbeteringen. Het verwachte gevolg hiervan is, dat de rentabiliteit negatief beïnvloed
wordt.
Verdere kanttekening is dat de feitelijke vermogenspositie kan wijzigen als aanvullende investeringen
in verduurzaming plaatsvinden (ter besluitvorming na verkenning en advies door Arcadis).

Berekening vrij te besteden vermogen
De Inspectie van het Onderwijs heeft een rekensystematiek geïntroduceerd om de vermogenspositie
van schoolbesturen te kunnen analyseren. Deze rekenmethodiek maakt onderscheid tussen drie
verschillende functies van vermogen: de financieringsfunctie, de transactiefunctie en de
bufferfunctie. Op basis van deze methodiek is begin 2019 door Infinite een berekening gemaakt van
het vrij te besteden vermogen.
De bedragen van deze functies vormen bij elkaar opgeteld het benodigde vermogen van de stichting.
Als er een positief verschil bestaat tussen het benodigd vermogen van de stichting en het aanwezig
vermogen, dan spreken we van vrij te besteden vermogen, of ook wel financiële ruimte.
Financieringsfunctie
Allereerst is er de financieringsfunctie. Hierbij gaat het om het vermogen dat nodig is om de aanschaf
van de materiële vaste activa te kunnen financieren. Deze wordt berekend door ‘vervangingswaarde
x financieringsbehoefte’. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het berekenen van de
vervangingswaarde. Idealiter zou een meerjareninvesteringsplan ten grondslag liggen aan deze
berekening, maar omdat WIJ de Venen hierover niet beschikt, maken we gebruik van de rekenregel
die ten tijde van de invoering van de lumpsum financiering in het primair onderwijs is
geïntroduceerd. Deze luidt: twee keer de boekwaarde van de materiële vaste activa (exclusief
gebouwen en terreinen).
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Transactiefunctie
Ten tweede is er de transactiefunctie. Dit is het vermogen dat nodig is om de kortlopende schulden
af te wikkelen. Het is daarmee ook gelijk aan het bedrag dat openstaat aan kortlopende schulden,
zoals weergegeven op de balans.
Bufferfunctie
Tot slot is er de bufferfunctie: het vermogen dat nodig is voor het afdekken van de risico’s. Indien er
geen aanwijzingen zijn in de risicoanalyse dat één van vijf met name genoemde risico’s1 afwijken van
normaal, dan adviseert de commissie Don 5% van de baten als buffervermogen aan te houden voor
grote schoolbesturen (met meer dan € 8 miljoen aan baten) en 10% van de baten als buffervermogen
voor kleine schoolbesturen/éénpitters (met minder dan € 5 miljoen aan baten). WIJ de Venen
kwalificeert als groot schoolbestuur. Uit de in 2018 uitgevoerde risicoanalyse blijken geen signalen
die aanleiding geven om het benodigd buffervermogen te verhogen. We rekenen dan ook met een
omvang van het buffervermogen van 5% van de totale baten.
Op basis van het bovenstaande ziet de berekening van het vrij besteedbaar vermogen er voor WIJ de
Venen in meerjarenperspectief als volgt uit:
Werkelijk
Per eind
2019

Werkelijk
Per eind
2020

Prognose
Per eind
2021

Prognose
Per eind
2022

Prognose
Per eind
2023

Prognose
Per eind
2024

Totaal baten

€ 19.287.424 € 19.250.446 € 21.839.373 € 22.758.751 € 21.316.992 € 20.303.607

Totaal vermogen
Af: vastlegging in gebouwen en terreinen
Af: Privaat vermogen (reeds opgenomen in totaal vermogen)
Af: Specifieke voorzieningen (bijv. reorganisaties)
Af: Overige (waarborgsommen)
Totaal aanwezig kapitaal
In % van totale baten

€ 11.042.250 € 10.921.130
€ -477.000 € -477.000
€
- €
€
- €
€ -151.969 € -129.019
€ 10.413.281 € 10.315.111
54,0%
53,6%

€ 11.027.863 € 10.863.683
€ -477.000 € -477.000
€
- €
€
- €
€ -129.019 € -129.019
€ 10.421.844 € 10.257.664
47,7%
45,1%

€ 10.753.599 € 10.651.850
€ -477.000 € -477.000
€
- €
€
- €
€ -129.019 € -129.019
€ 10.147.580 € 10.045.831
47,6%
49,5%

Financieringsfunctie (55% van 2 * maal de boekwaarde MVA)
Transactiefunctie (kortlopende schulden)
Bufferfunctie (5% van totale baten)
Totaal benodigd kapitaal
In % van totale baten

€ 2.390.440 € 2.781.821
€ 2.192.776 € 2.272.073
€
964.371 €
962.522
€ 5.547.587 € 6.016.416
28,8%
31,3%

€
€
€
€

€
€
€
€

Verschil aanwezig kapitaal -/- benodigd kapitaal (financieringsruimte)

€ 4.865.694 € 4.298.695 € 3.050.246 € 3.177.072 € 3.468.214 € 3.831.060

3.879.629
2.400.000
1.091.969
7.371.597
33,8%

€
€
€
€

3.542.655
2.400.000
1.137.938
7.080.592
31,1%

3.213.517
2.400.000
1.065.850
6.679.366
31,3%

€
€
€
€

2.799.590
2.400.000
1.015.180
6.214.771
30,6%

De uitkomst van de bovenstaande berekening is dat er een positief verschil bestaat tussen het
benodigd vermogen en het aanwezig vermogen van SPO WIJ de Venen (ca. € 4,3 miljoen per eind
2020; ca. € 3,6 miljoen per eind 2024). Daarbij de volgende kanttekeningen:
• Dit vrij te besteden vermogen bestaat uit zowel privaat als publiek vermogen. Daar is geen
onderscheid in gemaakt voor de berekening. Het private vermogen in bestemmingsreserves
is per 31 december 2020 ca. € 2,3 miljoen;
• Dit rekenmodel gaat ervan uit dat voorzieningen aangewend kunnen worden voor
financiering (van materiële vaste activa), door het permanente karakter van de voorziening.
In realiteit staan hier echter vaak verplichtingen tegenover. De stand van de voorzieningen
van SPO WIJ de Venen per 31 december 2020 is vermoedelijk ca. € 3 miljoen.
• Door de berekeningswijze van de financieringsfunctie en de geplande investeringen in
schooljaar 2021-2022 (ca. € 1,6 miljoen) loopt de omvang van de financieringsfunctie snel op,
waardoor de financieringsruimte navenant daalt.
1 Deze 5 risico’s zijn: grote fluctuaties in leerlingaantallen, financiële gevolgen van arbeidsconflicten, instabiliteit in de bekostiging,
onvolledige indexatie van de bekostiging, restrisico’s.
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Overall conclusie is dat de meerjarenexploitatie ruimte kan bieden tot aanvullende extra
investeringen die samenhangen met de beleidsdoelstellingen (bijvoorbeeld in het kader van
verduurzaming), zonder dat de vermogenspositie en de daaraan gekoppelde indicatoren onder druk
komen te staan.
Tegelijkertijd is er een aantal risico’s en onzekerheden waarvan de financiële impact niet goed
genoeg kan worden overzien. Deze risico’s en onzekerheden worden beschreven in hoofdstuk 10.
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10. Risico’s en onzekerheden
In 2018 heeft WIJ de Venen intern een risicoanalyse uitgevoerd. Hieruit zijn de volgende vier urgente
risico’s naar voren gekomen:
• Domein onderwijs: Gebrekkige ICT-toepassing in onderwijs;
• Domein personeel: Onvoldoende of onvoldoende bekwaam personeel;
• Domein facilitair: Het ontwerp en het beheer van de ICT-infrastructuur schiet tekort;
• Domein financiën: Onverwachts verminderen of stoppen tijdelijke subsidies.
In 2021-2022 zal een nieuwe risico-analyse worden opgesteld als voorbereiding op de begroting
2022-2023 en in samenhang met het nieuw op te stellen strategisch beleid.
Voor de drie eerstgenoemde risico’s zijn beleidsmaatregelen/beheersmaatregelen genomen. De
kosten van deze maatregelen zijn opgenomen in de (meerjaren)begroting.
In het licht van de meerjarenbegroting 2021-2025 bestaat nog een aantal meer specifieke risico’s en
onzekerheden (waaronder het hierboven als vierde genoemde risico). Hieronder staan de
belangrijkste op een rij:

De schatting van de leerlingaantallen
In hoofdstuk 4 zijn de leerlingtellingen per 1 oktober 2020 en de prognoses voor de daarop volgende
jaren opgenomen. Hoewel deze prognoses zo goed als mogelijk zijn onderbouwd, blijft sprake van
een schatting en kan (zal) de realiteit daarvan afwijken. Het financieel effect per bekostigde leerling
bedraagt ca. € 6.100 (de gemiddelde Rijksbekostiging per leerling). Het effect daarvan is door de
toepassing van de t-1 systematiek overigens pas in het daarop volgende schooljaar zichtbaar.
Daarmee is tijd beschikbaar om op een eventuele daling van leerlingaantallen in te spelen. De kern
daarvan is de snelheid waarmee kan worden afgebouwd in de totale personele bezetting, indien dat
nodig is.

