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Jaarverslag 2018(26  maart 2019)

Inhoud. 

Voorwoord:  Via Delta de wereld in 

Een beschrijving van het ontstaan, de naamgeving, de missie, de visie en de kernwaarden van 

Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs 

Deel A:  Verslag Raad van Toezicht 2018 

De Raad van Toezicht geeft informatie over het ontstaan van de huidige organisatie met 

Raad van Toezicht en Bestuur (directeur-bestuurder). 

De Raad van Toezicht doet verslag omtrent hun activiteiten en over hun samenstelling. 

Deel B:  Het Bestuursverslag 2018 

De directeur-bestuurder doet verslag over 2018 binnen de vijf vastgestelde 

beleidsdomeinen: 

1. Kwaliteit en Strategie

2. Onderwijs en identiteit

3. Personeel en organisatie

4. Communicatie en P.R.

5. Financiën en huisvesting

In 2014 is het beleidsplan 2015-2018 ontwikkeld en vastgesteld. 

Per beleidsdomein zijn voor de periode 2015-2018 diverse ontwikkelingen gepland, die we in 

een bepaald jaar specifieke aandacht zullen geven. In hoofdstuk 5 van het beleidsplan staan 

deze onderwerpen nader omschreven. In het jaarverslag staan de ontwikkelingen conform 

deze planning. Daarnaast worden opvallende ontwikkelingen gemeld die in 2018 hebben 

plaatsgevonden binnen deze domeinen. De individuele scholen schrijven zelf een jaarverslag, 

waarin zij o.a. de ontwikkelingen op schoolniveau beschrijven.  

Deel C.  De Jaarrekening 2018 

De financiële cijfers over 2018 en de toelichting hierop. 
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Voorwoord: Via Delta de wereld in       

    

Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs is medio 2008 ontstaan uit de samenwerking 

tussen vijf schoolbesturen. De stichting beheert en bestuurt tien basisscholen in de gemeente 

De Bilt. Deze scholen zijn katholiek, protestants, algemeen christelijk of algemeen bijzonder.  

 

Kinderen moeten groeien en de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij een 

positieve bijdrage leveren aan de wereld. (missie) 

 

Op de scholen van Stichting Delta De Bilt gebeurt dit in een pedagogisch klimaat waarin 

ieder kind tot zijn recht komt. Hierbij moeten de talenten van alle betrokkenen worden 

benut in het besef dat het samen iedere dag een beetje beter moet dan de vorige dag: 

lerende scholen! We vinden het belangrijk dat leerkrachten met hart en ziel voor de klas 

staan, kansen durven benutten en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. We zien de 

ouders van de leerlingen als onze partners in onderwijs en opvoeding. Iedere school heeft 

een eigen identiteit, profiel en schoolconcept, waardoor Stichting Delta in de gemeente De 

Bilt voor een diversiteit binnen het basisonderwijs zorgt. Daarnaast zijn onze scholen 

herkenbaar als scholen van Stichting Delta en onderhouden een nauwe band met elkaar om 

de kwaliteit op iedere school te verbeteren. We zullen ons inspannen om ook een positieve 

bijdrage te leveren aan de wereld aangaande duurzaamheid. (visie) 

 

 

Bovenstaande beschouwen we als een gezamenlijk kompas op onze route door de delta en 

onderstaande zes kernwaarden helpen ons bij deze boeiende reis: 

 

 

 

Samenwerken brengt ons verder. 

 

Het belang van goed samenwerken is op alle niveaus binnen Stichting Delta merkbaar. 

Samenwerkend leren in de groepen. Iedere school heeft een professioneel schoolteam. De 

schoolteams van de scholen van Delta werken onderling zoveel mogelijk samen. Stichting 

Delta staat open voor samenwerking met externen, zowel binnen als buiten het onderwijs. 

Alle betrokkenen binnen Delta zoeken kansen om door samenwerking steeds beter 

onderwijs voor onze leerlingen te creëren. 
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Alle betrokkenen staan open voor nieuwe ontwikkelingen. 

Iedere school van Stichting Delta heeft iets bijzonders waarmee het zich nader kan profileren 

en zoekt hierbij naar kansen. Bestuur en directie stimuleren en faciliteren nieuwe 

ontwikkelingen waarbij scholen met elkaar samenwerken en van elkaar leren. Onderzoeken, 

ontdekken en experimenteren komen in alle lagen van de organisatie voor.  

Moet het niet eens heel anders? Out of the box…… Een schip ligt het veiligst in de haven, 

maar daar is het niet voor gebouwd. 

We beginnen met een doel voor ogen. 

Binnen ons onderwijs staat doelgericht werken hoog in het vaandel. We hebben ambitieuze 

verwachtingen op alle niveaus (leerling, groep, school en stichting) en we streven realistische 

doelen na. Om de geformuleerde doelen te behalen is het nodig om nauwkeurig te meten en 

te analyseren. Het verbeteren van de kwaliteit is een continu en duurzaam proces. Tijd en 

middelen zetten we effectief in om het primaire proces (goed onderwijs aan leerlingen) te 

faciliteren.   

Ieder talent telt. 

Een maximale ontwikkeling van talenten is van grote betekenis voor een maximale 

zelfontplooiing en daarmee de toekomst van onze samenleving. In ons onderwijs 

ondernemen we daarom stappen om de talentontwikkeling van leerlingen te stimuleren; 

ieder talent heeft het recht om gezien te worden. 

Dat doen wij ook voor onze leerkrachten en schoolleiders en willen daarmee bereiken dat 

hun talenten zo optimaal mogelijk worden benut en ten goede komen aan de organisatie. In 

het kader van passend onderwijs zorgt dit voor een verdere professionalisering en 

versterking. 
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Een juiste motivatie en het werken met plezier zijn 

voorwaarden om tot leren te komen. 