De doorontwikkeling van de loonkosten in relatie tot de bekostiging
Zowel de loonkosten als de Rijksbekostiging zijn in de meerjarenbegroting niet geïndexeerd.
Daaronder ligt de veronderstelling dat aanpassingen in de cao c.q. loonkosten zullen worden
gecompenseerd in de Rijksbekostiging. Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn is ongewis. Het
indicatieve risico: bij een niet gecompenseerde loonkostenstijging van 1% bedragen de meerkosten
gemiddeld ca. € 155.000 op jaarbasis.

Rijksbekostiging
Er is in de begroting uitgegaan van de recentelijk gewijzigde opbouw van de Rijksbekostiging.
Daarnaast is de aanname gedaan dat het budget voor de werkdrukmiddelen binnen Personeel- en
Arbeidsmarktbeleid blijft gehandhaafd en dat de bekostiging voor de opvang van asielzoekers en
nieuwkomers ongeveer op hetzelfde niveau wordt gecontinueerd.

Nieuwe bekostiging
Met ingang van kalenderjaar 2023 wordt het bekostigingsstelsel vernieuwd. Er is sprake van
vergaande vereenvoudiging, overgang naar bekostiging per kalenderjaar en het verplaatsen van de
teldatum naar 1 februari (in plaats van 1 oktober). De exacte uitwerking daarvan en het effect op het
eventueel vervallen van de groeitelling is vooralsnog niet helder, maar de ontwikkeling daarvan dient
in de komende jaren goed gevolgd te worden.
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Groeibekostiging
Indien de groei van het aantal leerlingen in de loop van het schooljaar boven een bepaalde drempel
uitkomt (3% plus 13 leerlingen meer dan op 1 oktober), ontvangt WIJ de Venen hiervoor
groeimiddelen. In schooljaar 2017-2018 was dat wel het geval, in schooljaren 2018-2019 en 20192020 niet, in 2020-2021 wel. Voorzichtigheidshalve zijn deze groeimiddelen dan ook niet begroot.

Bekostiging door het samenwerkingsverband
In de meerjarenbegroting is jaarlijks een substantieel bedrag aan gelden vanuit het
samenwerkingsverband opgenomen voor versterking van de basisondersteuning en extra
ondersteuning. Daarbij is uitgegaan van gelijkblijvende bedragen op het niveau van de bijdragen voor
2020-2021. Omdat vermoedelijk bij het samenwerkingsverband wat financiële ruimte ontstaat,
worden de aan de schoolbesturen toe te kennen bedragen mogelijk verhoogd (het effect van een
aanvulling met € 10 per leerling bedraagt ca. € 30.000). Daarmee is alleen voor 2021-2022 rekening
gehouden in de begroting omdat dit onder voorbehoud is aangegeven vanuit SWV. Er is geen
rekening gehouden met de eventuele oormerking van aanvullende gelden waardoor ook extra
uitgaven kunnen ontstaan.

Eigen risicodragerschap
WIJ de Venen is sinds 1 januari 2020 eigen risicodrager voor ziektevervangingen en niet meer
aangesloten bij het Vervangingsfonds. De kosten van vervangingen worden door WIJ de Venen zelf
gedragen. In de begroting is gerekend met een reservering van ca. 5,2% van de loonkosten voor de
dekking van de kosten van vervangingen (zie hoofdstuk 12). Het voortschrijdend actueel gemiddeld
ziekteverzuim over de afgelopen 12 maanden (april 2020-maart 2021) bedraagt 5,54%. In het
voorstel voor het aangaan van ERD – schap was gerekend met een omslagpunt van 6%.
Vervanging van medewerkers vindt plaats op basis van eigen beleid (vervangingsbeleid). Besloten is
om hiervoor geen verzekering af te sluiten. Hoewel beleidsmatig sterk is ingezet op verlaging van
verzuim (onder meer door deelname aan Plan V) en vervanging en daarmee op beheersbaarheid van
de kosten, kan niet worden uitgesloten dat het ziekteverzuim (en de vervangingsbehoefte)
incidenteel hoog is: de kosten van verzuim (en vervanging) kunnen van jaar tot jaar verschillen,
afhankelijk van de hoogte van het ziekteverzuim en de behoefte (en beschikbaarheid) van
vervanging. Dit kan leiden tot schommelingen in het financieel resultaat.
Het risico bestaat dat het verzuim zal stijgen. Dat kan primair consequenties hebben voor de
onderwijskundige processen (kunnen we groepen bemensen, kunnen we vervangers vinden?) maar
ook financieel, omdat mogelijk duurdere vervangers moeten worden ingehuurd (als het niet anders
kan soms extern) of kosten van vervangers niet volledig te dekken zijn. Beheersing en (verdere)
verlaging van het ziekteverzuim is daarbij cruciaal. De 5,2% waarmee we nu rekening houden zullen
we gedurende dit begrotingjaar dan ook scherp monitoren en daarbij kijken we kritisch naar de
werkelijke noodzaak van vervangingen (of het inzetten van mogelijk andere oplossingen zoals we die
tijdens de scholensluiting vanwege corona hebben leren kennen).

Gemeentelijke subsidies
De subsidies van de Gemeenten zijn opgenomen op basis van de reeds ontvangen beschikkingen
voor 2021. Met name de jaarlijks aan te vragen subsidies (in het bijzonder de onderwijssubsidie en
de gelden voor de buurtsportcoach van de gemeente Nieuwkoop) worden echter jaarlijks bezien en
zouden in de komende jaren mogelijk lager kunnen uitvallen. Tegenover deze subsidiegelden staan
echter geen structurele verplichtingen aan personeel (met uitzondering van twee eigen
medewerkers die de rol van buurtsportcoach invullen), waardoor goed kan worden ingespeeld op
het eventueel lager uitvallen van deze subsidie in de toekomst. Daarmee hebben wij dit, aanvankelijk
urgente, risico goed beheersbaar gemaakt.
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Arbeidscontracten, instroomtoetsen en transitievergoedingen
Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en het lerarentekort is soms relatief dure inhuur
noodzakelijk. Daarnaast is op 1 januari 2015 de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) in werking getreden,
als gevolg waarvan opeenvolgende tijdelijke contracten kunnen worden beschouwd als een vast
dienstverband. Dit risico is lastig kwantificeerbaar en zal vooral beheerst moeten worden door het
ontwikkelen van vervangingsbeleid (in feite afgedekt door deelname in RTC Cella) en het steeds per
geval kritisch bezien van verlenging van tijdelijke aanstellingen.
In combinatie daarmee wordt het lastiger om te voldoen aan de instroomtoets bij het
Participatiefonds, waardoor mogelijk een risico dreigt dat WW – uitkeringen van voormalig
medewerkers langjarig ten laste van WIJ de Venen gebracht worden.
Verder is de wetgeving met betrekking tot de transitievergoedingen (de wettelijk te betalen
vergoedingen bij beëindiging van dienstverbanden) aangescherpt. In de begroting is een jaarlijks
bedrag voor transitievergoedingen gereserveerd van € 15.000. Dit is een inschatting, in de praktijk
moet blijken of die voldoende is. In het kader voor besteding van de NPO gelden wordt rekening
gehouden met een reservering voor mogelijke transitiekosten na 2 jaar.

WIA –instroom
In 2021-2022 hebben we vermoedelijk te maken met instroom van vier medewerkers in de WIA. De
instroom in de WIA wordt via een omslagstelsel op de werkgever verhaald door het verhogen van de
gedifferentieerde premie; daardoor stijgen de loonkosten. Het WIA-risico kan gedeeltelijk worden
beheerst door een goed verzuimbeleid te voeren en in te zetten op re-integratie maar kan niet
geheel worden uitgesloten.

Huisvesting
Ten aanzien van huisvesting spelen 2 risico’s:
• Een aantal van de huidige panden is oud en heeft daardoor te maken met hoge kosten voor
schoonmaak, energie en onderhoud. Daarmee is in de begroting rekening gehouden, maar niet
uit te sluiten is dat WIJ de Venen hierdoor in de toekomst voor grotere uitgaven komt te staan
(bijvoorbeeld voor niet voorziene onderhoudsuitgaven). Een aantal van deze panden staat op de
nominatie na max. 7 jaar te worden vervangen, als gevolg waarvan 5 jaar voor datum van
nieuwbouw het onderhoud wordt geminimaliseerd. Doet zich in die periode echter een
calamiteit voor, dient alsnog onderhoud te worden gepleegd, bijvoorbeeld aan de Cv-ketel. We
zullen bezien hoe we deze kosten kunnen beheersen en zo mogelijk verlagen door de huisvesting
van onze scholen duurzamer te maken. Hierbij zullen duurzaamheidsmaatregelen zoals LEDverlichting en isolatie onder de loep worden genomen.
• Er zijn meerdere nieuwbouwplannen in voorbereiding of al in een vergevorderd stadium. Deze
leiden doorgaans tot extra onverwachte kosten. Meerdere projecten realiseren in korte tijd doet
een groot beroep op de beschikbare capaciteit. Voor schooljaar 2021-2022 zullen hier middelen
voor worden ingezet. Met de mogelijke extra financiële consequenties hiervan is in de
meerjarenbegroting geen rekening gehouden, maar concrete uitwerking zou wel behoorlijke
financiële impact kunnen hebben.
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Corona
Op het moment van het opstellen van de, zitten we nog steeds midden in de Corona-crisis.
Onduidelijk is hoelang deze situatie nog gaat aanhouden en wat de consequenties zijn voor WIJ de
Venen. Denk daarbij primair aan de inrichting van ons onderwijs, de ontwikkeling van het
ziekteverzuim en het welzijn van onze medewerkers. De concrete vertaling daarvan kan zitten in
kosten van maatregelen m.b.t. de 1,5 – metermaatschappij, hogere vervangingskosten en kosten van
aanschaf van hygiëne-middelen. We gaan er vanuit dat de beschikbaarheid van lesmateriaal en
digitale ondersteuning voorlopig voldoende is en blijft. Financieel verwachten we geen directe grote
gevolgen op de inkomsten en uitgaven. Daarmee voorzien we ook geen gevolgen voor de
continuïteit, maar we houden uiteraard goed de vinger aan de pols.
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Bijlage 1: Verslag Raad van Toezicht over het jaar 2020
De Raad van Toezicht werkt volgens de Code Goed Bestuur zoals vastgesteld door de PO-Raad. De
samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2020 als volgt:
Naam