Een goede organisatie, met passende voorzieningen, zijn voor stichting Delta en haar 

scholen voorwaardelijk, om gemotiveerd te kunnen werken. Stichting Delta zorgt voor 

aantrekkelijk werkgeverschap, zodat  personeelsleden met plezier werken en zich kunnen 

ontwikkelen.  Onze schoolteams zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen 

met plezier kunnen leren.  

Leren en werken gaat beter als de betrokkenheid groot is. 

In ons werken en leren zien we het grote belang van het geven en nemen van verantwoordelijkheid en 

het geven van vertrouwen; op alle niveaus als een keten van verantwoordelijkheid. Hierbij vinden we 

dat het eigenaarschap over een product of een proces zoveel mogelijk op de plaats ligt waar het 

hoort: bij de persoon zelf. We vertrouwen erop dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van het leren en 

werken binnen onze stichting. 

De naam Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs. 

Een delta als metafoor voor onze stichting: 

Een rivier begint als een klein stroompje en mondt meestal uit in een zee. Het is heel goed 

als een rivier wordt gevoed door verschillende stromen en het is ook heel mooi als de rivier 

in een delta terecht komt. Een delta is een veelstromenland waardoor je via verschillende 

routes naar de zee kunt en het is tevens een vruchtbaar gebied waar veel ontwikkeling 

mogelijk is. Stichting Delta staat open voor diverse stromingen en overtuigingen en biedt de 

kans om via verschillende, maar wel samenhangende, onderwijskundige concepten en 

pedagogische structuren en in verschillende tempo’s te groeien om samen te bouwen aan 

een mooie wereld. 

Ja, via deze Delta wil je de wereld in! 
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Deel A: Raad van Toezicht en Bestuur. 

Het bestuur functioneert conform de gangbare code goed bestuur (versie Besturenraad / 

Verus) en de door Stichting Delta De Bilt gemaakte concretisering hiervan. 

Het bestuur heeft in het kader van de code goed bestuur en de wettelijke verplichting tot 

het scheiden van besturen en intern toezicht houden in 2011 onder deskundige begeleiding 

vanuit Beekveld&Terpstra een aantal keuzes gemaakt. Het bestuur is vanaf dat moment een 

ontwikkeling in gegaan richting een Raad van Toezicht. In december 2014 zijn de statuten 

van de stichting aangepast waarmee is vastgelegd dat per 1 januari 2015 de algemeen 

directeur is benoemd tot directeur-bestuurder en dat de leden van het bestuur zijn 

toegetreden tot de Raad van Toezicht. 

Organogram van de organisatie in 2018: 

Verslag en samenstelling van de Raad van Toezicht 2018 

De Raad van Toezicht (RvT) en de directeur-bestuurder (DB) hebben in 2018 zes keer 

vergaderd.  Alle vergaderingen vonden per toerbeurt plaats in de verschillende scholen van 

onze stichting. De directeur van de ontvangende school kreeg bij de aanvang van de 

Raad van Toezicht 

Directeur - bestuurder 

Schooldirecteuren 

Stafbureau met: 
Directeur in algemene dienst 
Administratief medewerker 

Groepsleerkracht met een bijzondere taak (I.B. 
- R.T. – ICT – bouwcoördinatoren,
Arbocoördinator, cultuurcoördinator, etc.)

Schoolteams: 
Groepsleerkrachten 

(waarvan één plv. directeur), 
Overige functies die op scholen voor 

kunnen komen: adjunct-directeur, 
vakleerkracht, onderwijsassistent, 

klassenassistent, administratief 
medewerker, conciërge, schoonmaker 

Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs 
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vergadering de gelegenheid om in het kort de relevante ontwikkelingen op zijn/haar school 

te presenteren.  

De alweer enkele jaren geleden ingezette strategie om vanuit een stabiele, duidelijke en 

rustige organisatie focus te hebben op gemotiveerd personeel en kwalitatief goed en 

eigentijds onderwijs, is nog steeds de leidraad waarlangs de bestuurder bestuurt en de RVT 

haar taak vervult. De realisatie van de plannen is daarbij volledig in handen van de directeur-

bestuurder, de schooldirecteuren en de schoolteams.  

Door de stabiliteit van de organisatie gaat er relatief weinig vergadertijd aan regelzaken 

verloren. Een duidelijk toetsingskader met criteria en oplevertermijnen draagt hier mede 

aan bij. Gedurende het jaar is daarmee extra tijd ontstaan voor verdieping van diverse zaken. 

De RvT van Stichting Delta heeft voor zichzelf drie rollen geïdentificeerd waarmee ze 

invulling wil geven aan haar statutaire bevoegdheid.  

1. Toezicht houden in de meest feitelijke betekenis, met als doel het borgen van de

continuïteit van de stichting. Dit is een ambtelijke, maar uiteraard wel noodzakelijke rol

2. Sparring partner zijn voor het bestuur, met al doel klankbord te zijn voor de bestuurder

en deze bij te staan met onze kennis en ervaring

3. Ambitie zetten die zich vertaalt in de doelen en plannen van de stichting, met als doel om

de Stichting ook op langere termijn sterk, onderscheidend en duurzaam te maken.

In dit verslagjaar tracht de RvT steeds minder tijd nodig te hebben voor de ambtelijke rol en

meer en meer de focus te leggen op ambitie.

Bij de RvT is de behoefte ontstaan meer externe informatie. In mei 2017 is het besluit 

genomen om een jaar proeflid te worden van de VTOI (Vereniging van toezichthouders in 

onderwijs en kinderopvang.) In 2018 is dit lidmaatschap gecontinueerd. Middels de VTOI 

wordt de RvT op de hoogte gehouden van wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen 

rond toezicht in onderwijsland. Daarnaast staat het bureau van de VTOI haar leden bij met 

specifieke kennis. Gedurende het jaar is hier een aantal malen gebruik van gemaakt. 