Maatschappelijke functie &
relevante nevenfuncties

Functie in Raad
van Beheer

Infunctietreding (en
aftreding) op

Mevrouw G.G. van der
Weijden-Schuitert

Juriste
Secretaris/bestuurslid Stichting
Peuterspeelzalen SamenEEN

Voorzitter

1-1-2017

De heer J. Engelfriet

Consultant

Vice-voorzitter /
secretaris

1-1-2017

Predikante

Lid

1-1-2017

De heer M. Ebbing

Organisatie Adviseur

Lid

1-9-2017

Mevrouw R.C.M. Beekman

Financieel directeur (CFO)

Lid

23-1-2018

Mevrouw M. Triest

Interim professional onderwijs

Lid

23-1-2018 –
31-12-2020

Aangesteld op bindende
voordracht van de GMR
Mevrouw E.B. MandemakerDieleman

Remuneratie
De remuneratie van de Raad van Toezicht bedroeg in 2020 per maand:
voorzitter € 525, vice-voorzitter € 437,50 en de overige leden € 350.

Benoeming/ Aftreden van toezichthouders
Toezichthouders worden benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen éénmaal herbenoemd
worden. Op grond van hetgeen is bepaald in de statuten bestaat de Raad van Toezicht uit een door
de leden van de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van minimaal vijf natuurlijke personen. In
2020 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden:
•
•
•

in haar vergadering van 23 juni 2020 heeft de Raad van Toezicht de heer Ebbing herbenoemd
voor een tweede termijn, ingaande per 1 september 2020;
in haar vergadering van 17 december 2020 heeft de Raad van Toezicht mevrouw Beekman
herbenoemd voor een tweede termijn, ingaande per 1 januari 2021;
per 31 december 2020 is mevrouw Triest afgetreden als toezichthouder.

Vergaderingen RvT / Bijeenkomsten
De Raad van Toezicht heeft in 2020 acht vergaderingen belegd. Vanwege COVID-19 hebben bijna al
deze vergaderingen online plaatsgevonden. Naast deze reguliere vergaderingen heeft de Raad van
Toezicht gedurende de eerste COVID-19 lockdown (van half maart tot half mei) wekelijks online
overleg gevoerd met haar directeur-bestuurder teneinde zo goed mogelijk geïnformeerd te blijven
over de ontwikkelingen op de scholen in het licht van de COVID-19 pandemie en het door de scholen
te geven thuisonderwijs.
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Tijdens de reguliere vergaderingen werden met regelmaat stafleden van het bestuursbureau van de
Stichting uitgenodigd. Deze stafleden informeerden de Raad van Toezicht over de onderwerpen waar
hun expertise ligt en gaven de Raad van Toezicht gelegenheid om vragen te stellen en gerelateerde
onderwerpen met elkaar te bespreken (te denken valt aan facilitair, gebouwenbeheer, onderwijs,
personeel en financieel).
Naast haar reguliere vergaderingen heeft de Raad van Toezicht normaliter ook tweemaal per jaar
met de GMR een gezamenlijk overleg. Vanwege COVID-19 heeft het geplande overleg met de GMR
van eind maart 2020 geen doorgang kunnen vinden. Wel heeft in september 2020 de geplande
vergadering online plaatsgevonden.
Helaas is het vanwege COVID-19 in 2020 ook niet mogelijk gebleken om, zoals de Raad van Toezicht
gebruikelijk doet, een aantal scholen van de Stichting onder schooltijd te bezoeken teneinde zo een
beter en meer compleet beeld te krijgen van de scholen ‘in bedrijf’. Tijdens deze uitgebreide
bezoeken voert (een delegatie van) de Raad van Toezicht normaliter een inhoudelijk gesprek met de
directeur en ontmoet zij leerkrachten en leerlingen.
De toezichthouders zijn fysiek aanwezig geweest op de jaarlijkse nieuwjaarslezing en -receptie voor
alle medewerkers van de Stichting (15 januari 2020) alsmede de avondbijeenkomst tijdens de
zogenaamde 2-daagse met stafmedewerkers en directeuren (23 januari 2020).

Commissies binnen de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht had in 2020 drie commissies, te weten: De remuneratiecommissie (met als
leden mevrouw G.G. van der Weijden-Schuitert en mevrouw M. Triest), de auditcommissie (met als
leden de heer J. Engelfriet en mevrouw R.C.M. Beekman) en de onderwijscommissie (met als leden
de heer M. Ebbing en mevrouw E.B. Mandemaker).
De remuneratiecommissie is tweemaal bijeen geweest voor de evaluatie van de directeurbestuurder. De auditcommissie is driemaal bijeen gekomen (voor een inhoudelijke sessie met de
controller over aanpassingen in het begrotingsmodel, voor de begroting alsmede voor de
jaarrekening en het jaarverslag – in het bijzijn van de externe accountant). De onderwijscommissie is
tweemaal bijeen geweest (ter bespreking van ‘zicht op ontwikkeling’ en voor de eindopbrengsten).
Voor alle commissies geldt dat er naast de voornoemde bijeenkomsten ook veelvuldig via email,
telefoon en MS Teams contact is geweest om diverse lopende zaken goed te kunnen bespreken.

Verslag van Werkzaamheden
Relevante onderwerpen welke in vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn besproken, zijn de
volgende (niet uitputtend):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spreidingsbeleid
IKC ontwikkelingen
Beheersstichting IKC de Vaart
Investeren in nieuwbouw
Scholenfusies
(Bestuurlijke) inspectiebezoeken
Goedkeuring van de jaarrekening 2019. Namens de toezichthouders heeft de auditcommissie
deelgenomen aan de bespreking met de accountant
Begroting schooljaar 2020-2021
Treasury Statuut / schatkistbankieren
Bestuurlijke agenda

SPO WIJ de Venen Jaarverslag 2020

51

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestuurlijke gemeenschap
Werving en selectie nieuwe directeur-bestuurder WIJ de Venen
Bestemmingsreserves
Evaluatie Vervangingsfonds / Eigen Risico Dragerschap
Innovatiefonds
Personeelsbeleid
Huisvestingsbeleid
Identiteit
Frauderisico’s inzake de diverse deelgebieden
Tussen- en Eindopbrengsten
Bestuursverantwoording Eindopbrengsten
Duurzaamheidsambities WIJ de Venen
Remuneratie toezichthouders
Zelfevaluatie en samenstelling Raad van Toezicht
Ontwikkeling Toezichtkader / starten met formuleren van ijkpunten

Naast voornoemde onderwerpen heeft de Raad van Toezicht zich samen met haar directeurbestuurder mevrouw Janson vanaf februari 2020 bezig gehouden met het feit dat in 2021 een
nieuwe directeur-bestuurder nodig is voor haar Stichting aangezien mevrouw Janson met pensioen
zal gaan. Er zijn een aantal (brainstorm)meetings geweest om tot een goede opzet en uitvoering van
dit proces te komen. Samen met een extern adviesbureau èn afgevaardigden vanuit de directeuren,
de staf en de Raad van Toezicht is dit werving- en selectieproces doorlopen en in december 2020 met
positief resultaat afgesloten.

Werkgeverschap
De Raad van Toezicht heeft haar werkgeverschap ten aanzien van de directeur-bestuurder ingevuld
door onder meer het voeren van diverse gesprekken, mede ten aanzien van haar functioneren.

Opleidingsactiviteiten / Evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht
Vanwege COVID-19 hebben er in 2020 geen opleidingsactiviteiten plaatsgevonden door de
toezichthouders. Tevens is de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht doorgeschoven naar
2021.
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Bijlage 2: Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad over
het jaar 2020
1.

Mutaties

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 vertrokken er twee GMR leden, waaronder de
voorzitter van de GMR.
• Ina Esman, De Fontein
• Raymond Kwerreveld, De Kinderkring (voorzitter)
Hun plaats is ingenomen door de volgende nieuwe GMR leden:
• Arnt Friso de Bruijn, De Kinderkring.
Benoemd in de functies van voorzitter, vice-voorzitter en secretaris werden in het nieuwe schooljaar:
• Marieke Paymans (voorzitter).
• Jan Paul van der Wallen (secretaris).
• Ronald Kleijbeuker (vice voorzitter).
In de GMR hebben nu dus zitting:
Myrna Willers
Antonius
Ans Hardsteen
Maranatha
Marjon Eekelschot
De Veenvogel
Ronald Kleijbeuker
De Rietkraag
Jan Paul v.d. Wallen
De Diamant
Arnt Friso de Bruijn
De Kinderkring
Jelle van der Veen
De Lei
Mariëlle Touw
De Vaart
Marieke Paymans
De Kinderarcke
Karin de Kruijf
De Tweeklank
Marina den Braber
Aeresteijn
Hester Beelen
De Lei
Joris van der Steen
Ter Does
Adriaan de Wilde
Johannes Post
Roald van der Wal
De Rank

P
P
P
O
O
O
P
P
P
P
P
O
O
O
O

Geconstateerd is dat het aantal leden oneven is. De Lei is verzocht de tweede zetel weer in te leveren
per start 2021. Die tweede zetel was ingesteld om het aantal leden en de ouders/personeelsleden
vertegenwoordiging gelijk te krijgen. Het was voorbehouden aan de grootste school, en dat is De Lei
inmiddels ook niet meer.

2.

Personeelscommissie

De GMR kent een personeelscommissie die de vaak ingewikkelde personele zaken voorbereidt voor
besluitvorming in de GMR. De commissie heeft hierover dan frequent overleg met bestuurder en
P&O.
In de personeelscommissie hebben met ingang van het nieuwe schooljaar zitting (ongewijzigd):
• Marieke Paymans.
• Myrna Willers.
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3.

Financiële commissie

De financiële commissie heeft dit jaar de jaarrekeningen en de begroting gecontroleerd. Alle vragen
werden naar tevredenheid beantwoord, er zijn geen bijzonderheden te melden.
In de financiële commissie hebben met ingang van het nieuwe schooljaar zitting:
• Roald van der Wal.
• Joris van der Steen.
Meelezend en adviserend zijn de volgende ouders, zij hebben formeel geen zitting in de commissie:
• Kees Vletter.

4.

Besluiten

De GMR nam in 2019 de volgende besluiten:
Vaststelling concept jaarverslag 2019 GMR
Instemming en positief advies begroting 20202021 onder voorbehoud goedkeuring MR-ren
Instemming beleid verplaatsingskosten
Instemming protocol medisch handelen
Instemming (P) en positief advies (O)
functiehandboek
Instemming (P) en positief advies (O)
gesprekkencyclus

30.01.20
20.05.20
01.07.20
01.07.20
29.10.20
29.10.20

Het was een raar en hectisch jaar door Corona. Corona zorgde er ook voor dat de nieuwe opzet in de
werkwijze van de GMR even stil kwam te liggen. Dit is einde dit jaar weer opgepakt, met als doel in
2021 hiermee van start te kunnen gaan.
Er was in vergaderingen standaard veel aandacht voor Corona, ouders en personeelsleden gaven
consequent goed aan wat er per school speelde.
De begroting is uitputtend doorgenomen, en geconstateerd daarbij werd dat een aantal MR-en de
schoolbegroting nog niet hadden goedgekeurd. Dat was niet conform de planning, en hierom is bij
het positief advies en instemming een klein voorbehoud gemaakt. Opmerkingen verder waren
aandacht in de begroting (onder risico’s) te schenken aan Corona en te investeren in digitale
leermethodes en bijbehorende hulpmiddelen. Verder zagen GMR en Financiële commissie graag een
boven- en ondergrens van het eigen vermogen. De bestuurder heeft al deze bemerkingen
meegenomen en gevolgd.
De overige advies- en instemmingsvragen leverden weinig tot geen discussie op. Het protocol
medisch handelen is opgesteld omdat scholen ook nee moeten durven zeggen. Het wil hierbij
ondersteunend zijn.
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5.

Ontmoetingen met de Raad van Toezicht

De GMR heeft tweemaal per jaar een ontmoeting met de Raad van Toezicht en bespreekt dan met
hen beleidsinhoudelijke vraagstukken. Deze discussie met de RvT wordt door de GMR erg op prijs
gesteld.
De voorjaarsontmoeting kwam door Corona te vervallen en werd erg gemist.
In het najaar ging de ontmoeting echter wel door, hoewel digitaal.
Geheel actueel stond de hele ontmoeting in het kader van Corona. Uitgebreid (in kleine groepjes)
werd doorgesproken hoe de veiligheid en de communicatie werden ervaren. Ouders en
personeelsleden bleken hierover heel tevreden te zijn, hoewel men het minder vond dat de
communicatie per school soms verschillend was in het noemen van naam en toenaam bij
besmettingen. Dat heeft echter alles met de benodigde toestemming van de betreffende personen
te maken, WijdeVenen wil zo transparant mogelijk zijn en heeft als voorkeursbeleid het benoemen
van naam en toenaam.
Samen met de Raad werd ook stilgestaan bij wat Corona aan goeds heeft gebracht. Positief werd
ervaren dat er een enorme vlucht in de digitale vaardigheden van leraren heeft plaatsgevonden. Ook
voor de toekomst is online een kans bij uitval van kind of leerkracht, hoe incidenteel ook. Het staat
klaar en kan snel opgepakt.

6.

Tenslotte

U kunt de GMR leden altijd aanspreken, maar de juiste weg is via uw eigen MR. Maak uw punt(en) in
de MR bespreekbaar. De MR besluit of iets een zaak is voor de GMR en zal dit indien dit zo is altijd
inbrengen.

Marieke Paymans
Voorzitter
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Bijlage 3: Jaarverslag Vertrouwenspersoon 2019
Jaarverslag 2020 Vertrouwenspersoon (Vp) Winston & Partners
Opdrachtgever : WIJ de Venen
Periode
: januari t/m december 2020
Vp
: De heer P. de Boer, mevrouw M. Brunings (achterwacht)

Inleiding
Winston & Partners verzorgt de functie ‘vertrouwenspersoon’ voor WIJ de Venen. De
werkzaamheden worden op afroep uitgevoerd conform het beleid van WIJ de Venen ten
aanzien van ongewenst gedrag en integriteitaangelegenheden. Het kan gaan om agressie en
geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, geroddel of pesten, maar ook om het respectvol
omgaan met elkaar. Tevens betreft het vraagstukken rondom integriteit.
De vertrouwenspersoon is bereikbaar voor opvang en begeleiding van medewerkers die
geconfronteerd worden met ongewenst gedrag of integriteitskwesties.
De vertrouwenspersoon kan de Raad van Bestuur adviseren over preventie en aanpak van
ongewenst gedrag en van misstanden en onregelmatigheden.
De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor alle personen die een vorm van een
dienstverband met WIJ de Venen hebben, alsmede stagiaires, uitzendkrachten of
personen met een andersoortige overeenkomst om werkzaamheden te verrichten.

Gegevens meldingen externe vertrouwenspersoon
In 2020 zijn er geen meldingen gedaan bij de vertrouwenspersoon.

Overige activiteiten
De vertrouwenspersoon heeft 1x overleg gevoerd met de beleidsmedewerker HRM a.i. over
de ontwikkelingen bij zowel WIJ de Venen als Winston & Partners.
De vertrouwenspersoon heeft 1x schriftelijke informatie voor medewerkers aangeleverd. Dit
betrof informatie over het onderwerp integriteit.

Conclusie en aanbevelingen
Er zijn evenals in 2019 geen meldingen gedaan in 2020 met betrekking tot ongewenst
gedrag. Toch is het belangrijk dat medewerkers en leidinggevenden over dit onderwerp
geïnformeerd blijven en met elkaar in gesprek gaan, zodat zij ongewenst gedrag herkennen
en weten hoe zij hiermee om kunnen gaan. De vertrouwenspersoon kan hieraan ook
bijdragen door het leveren van schriftelijke informatie en kan desgewenst binnen teams op
interactieve wijze het thema ongewenst gedrag belichten. Medewerkers en leidinggevenden
kunnen met deze informatie de problemen zo effectief mogelijk aanpakken en oplossen.
Daarnaast is van belang dat potentiële melders zich veilig kunnen voelen om kwesties aan de
orde te stellen. Dit alles zal het gevoel van sociale veiligheid vergroten.
Hoewel er ook geen meldingen gedaan zijn met betrekking tot het onderwerp integriteit of
klokkenluiden, blijft het bespreken van dilemma’s en vraagstukken op dit terrein belangrijk
om open en transparant te kunnen werken. Dit heeft een positief effect op het werkklimaat
en meldingsbereidheid. De vertrouwenspersoon kan desgewenst op interactieve wijze binnen
teams het onderwerp belichten en aangeven hoe intern met integriteitsvragen om te gaan.
Dit draagt eraan bij dat minder snel klokkenluidersproblematiek zal ontstaan.
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KENGETALLEN

2020

2019

3,43

3,76

Solvabiliteit 1
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%

53,18

57,19

Solvabiliteit 2
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%

79,20

80,14

Rentabiliteit
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

-2,44

-1,05

Weerstandsvermogen excl. MVA
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

16,57

22,06

Weerstandsvermogen incl. MVA
(Eigen vermogen / totale baten * 100%)