In haar rol als werkgever heeft de RvT in 2018 een 360° gesprek gevoerd over en met de 

directeur-bestuurder. Dat gesprek is naar tevredenheid verlopen en had een positieve 

uitkomst. 

Enkele malen heeft de directeur-bestuurder de RvT gevraagd sparring partner te zijn  om 

zaken te toetsen. 

Het contact met de GMR is in 2018 opnieuw opgepakt. De RvT kwam twee maal bijeen met 

de GMR om elkaar te informeren. 

De directeur-bestuurder heeft de RvT regelmatig op de hoogte gehouden van het 

beleidsplan 2019 – 2022. Tijdens de vergaderingen van het bestuur met de RvT zijn en zullen 

diverse blokken successievelijk besproken worden. 

Het aantal leerlingen dat de tien scholen van de stichting bezoekt is per teldatum van 1 

oktober 2018 nagenoeg gelijk gebleven aan het jaar ervoor. 
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Financieel eindigt het jaar 2018 met een positief resultaat in lijn met de begroting. De 

stichting is financieel gezond en opereert binnen de financiële ratio’s zoals door de overheid 

gesteld. De afhandeling van de jaarrekening zal in goed overleg met accountant PWC 

verlopen. 

De samenstelling aan het eind van 2018 is als volgt: 

Naam Functie Aandachtsveld 

Jehan Coyajee Voorzitter Strategie en Kwaliteit 

Paul Meuwese Vicevoorzitter Strategie en Kwaliteit 

Tonco Roest Crollius Lid Juridische zaken 

Cor Nagtegaal Lid Onderwijs en Financiën 

Carolien Kram Lid Personeel en Organisatie 

Op 3 oktober 2018 heeft Piet den Ouden afscheid genomen 

Samenstelling van het bestuur. 

Naam Functie 

Martin van Veelen directeur - bestuurder 

De RvT dankt de directeur-bestuurder voor zijn inzet en betrokkenheid en zijn goede relatie 

met de RvT; zo ook de schooldirecteuren en alle leerkrachten. 

Namens de Raad van Toezicht, 

De heer J.A.A. Coyajee 

(voorzitter) 
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Deel B: Bestuursverslag 2018 

Per beleidsdomein zijn voor de periode 2015-2018 diverse ontwikkelingen gepland, die we in 

een bepaald jaar specifieke aandacht zullen geven. In hoofdstuk 5 van het beleidsplan staan 

deze onderwerpen nader omschreven. 

In het jaarverslag staan de ontwikkelingen conform deze planning. Daarnaast worden 

opvallende ontwikkelingen gemeld die in 2018 hebben plaatsgevonden binnen deze 

domeinen. De individuele scholen schrijven zelf een jaarverslag, waarin zij o.a. de 

ontwikkelingen op schoolniveau beschrijven.  

1. Kwaliteit en strategie

Stichting Delta  hecht veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs en alles wat daarmee 

samenhangt. Stichting Delta vindt het van wezenlijk belang dat iedereen binnen de 

organisatie continu werkt aan verbetering van de kwaliteit.  

In alle geledingen en op alle niveaus binnen Stichting Delta zijn we er ons van bewust dat 

doelgericht werken over het algemeen tot betere resultaten leidt. Hiervoor hanteren we het 

principe dat  alle processen de pdca-cyclus doorlopen om doelen en ambities te realiseren. 

Plan  = Omschrijven van het plan, het doel, de koers en de middelen 

Do  = Het uitvoeren van het plan 

Check = Nagaan of het volgens plan verloopt (verzamelen van de juiste informatie) 

Act  = Borgen en/of bijstellen 

Aangezien onze stichting een continue 

verbetering op allerlei terreinen nastreeft, 

geeft deze illustratie een goed beeld van 

ons kwaliteitsdenken. 

Enkele jaren geleden is samen met de schooldirecteuren en de GMR uitvoering gesproken 

over de kernwaarden en de missie en visie van Stichting Delta. Dit heeft geresulteerd in het 

beleidsplan 2015-2018, maar ook in denken en handelen gebaseerd op de kernwaarden. In 

het derde kwartaal van 2016 hebben de schooldirecteuren en de directeur-bestuurder in 

een tweedaagse o.l.v. Jan Jutten geëvalueerd en onderzocht hoe we de positieve 

ontwikkeling verder kunnen doortrekken. Hierna is besloten om met de schooldirecteuren 

twee leergangen te volgen: Systeemdenken en Theorie U. In 2017 zijn deze twee leergangen 

gevolgd. In 2018 hebben de schooldirecteuren gezamenlijk de leergang Verbind leiderschap 

gedaan en is ook het beleidsplan 2019-2022 geschreven. 

Klachtenregeling:  

Onze stichting hanteert een klachtenregeling op basis van een landelijk model van de 

Besturenraad (Verus). In 2018 is bij de directeur-bestuurder een formele klacht ingediend. 

Deze klacht is behandeld door de landelijke klachtencommissie met als uitkomst dat deze 

klacht ongegrond werd verklaard. 
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1 Kwaliteit en strategie 2015 2016 2017 2018 

1.1 Beleidsplan (een keer per vier kalenderjaren) X 

1.2 Schoolplannen (een keer per vier schooljaren). X 

1.3 ParnasSys en Integraal (WMK) X X 

1.4 Leerlingenaantallen en mogelijke consequenties. X X 

1.5 Borging beleid op het niveau van de stichting en van 

de scholen.  

X X 

1.1 Het beleidsplan 2019-2022 is in 2018 geschreven onder verantwoordelijkheid van de directeur-

bestuurder en met de medewerking van RvT, GMR, schooldirecteuren en leerkrachten. Het heeft de 

titel Boeiend onderwijs in een lerende organisatie. 