27,99

32,61

6,14

7,99

84,62
15,38
84,60
15,40

81,83
18,17
81,82
18,18

Liquiditeit
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Huisvestingsratio
((Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen ) / totale lasten
* 100 %)
Personele lasten / totale lasten (in %)
Materiële lasten / totale lasten (in %)
Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %)
Materiële lasten / totale lasten + fin lasten (in %)

Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te voldoen.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd met eigen
of vreemd vermogen.
Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming bedoeld. In het
onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op
het weerstandsvermogen. Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de kosten.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen.
Huisvestingsratio
De huisvestingsratio geeft de verhouding van de huisvestingslasten t.o.v. de totale lasten aan.
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Algemene gegevens

Bestuursnumer
Naam instelling
KvK-nummer

40974
Stichting WIJ de Venen
28076731

Adres
Postadres
Telefoon
Emailadres
Website

Henry Dunantweg 30, 2402 NR Alphen aan den Rijn
Henry Dunantweg 30, 2402 NR Alphen aan den Rijn
0172-726112
info@wijdevenen.nl
www.wijdevenen.nl

Contactpersoon

Naam
Adres
Telefoon
Emailadres

Mevrouw M. Dessing-Oosterhoff
Henry Dunantweg 30, 2402 NR Alphen aan den Rijn
0172-726112
m.dessing@wijdevenen.nl

Brinnummers

03NY - Antonius
03UG - De Veenvogel
03WL - De Diamant
04RU - De Kinderkring
04UN - Aeresteijn
04WV - De Lei
05PC - Johannes Post
05RH - Maranatha
06FU - De Kinderarcke
06JF - De Rietkraag
07TB - Ter Does
07TH - De Vaart
07UR - De Tweeklank
09YQ - De Rank
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B1 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs
(in het bijzonder RJ660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin
aangeduide uitzonderingen.
Activa en verplichtingen 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. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop
ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar,
alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.
Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken en
heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit voor het
geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningpost.
Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.
De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vastgoedbelegging
Op de vastgoedbelegging wordt niet afgeschreven.
Materiële vaste activa.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

De activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Verbouwingen: 5 jaar.
Technische zaken: 10 en 25 jaar. Betreft o.a. verduurzaming.
Meubilair: 8, 10 en 20 jaar.
ICT: beamers 3 jaar; computers, servers en printers 4 en 5 jaar; digitale schoolborden 8 en 10 jaar;
netwerkbekabeling 20 jaar.
Onderwijsleerpakket: 8 jaar.
Inventaris en apparatuur: 8 en 10 jaar.
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Afschrijvingspercentages
vanaf
Verbouwingen
Technische zaken
Meubilair
ICT
Onderwijsleerpakket
Inventaris & apparatuur

4,00%
5,00%
5,00%
10,00%

t/m
20,00%
10,00%
12,50%
33,33%
12,50%
12,50%

Als ondergrens voor te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar, wordt € 500,-aangehouden.
Financiële vaste activa.
De financiële vaste activa worden gewaardeerd voor de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen. Financiële vaste activa met een looptijd korter dan 12 maanden worden
opgenomen onder de vorderingen.
Vorderingen.
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen en
overlopende activa.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de
toelichting op de balans anders is aangegeven.
Liquide middelen.
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Met ingang van oktober 2020 is WIJ de Venen

overgegaan op de faciliteit Schatkistbankieren. De rekeningen bij ABN AMRO zijn opgeheven.
Liquide middelen die langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder
de financiële vaste activa.
Eigen Vermogen.
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door
(semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke middelen.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze wordt
opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de
toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste
van de algemene reserve gebracht.
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen
verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen.
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.
De Algemene Reserve private middelen, het Woudse Venen fonds en de private reserve woning zijn met
eigen middelen, d.w.z. zonder subsidie van de overheid opgebouwd. Het voor- of nadelig saldo van de
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exploitatie wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve c.q. het fonds.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn
gebracht. De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de
voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.

De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het deel
van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel met een
looptijd langer dan één jaar.
Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding van
de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor een te
ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening gehouden met een
variabele blijfkans en een rekenrente van 1%.
Voorziening Duurzame Inzetbaarheid :
Op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs moet voor de gespaarde uren op basis
van het ouderenverlof (werknemers van 57 jaar en ouder) een voorziening worden aangelegd. Deze
voorziening is gebaseerd op een vooraf ingediend plan hoe deze uren de komende vijf jaren worden
ingezet.
Voorziening groot onderhoud:
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten wordt bepaald op basis van de te
verwachten kosten voor cyclisch groot onderhoud voor de komende 40 jaar op basis van het
meerjarenonderhoudsplan. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt
ten laste van de voorziening gebracht.
Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De
overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te
plaatsen.
Kasstroomoverzicht
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering en liquiditeit. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. De
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen
instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

RESULTAATBEPALING
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun
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oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het
vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. De instelling heeft in haar statuten geen
bepalingen opgenomen omtrent de verdeling van het resultaat. Er is dus geen statutaire regeling
resultaatbestemming.

(Rijks)bijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie van
OCW, opgenomen. Tevens worden hier verantwoord de van het samenwerkingsverband ontvangen
doorbetalingen van rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten
en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de staat
van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede
middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is
verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden als terug te
betalen subsidie zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door gemeente,
provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

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 instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie
van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten (waaronder
ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het
personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het
meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.

Pensioenen
Het bevoegd gezag heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een
toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon.
Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), en wordt conform de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de
jaarrekening verwerkt als toegezegde-bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar
verschuldigde premies als kosten worden verantwoord.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de beleidsdekkingsgraad van het
pensioenfonds (beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse
dekkingsgraden) dit toelaat. Naar de stand van 31 december 2020 is de dekkingsgraad van het
pensioenfonds 93,5%. Naar de stand van januari 2021 is de beleidsdekkingsgraad van het
pensioenfonds 93,8% (bron: website www.abp.nl <http://www.abp.nl>). De instelling heeft geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds,
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anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De instelling heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Afschrijvingen
Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief.
Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze
betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.
Financiële instrumenten en risicobeheersing

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten
van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de
balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het bestuur,
anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien
direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële
instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële
instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en
renterisico.
Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.
Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.
Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst.
Met ingang van oktober 2020 is WIJ de Venen overgegaan op de faciliteit Schatkistbankieren. De
rekeningen bij ABN AMRO zijn opgeheven. Aangezien alle rekeningen bij ABN AMRO opgeheven zijn
maakt de instelling nog maar gebruik van 1 bank, namelijk de Rabobank. Bij de Rabobank kennen wij
één overkoepelende betaalrekening; deze is aan schakistbankieren gekoppeld en wordt iedere nacht
afgeroomd of aangezuiverd. Met de overstap naar Schatkistbankieren, wordt negatieve rente (verder)
voorkomen. De schoolbankrekeningen blijven in gebruik (en blijven dus buiten de faciliteit
Schatkistbankieren), omdat deze alleen private gelden bevatten. Voor zover noodzakelijk, worden
nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.
Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
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B2 BALANS PER 31 december 2020
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

477.000

477.000

ACTIVA
Vaste activa
Vastgoedbelegging
Vastgoedbelegging

1
477.000

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa

477.000

2
2.173.127

2.528.928
2.528.928

Financiële vaste activa
Waarborgsom

2.173.127

3
151.969

129.019
129.019

151.969

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Ministerie van OCW
Vordering op gemeente
Overige overlopende activa
Overige vorderingen

Liquide middelen

4
40.380
837.328
20.374
307.948
383.158

5
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17.929
756.868
68.544
245.054
495.858
1.589.187

1.584.254

6.196.996

6.655.900

10.921.129

11.042.249
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B2 BALANS PER 31 december 2020
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen

6

Algemene reserve
Bestemmingsreserves (publiek en privaat)

3.477.440
2.330.375

3.990.196
2.324.543
5.807.815

Voorzieningen

6.314.739

7

Personeelsvoorzieningen
Voorziening groot onderhoud

441.449
2.399.793

403.421
2.131.313
2.841.242

Kortlopende schulden

2.534.734

8

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

346.120
702.595
211.058
188.102
824.198
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702.778
208.776
318.568
650.778
2.272.073

2.192.776

10.921.129

11.042.249
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

Baten

(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

9
10
11

19.787.487 18.713.911 18.777.897
216.261
216.553
175.374
750.053
321.232
407.738
20.753.802 19.251.696 19.361.009

12
13
14
15

17.985.301 16.338.175 16.011.208
505.152
514.055
460.654
1.290.694 1.346.433 1.551.298
1.473.016 1.372.321 1.542.856
21.254.163 19.570.984 19.566.016

Lasten

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

Saldo baten lasten

-500.361

-319.288

-205.007

-1.786
4.778
-6.564

-1.251
2.906
-4.157

4.825
2.971
1.854

-506.924

-323.445

-203.153

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten

16
17

Resultaat
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het
saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht
voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven.
2020
€

2019
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

-500.361

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

505.152
306.508

-205.007

460.654
578.295
811.660

Veranderingen in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

-4.933
79.297

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
- Ontvangen interest
- Betaalde interest

-294.566
314.520
74.363

19.954

385.663

853.895

-1.786
-4.778

Kasstroom uit operationele activiteiten

1.038.949

4.825
-2.971
-6.564

1.854

379.099

855.749

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste activa

-847.876
-13.077
22.950

-692.178
-5.176
18.600

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-838.003

-678.755

Mutatie liquide middelen

-458.904

176.995

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

6.655.900
-458.904

6.478.906
176.995
6.196.996
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA
VASTE ACTIVA

31-12-2020
€
1 Vastgoedbelegging
Vastgoedbelegging

477.000
477.000

31-12-2019
€

477.000
477.000

Toelichting vastgoedbelegging:
De vastgoedbelegging betreft een woonhuis en wordt gewaardeerd tegen historische kostprijs minus
afschrijving. Gezien er geen sprake is van overwaarde is er geen sprake van afschrijvingen.
De WOZ waarde op basis van het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen d.d. 29-2-2020 bedraagt EUR
508.000.