1.3 ParnasSys stopte in 2018 de samenwerking met Integraal. ParnasSys heeft gekozen voor een 

nieuwe samenwerking met WMK (Werken met Kwaliteitskaarten). We hebben in 2018 besloten om 

voorlopig mee te gaan in deze keuze en in 2019 zullen we hierover een nader besluit nemen. 

1.4 Het leerlingenaantal en met name de toestroom van nieuwe leerlingen heeft er toe geleid dat we 

met de schooldirecteuren in 2018 nader gesproken hebben over de inschrijfprocedures. Vooral in 

kern De Bilt lijkt het aantal kinderen de komende jaren flink toe te nemen, doordat relatief veel jonge 

gezinnen uit Utrecht een woning kopen in De Bilt. Ook in Bilthoven en Maartensdijk zien we een 

toename in de aanmeldingen.  

2. Onderwijs en identiteit

Het onderwijs is de kern van onze organisatie. De wijze waarop het onderwijs wordt 

verzorgd kan op de scholen van onze stichting verschillen, er zijn immers verschillende 

schoolconcepten en verschillende levensbeschouwelijke identiteiten, maar alle scholen 

hebben de intentie om continue en planmatig bezig te zijn met de verhoging van de kwaliteit 

van boeiend onderwijs, zodat de leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. 

Per 1 augustus 2014 maakt Stichting Delta De Bilt in het kader van Passend Onderwijs deel 

uit van Samenwerkingsverband Zuid Oost Utrecht (ZOUT). De directeur-bestuurder van 

Stichting Delta De Bilt is lid van het bestuur van Samenwerkingsverband Zout. Twee 

schooldirecteuren maken deel uit van de klankbordgroep en een leerkracht en een ouders 

zijn lid van de OPR.  

Meer informatie over ons samenwerkingsverband en over Passend Onderwijs kijk s.v.p. op 

www.swvzout.nl  

Samenwerkend voor Passend Onderwijs in Zuid Oost Utrecht! 
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Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij zijn mogelijkheden 

en behoeften. Oók kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich 

optimaal te ontwikkelen. Voor de meeste kinderen is het reguliere 

basisonderwijs de beste plek. Als het echt nodig is, kan een kind naar het 

speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs. 

De leerlingen 

Ieder jaar worden de leerlingen geteld op 1 oktober (reguliere teldatum). Hieronder treft u 

een overzicht aan van de leerlingenaantallen per school, het totaal van de aantallen binnen 

Stichting Delta en de aantallen leerlingen in de gemeente De Bilt. Afgelopen vijf jaren, de 

prognose voor het komende jaar en een langere termijn verwachting.  

School 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

progn. 

20XX 

progn. 

Martin Luther Kingschool 204 207 193 204 203 210 220 

Theresiaschool 423 437 435 426 415 410 420 

Van Dijckschool - - 188 170 188 190 220 

Julianaschool 497 485 493 501 495 490 440 

Wereldwijs 259 239 219 204 198 200 200 

Daltonschool de Rietakker 210 222 218 215 219 220 220 

Patioschool de Kleine Prins 205 209 206 203 206 100 200 

De Regenboog 207 213 215 216 215 220 220 

Groen van Prinstererschool 234 226 228 239 230 230 220 

Michaëlschool 232 239 235 239 237 230 220 

Totalen Stichting Delta 2473 2477 2630 2617 2603 2600 2580 

Totalen gemeente De Bilt 4226 4207 4199 4184 4200 4200 4200 

Uitstroomcijfers naar voortgezet onderwijs. 

In 2018 gingen 341 leerlingen vanuit onze groepen 8 naar het voortgezet onderwijs. 

Hieronder treft u informatie aan m.b.t. de adviezen die aan deze leerlingen en hun ouders 

zijn gegeven.  

Ter vergelijking. 

De landelijke uitstroomcijfers geven aan 

dat ongeveer 50% van de leerlingen naar 

een school voor VMBO gaat en ongeveer 

50% naar een school voor Havo/VWO.  

340 leerlingen hebben meegedaan aan de 

landelijke Cito-eindtoets. Hun gemiddelde 

bedroeg ongeveer 540 (hetgeen 

overeenkomt met een havo-vwo advies) 
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2 Onderwijs en identiteit 2015 2016 2017 2018 

2.1 Identiteit (levensbeschouwelijk) X X 

2.2 Onderwijsconcepten per school. X 

2.3 Onderwerpen n.a.v. div. akkoorden  

(ICT, bewegingsonderwijs, talentontwikkeling en 

cultuureducatie) 

X X 

2.4 Integraal Kindcentrum en schooltijden. X 

2.1 Levensbeschouwelijke identiteit. In 2018 hebben we over dit onderwerp met de 

schooldirecteuren twee middagen met externe ondersteuning door Verus georganiseerd. 

N.a.v. deze middagen zijn diverse (concept)koersuitspraken benoemd die in 2019 nader

onder de loep worden genomen en zullen resulteren in een actuele omschrijving van de

levensbeschouwelijke identiteit van de afzonderlijke scholen onder de  paraplu’ van

Stich5ting Delta De Bilt

2.4 Integraal Kindcentrum en schooltijden. 

In 2017-2018 hebben we de stand opgemaakt en hieruit blijkt dat al onze scholen min of 

meer toegroeien naar Integrale Kindcentra. Het varieert van een school samen met een 

peuterspeelzaal, tot een school met een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, 

kinderdagverblijf en diverse activiteiten. Waarbij gestreefd wordt naar een optimale 

samenwerking met een gezamenlijke visie. Om ook de samenwerking op dit gebeid tussen 

de scholen zo goed mogelijk te maken, is het verstandig om gelijke schooltijden te hanteren. 

Inmiddels hanteren tien scholen in de gemeente De Bilt het vijf-gelijke-schooldagen-model. 

Taalklas. 

In schooljaar 2016-2017 heeft Stichting Delta in overleg met de andere scholen in gemeente 

De Bilt het initiatief genomen om de kinderen van vluchtelingen met een status op een 

aparte locatie (WVT) in een taalklas op te vangen. Vanaf september 2016  t/m december 

2018 zijn ongeveer 65 basisschoolkinderen van vluchtelingenouders in onze gemeente 

komen wonen. De meeste kinderen zijn gestart in de taalklas, waar ze tot rust konden 

komen, zich veilig voelen en konden wennen aan de Nederlandse omgeving. Ze leerden 

Nederlands spreken en schrijven op een zodanig niveau dat ze hierna zo snel mogelijk 

(passend)onderwijs konden volgen op een reguliere basisschool in onze gemeente. Heel 

mooi dat bijna alle basisscholen in onze gemeente meewerken aan deze vervolgstap, zodat 

deze leerlingen zich echt welkom voelen. 

3. Personeel en organisatie

Het personeel is van cruciaal belang bij de realisatie van onze ambities. Onderwijs is een 

arbeidsintensief proces waarbij je kunt stellen dat het personeel derhalve een kritieke 

succesfactor is, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Het verstevigen van de 
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competenties van het personeel is in dit verband dus heel waardevol, maar ook de adequate 

inzet van het personeel. De wereld verandert in een hoog tempo en dat vereist personeel 

dat hierop kan anticiperen, dus personeel dat bereid is om te blijven leren. 

Binnen het personeelsbeleid speelt de afstemming tussen de personeelsbehoefte en de 

beschikbaarheid van het personeel een belangrijke rol. De omvang van de 

personeelsbehoefte wordt normatief bepaald en is afgeleid van de bekostigingssystematiek 

van de rijksoverheid, rekening houdend met knelpunten en specifieke subsidiestromen.  

Stichting Delta houdt zich aan de wettelijke voorschriften en de afspraken die binnen de CAO 

voor het onderwijs zijn geregeld. 

Ook in 2018 zijn we zorgvuldig omgegaan met medewerkers die bij ons uit dienst zijn 

gegaan. Per persoon wordt rondom het afscheid zowel administratief als ook persoonlijk 

aandacht besteed aan de procedures waarmee wij tevens de uitgaven inzake uitkeringen 

goed beheersen. Hierbij maken we gebruik van een adviseur van Dyade. 

Overzichten aantallen personeelsleden per 31 december 2018. 

In totaal werken 254 medewerkers bij Stichting Delta De Bilt. 

De totale werktijdfactor (WTF) bedraagt 179,4. 

Als volgt verdeeld over de volgende functies en leeftijden: 

FunctiegroepFunctiegroepFunctiegroepFunctiegroep    VVVVrouwrouwrouwrouw    MMMManananan    TTTTotaalotaalotaalotaal    WTFWTFWTFWTF    

Ondersteunend personeel 22 12 34 18,5 

Leerkrachten 180 26 206 148,4 

Adjunct-schooldirecteur 1 0 1 0,7 

Schooldirecteuren 5 5 10 9,3 

Directeur in algemene dienst 1 1 1 1,5 

Directeur-bestuurder 0 1 1 1 

TOTAAL 209 45 254 179,4 

LeeftijdscategorieLeeftijdscategorieLeeftijdscategorieLeeftijdscategorie    VrouwVrouwVrouwVrouw    ManManManMan    TotaalTotaalTotaalTotaal    

15 tot 25 jaar 11 1 12 

25 tot 35 jaar 49 9 58 

35 tot 45 jaar 50 9 59 

45 tot 55 jaar 38 9 47 

55 tot 65 jaar 52 14 66 

 65+ jaar 9 3 12 

    TotaalTotaalTotaalTotaal    209209209209    45454545    222254545454    

Ziekteverzuimcijfers en trends 
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In samenwerking met Verzuim Management op maat (VMOM) is het verzuim- protocol 

geactualiseerd. De begeleiding bij ziekteverzuim door VMOM wordt door zowel de 

werkgever als de werknemers als positief ervaren. Het ziekteverzuim was ook in 2018 ruim 

onder het landelijk gemiddelde. 

 

 
 

Bij ziekte of ander verzuim wordt gezocht naar een passende oplossing voor de vervanging.  

In 2014 werd door het Vervangingsfonds aangekondigd dat dit fonds tussen rond 2020 

wordt opgeheven en in de tussenliggende periode schoolbesturen in de gelegenheid worden 

gesteld om eerder uit het fonds te stappen. Gezien ons lage verzuimpercentage leek het ons 

interessant om per 1 augustus 2015 uit dit fonds te stappen en zelf het risico voor 

vervanging te nemen. Deze keuze is gemaakt in nauw overleg en met de instemming van de 

GMR en het Directeurenberaad. Aangezien ons ziekteverzuim ook na 2015 relatief laag is, 

bood dit ons de gelegenheid om de scholen te voorzien van extra personeel waarmee de 

school zelf de korte vervanging kan regelen. Bovenschools is budget beschikbaar voor de 

langdurige vervanging. Het vinden van vervanging bij ziekte is in 2018 nog redelijk gelukt, 

maar we voorzien voor de komende jaren dat we regelmatig klassen naar huis zullen sturen. 

 

Middelen om de werkdruk te verlagen. 