31-12-2020
€

31-12-2019
€

2 Materiële vaste activa
Verbouwingen
Technische zaken
Meubilair
ICT
Onderwijsleerpakket
Inventaris & apparatuur
Investeringssubsidies

19.835
393.823
910.209
761.470
468.357
85.323
-110.089
2.528.928
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Verbouwingen Meubilair
€

Duurzame
leermiddelen

ICT

€

€

€

Boekwaarde
31 december 2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve
afschrijvingen

-33.217

-948.574

-1.545.348

Boekwaarde
31 december 2019

33.098

749.946

66.315

1.698.520 0

Boekwaarde
31 december 2020

66.315

€

€

-36.879

5.764.095

-938.776

-125.944

-6.479

7.369

-3.590.968

815.237

388.506

67.067

148.782

-29.510

2.173.127

234.997
0

234.515
0

182.511
-35.820

38.830
-7.151

259.021
-1.051

-84.564
0

865.310
-44.022

0

0

6.179

148

0

-74.734

-288.283

30.697
2.640
-100.177

-19.603

-13.077

3.985

37.024
2.640
-505.152

160.263

-53.768

79.851

18.255

245.041

-80.579

355.800

1.933.517 0

2.595.100 0

1.473.973 0

224.690

413.231

-121.443

6.585.383

-1.005.616 0

-139.368

-19.408

11.354

-4.056.456

85.322

393.823

-110.089

2.528.928

-46.480 -1.023.308

19.835

910.209

-1.833.631

761.469

1.327.282 0

€

155.261

Mutaties boekwaarde -13.263

2.360.585 0

€

Investeringssubsidies
Totaal

193.011

Mutaties
Investeringen
0
Desinvesteringen
0
Cumulatieve
afschr. desinvest.
0
Opbrengst desinvest.
Afschrijvingen
-13.263

Boekwaarde
31 december 2020
Aanschafwaarde
Cumulatieve
afschrijvingen

Inventaris
&
Technische
apparatuur zaken

468.357

31-12-2020
€

31-12-2019
€

3 Financiële vaste activa
Waarborgsom

129.019
129.019

151.969
151.969

Boekwaarde
01-01-2020
€

Desinvesteringen en
afgeloste leingen
€

Boekwaarde
31-12-2020
€

151.969

- 22.950

129.019

151.969

- 22.950

129.019

Waarborgsom
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

4 Vorderingen
Debiteuren
Ministerie van OCW
Vordering op gemeente
Overige vorderingen
Overige overlopende activa

Vordering op gemeente
Gemeente inzake schade / ozb
Gemeente huisvesting
Gemeente overig
Vordering op gemeente
Overige vorderingen
Overige vorderingen
Te vorderen transitievergoeding UWV
Morgenwijzer inzake Torenvalk en Tamboerijn
Te declareren facturen Buytewech

Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

40.380
837.328
20.374
383.158
307.948
1.589.187

17.929
756.868
68.544
495.858
245.054
1.584.254

17.404
0
2.970
20.374

5.335
53.554
9.655
68.544

142.062
207.608
0
33.487
383.158

67.166
215.788
164.090
48.813
495.858

307.948
307.948

245.054
245.054

31-12-2020
€

31-12-2019
€

5 Liquide middelen
Kasmiddelen
Banktegoeden (inclusief spaarrekeningen)

88
6.196.908
6.196.996
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PASSIVA
6 Eigen vermogen
VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
Saldo
1-1-2020
Algemene reserve

Bestemmingsreserves privaat
Reserve private middelen
Woudse Venen Fonds
Private reserve woning

Eigen vermogen

Resultaat

Overige
Saldo
mutaties 31-12-2020

3.990.196

-512.756

0

3.477.440

1.692.409
532.963
99.171
2.324.543

-96
0
5.928
5.832

0
0
0
0

1.692.313
532.963
105.098
2.330.375

6.314.739

-506.924

0

5.807.815

Onttrekkingen

Saldo
31-12-2020

17.388
35.524
11.268
64.180

-26.152
0
0
-26.152

177.108
188.092
76.249
441.449

2.131.313 363.442
2.131.313 364.277

-94.962
-94.962

2.399.793
2.399.793

2.534.734 427.622

-121.114

2.841.242

Saldo Dotaties
1-1-2020

7 Voorzieningen
Personeel:
Jubilea
Langdurig zieken
Duurzame Inzetbaarheid

185.872
152.568
64.981
403.421

Overig:
Onderhoud

Voorzieningen

O v e r z ic h t k o r t , m id d e lla n g e n la n g lo p e n d d e e l v o o r z ie n in g e n

P e r s o n e e l:
J u b ile a
D u u r z a m e in z e t b a a r h e id
L a n g d u r ig z ie k e n
O v e r ig e :
O n d e rh o u d

S a ld o

< 1 ja a r

1 - 5 ja a r

> 5 ja a r

1 77 .1 0 8
76 .2 4 9
1 88 .0 9 2
4 41 .4 4 9

8 .1 50
0
0
8 .1 50

59 .5 6 4
76 .2 4 9
1 88 .0 9 2
3 23 .9 0 5

1 09 .3 9 4
0
0
1 09 .3 9 4

2 .3 99 .7 9 3
2 .3 99 .7 9 3

28 5 .4 46
28 5 .4 46

7 05 .8 8 4
7 05 .8 8 4

1 .4 08 .4 6 3
1 .4 08 .4 6 3

2 .8 41 .2 4 2

29 3 .5 96

1 .0 29 .78 9

1 .5 17 .8 5 7

K o r t : < 1 ja a r ; M id d e lla n g : 1 - 5 ja a r ; L a n g : > 5 ja a r
D e v o o r z ie n in g d u u r z a m e in z e t b a a r h e id w o r d t b e s c h o u w d a ls e e n m id d e lla n g e v o o r z ie n in g . H e t is n ie t
g o e d t e b e p a le n w a n n e e r d e o p t e n e m e n u r e n z u lle n w o r d e n o p g e n o m e n .
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

8 Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing en premies sociale verzekeringen
Premie vervangingsfonds / participatiefonds

Overige kortlopende schulden
Vervangingsfonds inzake salariskosten
Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva
OCW niet geoormerkt: subsidie zij-instromers
OCW niet geoormerkt: subsidie studieverlof
OCW:overige vooruitontvangen
Nog te betalen vakantiegeld
Vooruitontvangen SWV Rijnstreek pilot leerpleinen
Overige vooruitontvangen bedragen
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346.120
702.595
211.058
188.102
824.198
2.272.073

311.876
702.778
208.776
318.568
650.778
2.192.776

660.702
41.893
702.595

615.249
87.529
702.778

0
188.102
188.102

128.603
189.965
318.568

67.500
10.934
37.964
544.903
0
162.898
824.198

26.195
22.221
0
506.995
58.333
37.035
650.778
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Model G
Model G: Verantwoording subsidies (bijlage behorend bij RJ 660.402, geldend vanaf het verslagjaar 2014)

G1 Verantwoording van subsidies waarvan het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de lumpsum

Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk

de prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

datum

geheel uitgevoerd en afgerond

nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Subsidie studieverlof

2019/2/121
6237

aug-19

Subsidie studieverlof

2020/2/163
332

aug-20

X

OCW: Subs. Inhaal- en
IOP2-40974
okt-20
Ondersteuningsprogramma - PO
20/21

X

Subsidie zij-instroom

2020/2/170
8828

X

okt-20

X

G2 Verantwoording van subsidies die volledig aan het doel / activiteit moeten worden besteed met verrekening van het eventuele
overschot

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk

datum

Saldo per 31
december
2020(naar

Bedrag van
de toewijzing

Subsidieontvangsten
t/m verslagjaar

Overige
ontvangsten

Eigen
bijdrage

Totale kosten
per 31
december
2020

€

€

€

€

€

Bedrag van
de toewijzing

Ontvangen per
01 januari 2020

Subsidieontvangsten
in verslagjaar

Overige
ontvangsten
in verslagjaar

Eigen bijdrage Lasten in
in verslagjaar verslagjaar

Totale kosten
Saldo per 31
per 31
december
december 2020 2020

€

€

€

€

€

€

balanspost
2.4.4)
€

totaal
G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk

datum
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Baten

9. (Rijks)bijdragen
Vergoeding Lumpsum personeel
Vergoeding Materiële Instandhouding
Vergoeding personeels- en arbeidsmarktbeleid
Bijzondere bekostiging samenvoeging
Vergoeding Prestatiebox
Bijzondere en aanvullende bekostiging PO
Vergoeding zij-instroom
Subsidieregeling SDE
Overige niet-geoormerkte subsidies
Overige subsidies Ministerie van OCW
Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV

10. Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: onderwijsbeleid
Gemeente: vergoeding gymzaal
Gemeente: overige vergoedingen

11. Overige baten
Verhuur onroerende zaken
Baten schoolfonds
Baten overblijven
Vergoeding detachering
Baten cluster 1 en 2
Overige baten Samenwerkingsverband
Subsidie Cultuurparticipatie baten
Ouderbijdragen
Overige baten

Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

12.202.889
2.525.676
2.811.031
495.618
644.157
4.342
18.695
1.924
39.901
28.984
1.014.270
19.787.487

11.630.142
2.467.887
2.662.337
426.037
638.638
0
20.805
0
18.855
0
849.210
18.713.911

11.541.235
2.460.861
2.576.988
308.488
602.691
308.196
33.805
998
63.513
0
881.123
18.777.897

88.862
53.610
73.789
216.261

134.049
40.414
42.090
216.553

113.509
28.352
33.513
175.374

153.359
2.725
37.502
315.206
6.302
79.161
11.667
21.607
122.524
750.053

136.242
1.474
31.091
30.417
7.521
1.691
9.966
36.913
65.917
321.232

124.172
22.193
66.170
13.762
17.875
56.670
14.583
43.923
48.389
407.738

12.689.383
1.846.889
461.487
16.979
1.870.056
1.322.108
-221.599
17.985.301

15.739.439
0
0
0
0
1.202.126
-603.390
16.338.175

11.415.165
1.647.668
414.194
595.675
1.817.820
1.109.344
-988.657
16.011.208

Lasten
12. Personele lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Premies PF
Premies VF
Pensioenlasten
Overige personele lasten
Uitkeringen (-/-)
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Realisatie
2020
€

Overige personele lasten
Nascholing
Kosten schoolbegeleiding
Mutatie VU/EJU
Kosten Arbo
Dotatie voorziening jubilea
Dotatie voorziening langdurig zieken
Werkkosten via FA
Vrijwilligersvergoedingen
Representatie
Personeelsbijeenkomsten
Diverse projecten
Kosten Regionaal Transfer Centrum
Dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid
Vrijval voorziening duurzame inzetbaarheid
Zij-instromers opleidingskosten
Inhuur loonwerk
Kosten werving en selectie
Overige personeelskosten
Projecten

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen Vervangingsfonds
Transitievergoedingen UWV
Overige uitkeringen UWV

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

173.746
21.590
136
50.371
17.388
35.524
55.154
11.455
10.953
19.984
0
189.627
11.268
0
16.000
583.729
51.980
27.109
46.094
1.322.108

275.455
25.129
0
62.583
0
0
38.012
14.230
25.231
32.175
17.500
130.550
5.834
0
0
480.595
28.333
66.499
0
1.202.126

228.337
18.126
0
39.624
24.996
152.568
42.891
20.778
21.362
18.146
0
153.906
0
-2.511
6.000
325.823
21.681
20.336
17.281
1.109.344

-47.820
-173.202
-577
-221.599

-603.390
0
0
-603.390

-619.908
-170.287
-198.463
-988.657

Personeelsbezetting

2020
Aantal FTE's
DIR
OP
OOP

16,51
181,03
40,88
238,42

Het aantal FTE's betreft het gemiddelde over het gehele kalenderjaar.
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2019
Aantal FTE's
16,34
176,95
38,89
232,18
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_________________________________________________________________________________________
________________________________
W N T -ve ra n tw o o rd in g 2020
D e W N T is v a n to e p a s s in g o p S P O W ij d e V e n e n t e A lp h e n a a n d e n Rijn .
H e t v o o r W ij d e V e n e n to e p a s s e lijk e b e z o ld ig in g s m a x im u m is in 2 0 2 0 : € 1 4 3 .0 0 0 .
G e m id d e ld e b a t e n 4 co m p le x it e its p u n t e n .
G e m id d e ld a a n t a l le e rlin g e n 3 co m p le x tit e its p u n t .
H e t a a n t a l g e w o g e n o n d e rw ijs s o o rte n is 1 co m p le x ite it s p u n t .
D it to ta a l v a n 8 co m p le x ite it s p u n t e n co rre s p o n d e e rt m e t W N T K la s s e C .
1 . B e z o ldiging to pfunc tio na riss e n
1 a . L e id in g g e v e n d e to p fu n ct io n a ris s e n m e t d ie n s tb e t re k k in g e n le id in g g e v e n d e
to p fu n ctio n a ris s e n z o n d e r d ie n s tb e tre k k in g v a n a f d e 1 3 e m a a n d v a n d e fu n ct ie ve rv u llin g
in clu s ie f d e g e n e n d ie o p g ro n d v a n h u n v o o rm a lig e fu n ctie n o g 4 ja a r a ls to p fu n ctio n a ris
w o rd e n a a n g e m e rk t .

G egevens 2020
B edragen x € 1
F unc tie ge ge v e ns

A anvang en einde func tievervulling in 2020
O m vang diens tverband (als deeltijdfac tor in fte)
D iens tbetrek k ing
B ez oldiging
B eloning plus belas tbare onk os tenvergoedingen
B eloningen betaalbaar op term ijn

T .E.G . Ja n so n
d ire cte u r-b e stu u rd e r
1/1 - 31/12

1
Ja

€ 112.583
€ 18.536

S ub totaal

€ 131.119

Individueel toepas s elijk bez oldigings m ax im um

€ 143.000

-/- O nvers c huldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag
T o ta a l b e z o ld ig in g 2020

€ 0
€ 131.119

H et bedrag van de overs c hrijding en de reden w aarom de overs c hrijding al dan niet is
toeges t aan

N .v.t.

Toelic hting op de vordering w egens onvers c huldigde betaling

N .v.t.

G e g e ve n s 2019
B e d ra g e n x € 1
F unc tie ge ge v e ns

A anvang en einde func tievervulling in 2019
O m vang diens tverband (als deeltijdfac tor in fte)
D iens tbetrek k ing

T .E.G . Ja n so n
d ire cte u r-b e stu u rd e r
1/1 - 31/12
1,0
ja

B ez oldiging
B eloning plus belas tbare onk os tenvergoedingen
B eloningen betaalbaar op term ijn

€ 101.895
€ 18.063

S ub totaal

€ 119.958

Individueel toepas s elijk bez oldigings m ax im um

€ 138.000

B e z o ld ig in g

€ 119.958

_________________________________________________________________________________________
________________________________
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________________________________
1 c . T o e z i c h th o u d e n d e to p fu n c ti o n a r i sse n

B e d ra g e n x € 1
F u n c t ie
A a n va n g e n e in d e fu n c t ie ve rvu llin g in 2 0 2 0

M w . G .G . va n
d e r W e ijd e n S c h u i te rt

M w . E.B .
M a n d e m a k e rD ie le m a n

D h r. J .
En g e l fri e t

D h r. M .
Eb b in g

V o o rz it t e r

V ic e -vo o rz it t e r
/ s e c re t a ris

L id

L id

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

€ 6.300

€ 5.250

€ 4.200

€ 5.082

21.450

14.300

14.300

14.300

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 6.300

€ 5.250

€ 4.200

€ 5.082

N . v. t .

N . v. t .

N . v. t .

N . v. t .

B e z o ld ig in g
To t a le b e z o ld ig in g
S ub totaal
In d ivid u e e l t o e p a s s e lijk b e z o ld ig in g s m a x im u m
-/ - o n ve rs c h u ld ig d b e t a a ld b e d ra g
T o ta a l b e z o l d i g i n g
R e d e n w a a ro m o ve rs c h rijd in g a l d a n n ie t is
toeges taan

G e g e ve n s 2 0 1 9
A a n va n g e n e in d e d ie n s t ve rvu llin g in 2 0 1 9

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

B e z o ld ig in g

€ 6.300

€ 5.250

€ 4.200

€ 5.082

T o ta a l b e z o l d i g i n g 2 0 1 9

€ 6.300

€ 5.250

€ 4.200

€ 5.082

20.700

13.800

13.800

13.800

In d ivid u e e l t o e p a s s e lijk b e z o ld ig in g s m a x im u m

B e d ra g e n x € 1

M w . R .C .M .
B e e km a n
L id

L id

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

€ 4.200

€ 4.200

14.300

14.300

€ 0

€ 0

€ 4.200

€ 4.200

N . v. t .

N . v. t .

F u n c t ie
A a n va n g e n e in d e fu n c t ie ve rvu llin g in 2 0 2 0

M w . M . T ri e st

B e z o ld ig in g
To t a le b e z o ld ig in g
S ub totaal
In d ivid u e e l t o e p a s s e lijk b e z o ld ig in g s m a x im u m
-/ - o n ve rs c h u ld ig d b e t a a ld b e d ra g
T o ta a l b e z o l d i g i n g
R e d e n w a a ro m o ve rs c h rijd in g a l d a n n ie t is
toeges taan

N . v. t .