 

Vanaf schooljaar 2018-2019 ontvangen scholen extra geld om de werkdruk op hun school te 

kunnen verminderen. De schooldirecteuren hebben hierover met hun schoolteams 

gesproken en keuzes gemaakt waar de PMR mee heeft ingestemd. Voor schooljaar 2018-

2019 betrof dit een bedrag van ongeveer 155 euro per leerling. De scholen hebben er voor 

gekozen om dit geld volledig aan extra personeel in te zetten (enkele voorbeelden hiervan: 

onderwijsassistent, extra leerkracht in een soort flexibele schil, vakleerkracht, conciërge, 

administratief medewerker). Mogelijkheden om andere extra inzet dan personeel te gaan 

benutten (bijvoorbeeld materieel of professionalisering is vooralsnog niet van toepassing) 

 

3. Personeel 2015 2016 2017 2018 

3.1 Lerende organisatie. X  X  
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3.2 Gesprekscyclus. 

 

 X  X 

3.3 CAO-PO 

 

X  X  

 

3.1 Lerende organisatie 

Mobiliteit. Het totaal aantal leerlingen is vanaf 2008 gegroeid en jaarlijks namen enkele 

personeelsleden afscheid van ons, dus dat betekende dat we ieder jaar vacatures hebben. 

Wij bieden bij vacatures de mogelijkheid voor zittend personeel om op een andere school 

binnen de stichting te gaan werken via de interne werving en selectieprocedure. Van deze 

mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, hetgeen een positieve bijdrage levert aan de 

onderlinge samenwerking en biedt tevens kansen voor de ontwikkeling van scholen en 

personeel. Na de interne werving en selectie worden de resterende vacatures open gesteld 

voor nieuw personeel. 

 

Functiemix. Vanaf 1 augustus 2010 krijgt een school in het kader van het Convenant 

LeerKracht extra geld voor functiedifferentiatie. We zorgen dat jaarlijks een bepaald 

percentage van de leerkrachten doorstroomt naar een hogere schaal. Hierdoor wordt de 

functiemix van de school versterkt. In samenspraak met de GMR is de procedure binnen 

onze stichting vastgesteld. We verwachten dat de komende jaren ongeveer 40%  van de 

leerkrachten in een hogere schaal is ingedeeld. (Ultimo 2018: 31%).  

 

Deltaplein. In 2012 is een start gemaakt met het Delta-plein. We verstaan hieronder het 

platform waar personeel van onze stichting elkaar kan ontmoeten en gezamenlijk kan 

werken aan professionalisering. Hiervoor worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd en 

gezamenlijke opleidingen verzorgd. Voorbeelden van netwerken: directeuren, intern 

begeleiders, ict-coördinatoren, leerkrachten groep 8, leerkrachten groepen 1-2, arbo-

coördinatoren, opleidingscoördinatoren, leerkrachten groep 3, startende leerkrachten, 

stage-mentoren, omgaan met meerbegaafde leerlingen. Jaarlijks wordt in het voorjaar 

geëvalueerd en de nieuwe planning voor het nieuwe schooljaar van het Deltaplein gemaakt. 

 

Deltadag. In de even jaren organiseren we een studiedag voor al het personeel van Stichting 

Delta. In 2018 stond deze dag in het teken van Boeiend onderwijs in een lerende organisatie 

(tevens de titel van ons beleidsplan 2019-2022). Met het team van Natuurlijk leren (Jan 

Jutten) hebben we met al ons personeel diverse activiteiten, lezingen en workshops 

gehouden, waarmee we hebben bereikt dat het nieuwe beleidsplan dichter bij het personeel 

is gekomen dan voorgaande beleidsplannen.  

 

Partner Marnixacademie (pedagogische academie). Inmiddels zijn al onze scholen 

partnerschool geworden van de Marnix-academie. In dit verband begeleiden wij studenten 

en denken we mee over de opleiding tot leerkracht basisonderwijs. 

 

3.2 Gesprekscyclus 

De tweede cyclus (nieuwe stijl) is afgerond en de derde is in september 2018 begonnen. 

Scholen krijgen in de nieuwe cyclus de gelegenheid om met voorstellen te komen om 

horizontale verantwoording beter te benutten. 
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4. Communicatie en PR 

 

Communicatie verbindt inhoud, proces en mensen. Daarnaast zorgt een goede 

communicatie voor draagvlak en helpt het risico's te verkleinen tijdens verandering.  

Public Relations (pr), oftewel 'publieke relaties', is het stelselmatig bevorderen van het 

wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. 

 

Mooie beschrijvingen; voor ons geldt dat dit vooral eerlijk en open moet gebeuren. 

 

 

4. Communicatie en PR 2015 2016 2017 2018 

4.1 Communicatieplan (intern, extern, contacten met 

stakeholders, moderne middelen). 

 

  X  

4.2 Nieuwe website en social media. 

 

X   X 

4.3 Onderzoek naar naamsbekendheid. 

 

   X 

      

 

 

4.2 Nieuwe website en social media. 

De website en het twitteraccount van Stichting Delta zijn in 2015 vernieuwd en in 2018 was 

er geen aanleiding om deze media ingrijpend te veranderen of te vernieuwen. Diverse 

scholen hebben hun website vernieuwd, waarbij de keuze is gemaakt dat scholen dit geheel 

zelf kunnen regelen, zodat het eigen gezicht van de school de boventoon voert; uiteraard 

zorgt iedere school er tevens voor dat zij ook zichtbaar maken dat zij bij Stichting Delta 

horen. 

 

4.3 Onderzoek naar naamsbekendheid 

We hebben in 2018 geen uitgebreid onderzoek naar de naamsbekendheid uitgevoerd, 

omdat wij op dat moment hiervoor geen noodzaak zagen en ook niet de behoefte hadden 

om hier veel tijd in te steken. De naamsbekendheid in de gemeente De Bilt is groot genoeg; 

in 2015 hadden we hierover enige twijfels. In het kader van de zoektocht naar goed 

personeel bleek ook dat onze stichting goed wordt gevonden. 

 

 

5. Financiën en beheer. 

 

Vrijwel alle inkomsten binnen het reguliere onderwijs zijn afkomstig van de overheid. 

Jaarlijks wordt op basis van wettelijke regelingen en gerelateerd aan de leerlingenaantallen 

en specifieke subsidies een beschikking afgegeven. De overheid financiert de scholen op een 

zodanige wijze dat we met recht kunnen spreken van een relatieve schaarste; de bekostiging 

is bedoeld voor onvermijdbare uitgaven en is sober. Sinds 2006 geschiedt de bekostiging 

volgens het zogenaamde lumpsum-systeem. Hierdoor is er niet méér geld te besteden, maar 

de scholen kunnen nu zelf keuzes maken hoe het geld wordt besteed. Een ander belangrijk 
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element van de lumpsumfinanciering is dat de overheid hiermee bepaalde risico’s heeft 

afgewenteld op de schoolbesturen. De afgelopen jaren constateren we dat het onderwijs 

verhoudingsgewijs met minder geld meer moet presteren, hetgeen de nodige uitdagingen 

met zich mee brengt. 

 

Financieel verslag 2018 

 

Het bestuur en de RvT zijn tevreden over de financiële ontwikkelingen binnen Stichting Delta De Bilt. 

Voor de financiële cijfers over 2018 verwijs ik u naar de Jaarrekening 2018. 

 

Huisvesting  

De schoolgebouwen van onze stichting verkeren over het algemeen in goede staat. De 

meeste schoolgebouwen zijn de afgelopen jaren goed gerenoveerd en aangepast aan het 

onderwijs van deze tijd. De Julianaschool, de Theresiaschool en Wereldwijs zijn gehuisvest in 

nieuwe schoolgebouwen. De Regenboog staat op de nominatie voor nieuwbouw. 

Zonne-energie. 

Zeven van onze scholen hebben sinds 2010 zonnepanelen, waarmee we een bijdrage leveren 

aan het opwekken van duurzame energie en verkleinen we onze CO2-footprint. De kosten 

voor de aanschaf is voor 50% betaald uit een subsidie van de provincie Utrecht. Daarnaast 

ontvangen we een mooie subsidie op de door ons geleverde energie (op jaarbasis leveren 

onze zonnepanelen in totaal ongeveer 30.000 kWh) 

 

Fairtrade. 

Inmiddels zijn vier van onze scholen Fairtrade-scholen (Julianaschool, De Regenboog, de 

Patioschool en de Groen van Prinstererschool)  

Per jaar streven we naar uitbreiding van een school per jaar. 

 

 

5. Financiën en beheer 2015 2016 2017 2018 

5.1 Meerjaren onderhoudsplan.  

 

X   X 

5.2 Meerjarenbegroting. 

 

X   X 

5.3 Kwartaalrapportages. 

 

X    

5.4 Onderzoek naar kansen. 

 

 X  X 

5.5 Onderzoek naar risico’s en bedreigingen. 

 

 X  X 

5.6 Nieuwbouw De Regenboog. 

 

X X X X 
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Risico’s en bedreigingen. 

De bekostiging is grotendeels gekoppeld aan het aantal leerlingen. Het is niet altijd exact te 

prognosticeren hoeveel leerlingen op de scholen komen. Een onverwachte terugloop in het 

aantal leerlingen kan een school of een stichting voor lastige problemen plaatsen.  

De overheden, zowel rijk als gemeente, zijn niet altijd in staat om aan de wensen van de 

samenleving te voldoen, maar het lukt hen ook niet altijd om eerder gewekte verwachtingen 

na te komen. Ook het onderwijs kan hierdoor aanzienlijke personele risico’s lopen, doordat 

i.v.m. onderwijskundige ontwikkelingen vaak ook extra personeel wordt benoemd. Een 

mogelijk risico is de zogenaamde prestatiebox. Het is momenteel nog onduidelijk hoe deze 

prestatiebox na 2020 wordt gevuld (in ons geval betreft dit een bedrag van 500.000 euro) 

 

De financiële effecten van passend onderwijs lijken op korte termijn mee te vallen, maar het 

is onzeker welke effecten we op langere termijn kunnen verwachten. 

 

De systematiek van de bekostiging van het onderhoud aan de schoolgebouwen is per 1 

januari 2015 aangepast en het lijkt erop dat de extra rijksbijdragen aan ons voldoende zijn 

om onze scholen adequaat te kunnen onderhouden. 

 

De liquiditeitspositie voor Stichting Delta De Bilt is gezond. Er is een goed beeld omtrent de 

reguliere inkomsten en uitgaven. Ook de materiële investeringen zijn goed gepland, waarbij 

de hoogte van de investeringen ongeveer gelijk loopt aan de hoogte van de afschrijvingen. 

 

Een keer in de twee jaren onderzoeken we de risico’s en bedreigingen met een ‘zwarte bril’ 

en tussendoor blijven we alert op signalen. We houden ons aan de afspraken die gemaakt 

zijn inzake het inkoopbeleid, we verwerken onze facturen middels de digitale verwerking in 

de programmatuur van Dyade waarbij rollen zijn toebedeeld aan de schooldirecteuren, de 

twee administratief medewerkers op kantoor Delta en aan de directeur-bestuurder. De 

toedeling van de rollen en de personen wordt minimaal een keer per half jaar desgewenst 

geactualiseerd. 

 

In 2018 is het beleidsplan 2019-2020 geschreven en vastgesteld. In dit beleidsplan is tevens 

een meerjarenbegroting opgenomen. Deze meerjarenbegroting geeft een beeld van 

stabilisatie van de huidige gang van zaken: een goede balans tussen inkomsten en uitgaven, 

jaarlijks een relatief klein positief resultaat. 