G e g e ve n s 2 0 1 9
A a n va n g e n e in d e d ie n s t ve rvu llin g in 2 0 1 9

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

B e z o ld ig in g

€ 4.200

€ 4.200

T o ta a l b e z o l d i g i n g 2 0 1 9

€ 4.200

€ 4.200

13.800

13.800

In d ivid u e e l t o e p a s s e lijk b e z o ld ig in g s m a x im u m
3 . O ve rig e ra p p o rt a g e ve rp lic h t in g e n o p g ro n d va n d e W N T

N a a s t d e h ie rb o ve n ve rm e ld e t o p fu n c t io n a ris s e n z ijn e r g e e n o ve rig e fu n c t io n a ris s e n m e t e e n d ie n s t b e t re k k in g
d ie in 2 0 2 0 e e n b e z o ld ig in g b o ve n h e t in d ivid u e e l t o e p a s s e lijk e d re m p e lb e d ra g h e b b e n o n t va n g e n .

_________________________________________________________________________________________
________________________________
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Realisatie
2020
€

13. Afschrijvingen
Gebouwen en terreinen
Technische zaken
OLP en apparatuur
Meubilair
ICT
Inventaris en apparatuur
Afschrijving investeringssubsidies

14. Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein
Dotatie onderhoudsvoorziening
Onderhoud gebouw/installaties
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Tuinonderhoud
Bewaking en beveiliging
Onderhoud (onttrekking voorziening)
Onttrekking voorziening onderhoud (tegenboeking)
Vervangen zand zandbak
Overige huisvestingslasten

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

13.263
13.077
100.177
74.734
288.283
19.603
-3.985
505.152

12.001
15.657
110.361
80.911
275.605
20.894
-1.374
514.055

12.421
5.176
97.527
70.829
259.205
18.351
-2.854
460.654

218.729
363.442
104.153
310.425
156.120
41.993
7.551
27.338
94.962
-94.962
2.881
58.062
1.290.694

226.783
549.839
76.873
258.069
160.407
38.588
6.726
24.640
243.972
-243.968
806
3.698
1.346.433

238.554
590.000
118.331
285.977
210.238
41.366
20.123
40.403
168.271
-168.271
0
6.306
1.551.298

187.607
27
33.795
30.636
49.468
29.232
2.169
3.442
108.158
4.250
448.785

180.154
939
33.000
29.836
49.999
30.000
25.666
2.374
45.833
2.705
400.506

175.510
214
45.483
31.408
56.689
29.257
50.825
3.233
33.110
5.641
431.370

8.383
8.383

11.691
11.691

11.647
11.647

15. Overige instellingslasten
Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Reis- en verblijfkosten
Accountantskosten
Telefoonkosten
Uitbesteding materieel beheer
Vergoedingen RvT / bestuursleden
Kosten fusie / samenwerking
Representatie naar derden
Juridische / overige externe advisering
Kosten bestuur/beheer

Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur
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Realisatie
2020
€
Overige
Contributies
Schooladministratie
Medezeggenschap
Verzekeringen
Portikosten / drukwerk
PR
Kantinekosten
Culturele vorming
Feesten en jubilea
Overige gemeente
Lasten subsidie Cultuurparticipatie
Lasten schoolfonds
Lasten overblijven
Onderwijsprojecten
Kosten schoolwoning
Woudse Venen fonds
Kosten werkdrukvermindering
Overige uitgaven

Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket
Informatietechnologie
Kopieerkosten

Totaal Overige instellingslasten

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

43.903
2.157
4.684
6.941
1.611
2.963
34.998
34.955
5.669
641
3.875
47.082
14.848
0
1.458
0
3.190
4.202
213.178

40.337
3.124
7.347
10.075
1.892
26.163
34.983
51.070
5.650
0
9.000
32.857
16.619
0
1.500
0
0
11.691
252.308

42.092
1.702
7.215
10.118
2.315
7.526
43.013
49.085
8.141
0
9.731
42.410
32.525
362
1.229
2.863
25.915
8.260
294.502

204.276
463.577
134.817
802.670

215.189
380.249
112.378
707.816

222.950
446.973
135.414
805.337

1.473.016

1.372.321

1.542.856

-1.786
-1.786

-1.251
-1.251

4.825
4.825

4.778
4.778

2.906
2.906

2.971
2.971

-6.564

-4.157

1.854

Financiële baten en lasten
16. Financiële baten
Rentebaten

17. Financiële lasten
Overige financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten

- 79 -

WIJ de Venen, Alphen aan den Rijn

Specificatie honorarium

Re a lis a t ie
2020

Be g ro t in g
2020

O n d e rz o e k ja a rre ke n in g
A n d e re c o n t ro le o p d ra c h t e n
F is c a le a d v ie z e n
A n d e re n ie t - c o n t ro le - d ie n s t e n

33.795
0
0
0

33.000
0
0
0

T o t a a l a c c o u n t a n t s la s t e n

33.795

33.000

S p e c if ic a t ie h o n o ra riu m

Re a lis a t ie
2019
*

* In d e re a lis a t ie 2 0 1 9 is € 1 2 . 5 1 0 , - b e t a a ld v o o r d e c o n t ro le v a n d e ja a rre ke n in g 2 0 1 8 .
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45.483
0
0
0
45.483
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Model E: Verbonden partijen
Na a m

Juridische Sta tuta ire
Vo rm 2020 z e te l

W SNS SWV Rijnst reek
St ic ht ing Spec iaal (basis)onderwijs Rijnst reek
St ic ht ing RT C Cella
St ic ht ing Beheer en Exploit at ie MFA Buyt ewec h

St ic ht ing
St ic ht ing
St ic ht ing
St ic ht ing

Co de
E ige n
Re sulta a t A rt.2:403 De e lna m e Co nso lidatie
a c tiv i- Ve rm o ge n
j aa r 2020 BW
te ite n 31- 12- 2020
E UR
E UR
Ja / Ne e
%
Ja / Ne e

Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Nieuwkoop

C ode activite iten: 1. contra ctonderwijs, 2. contra ctonderzoek, 3. onroerende zak en, 4. ove rige
A rt. 2:403 B W :Nee inv ullen, tenzij v erbonde n pa rtij a ls re chtspe rsoon be hoort tot e en groe p.
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4
4
4
4

nee
nee
nee
nee

o
o
o
33,3

nee
nee
nee
nee
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B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

Het materieel beheer van De Rietkraag (06JF) is overgedragen aan de Stichting Beheer en Exploitatie MFA
Buytewech. De gebouwafhankelijke vergoeding wordt jaarlijks overgedragen aan deze Stichting. In 2020 zijn 4
kwartalen aan deze Stichting betaald voor in totaal € 110.972,-. Dit betreft een doorlopende verplichting.
Het materieel beheer van de Maranathaschool (05RH) is overgedragen aan de Stichting Beheer en Exploitatie MFA
Buytewech. De gebouwafhankelijke vergoeding wordt jaarlijks overgedragen aan deze Stichting. In 2020 zijn 4
kwartalen aan deze Stichting betaald voor in totaal € 61.292,-. Dit betreft een doorlopende verplichting.
Met HD30 Vastgoed B.V. is een huurovereenkomst kantoorruimte afgesloten De overeenkomst is opgesteld op 1 juli
2016 voor een periode van 5 jaar. In 2020 is in totaal € 26.610,- aan deze Stichting betaald. De verplichting bedraagt in
totaal € 77.700,- en vervalt na 5 jaar.
Met Jan Snel BV is een overeenkomst afgesloten voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting van basisschool De
Diamant. De overeenkomst is per september 2017 ingegaan voor een periode van 156 weken voor een totale huurprijs
van € 300,- (exclusief BTW) per week. Het totaalbedrag bij verwijdering bedraagt € 2.515,-.De verplichting bedraagt
in totaal € 27.000,- en vervalt na 5 jaar. In 2020 is in totaal € 19.946,- aan Jan Snel betaald.
Met Emjee is een Service Level Agreement overeengekomen voor een tarief per jaar van € 31.000,- (inclusief BTW).
De overeenkomst eindigde per 1 september 2018. Deze overeenkomst is stilzwijgend verlengd. Per 1 maart 2019 is een
nieuwe Service Level Agreement met Emjee afgesloten voor een tarief van € 60.495,- (inclusief BTW) per jaar. De
ingangsdatum van de nieuwe Service Level Agreement is 3 jaren, met stilzwijgende verlenging. De opzegtermijn
bedraagt 3 maanden.
Met Ricoh is een overeenkomst afgesloten voor de huur en het leveren van kopieerapparatuur. De overeenkomst is
ingegaan per 1 januari 2018 en loopt tot en met 30 september 2022. De omvang bedraagt ca. € 54.540,- per jaar.
Met Groenendijk Onderwijs Administratie is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten per 1 januari 2017. Het
tarief in 2020 bedraagt € 175.227,- en kan jaarlijks worden geïndexeerd. De verplichting is jaarlijks opzegbaar.
De bankrekening NL68RABO0127049819 van de Stichting WIJ de Venen heeft een kredietfaciliteit van € 50.000,-
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B11 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de interpretatie van
de cijfers.
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B12 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Het bestuur heeft in haar statuten geen bepalingen opgenomen omtrent de verdeling van het resultaat.
Er is dus geen statutaire regeling resultaatbestemming.
Het bestuur verdeelt het resultaat over 2020 ad € -506.924 als volgt over de reserves:
2020
€
Resultaat algemene reserve

-512.756

Resultaat private middelen
Resultaat reserve woning
Resultaat bestemmingsreserves privaat

-96
5.928
5.832

Resultaat bestemmingsreserves

5.832

Resultaat Eigen vermogen

-506.924
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