 

5.6 De Regenboog.  

De plannen voor de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum de Regenboog werden in 

2011 concreet en in 2012 is besloten om in samenwerking met de gemeente en 

Kinderopvang De Bilt nieuwbouw te gaan realiseren. In 2014 zijn de bouwtekeningen 

gerealiseerd. Helaas is in het proces behoorlijke vertraging opgelopen, doordat het 

verkrijgen van de diverse vergunningen meer tijd heeft gekost dan aanvankelijk was 

ingeschat. Door dit tijdverlies is het effect van de flink gestegen bouwkosten ook van 

toepassing op de nieuwbouw. In samenwerking met de gemeente is dit opgelost. Het ziet er 

naar uit dat in het voorjaar van 2019 wordt begonnen met de bouw: school, kinderopvang 

en gymzaal. 
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Jaarrekening 2018
41794 / Stichting Delta de Bilt, te De Bilt

Activa 31-12-2018 31-12-2017 Passiva 31-12-2018 31-12-2017

Materiële vaste activa 1.941.610    1.978.739    Eigen vermogen 3.230.418    3.003.354    
Financiële vaste activa 22.800         22.800         Voorzieningen 747.359       638.996       
Vorderingen 874.543       753.882       Langlopende schulden 24.926         31.770         
Liquide middelen 2.350.550    2.107.039    Kortlopende schulden 1.186.800    1.188.340    

Totaal activa 5.189.503    4.862.460    Totaal passiva 5.189.503    4.862.460    

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen

FINANCIEEL BELEID

Voor de mutaties in de liquide middelen verwijzen wij naar het kasstroomoverizcht.

De mutaties in de voorzieningen betreft de dotatie en onttrekking aan de voorziening jubilea en de 
voorziening groot onderhoud. De voorziening langdurig zieken is vrijgevallen.

Er is meer afgeschreven dan geinvesteerd, waardoor de materiele vaste activa afnemen.

De vorderingen nemen toe met € 120.661. Er is een transitievergoeding opgenomen van € 77.000, die 
vergoed gaat worden. Daarnaast zijn de vorderingen op OCW en de vooruitbetaalde kosten in 2018 
hoger.

Financiële positie op balansdatum

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

- Toelichting op de activa zijde van de balans:

De begroting van 2018 liet een positief resultaat zien van € 122.024. Uiteindelijk resulteert een positief 
resultaat in boekjaar 2018 van € 227.063: een verschil van € 105.039 met de begroting. Het positief 
resultaat over het boekjaar 2017 bedroeg € 161.648.

Analyse resultaat

- Toelichting op de passiva zijde van de balans:
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Jaarrekening 2018
41794 / Stichting Delta de Bilt, te De Bilt

Realisatie
2018

Begroting
2018

Verschil Realisatie 
2017

Verschil

Baten      
Rijksbijdragen OCenW 14.106.549  13.010.704  1.095.845    13.007.075  1.099.474    
Overige overheidsbijdragen 43.034         31.000         12.034         30.366         12.668         
Overige baten 317.239       253.000       64.239         381.818       -64.579        

Totaal baten 14.466.822  13.294.704  1.172.118    13.419.259  1.047.563    

Lasten      
Personele lasten 11.736.562  10.876.019  860.543       10.881.876  854.686       
Afschrijvingen 397.364       377.061       20.303         377.982       19.382         
Huisvestingslasten 1.161.980    932.600       229.380       1.068.025    93.955         
Overige lasten 944.003       988.000       -43.997        929.970       14.033         
Doorbetalingen aan schoolbesturen -                   -                   -                   -                   -                   

Totaal lasten 14.239.909  13.173.680  1.066.229    13.257.853  982.056       

Saldo baten en lasten 226.913       121.024       105.889       161.406       65.507         

Financiële baten en lasten      
Financiële baten 150              1.000           -850             242              -92               

Totaal financiële baten en lasten 150              1.000           -850             242              -92               

Totaal resultaat 227.063       122.024       105.039       161.648       65.415         

- Toelichting op de staat van baten en lasten:

Rijksbijdragen OCenW

Overige baten

Personele lasten

Totaal resultaat

De Rijksbijdragen OCenW zijn hoger dan begroot, met name door de prijsaanpassingen die ten tijde van
de begroting niet bekend waren.

De overige baten nemen af met € 64.579. Dit komt met name door een incidentele bate in 2017 inzake 
Stichting Steun Theresia en de mutatie derdengelden.

De personele lasten nemen toe met € 854.686. Dit gaat met name om de salarisverhoging van 2,5% per 1 
september 2018, alsmede de eenmalige uitkeringen in oktober 2018. De hogere kosten worden 
gecompenseerd door hogere Rijksbijdragen OCenW.

Rijksbijdragen OCenW

Analyse realisatie 2018 versus realisatie 2017 en realisatie 2018 versus begroting 2018

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

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

Het resultaat is ten opzichte van 2017 gestegen met € 65.415. De belangrijkste oorzaken van deze 
stijging zijn:

De Rijksbijdragen zijn ten opzichte van 2017 toegenomen met € 1.099.474. De voornaamste reden 
hiervoor is dat de tarieven door het ministerie zijn verhoogd van met name de personele bekostiging en 
van personeels- en arbeidsmarktbeleid.
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Overige baten

Met name de gift inrichten schoolplein van Dijkschool (€ 11.000), de vrijval zonnepanelen (€ 6.844), 
bijdrage Stichting Steun (€ 3.770) en bijdrage Adelaar Marnix (€ 2.542) zijn niet begroot.

Personele lasten
De personele lasten zijn € 860.543 hoger dan begroot. Dit komt door de salarisverhoging per 1 september 
2018, alsmede de eenmalige uitkeringen in oktober. Daarnaast zijn de sociale lasten en pensioenpremies
hoger dan in 2017.
Het gemiddeld aantal werknemers is 4 hoger dan in 2017.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn € 119.380 hoger dan begroot. Dit komt met name door hogere
onderhoudslasten (klein onderhoud), hogere energiekosten en hogere schoonmaakkosten dan begroot.

1

Het treasuryverslag dient de volgende zaken te bevatten:
- de soorten en omvang van de beleggingen, leningen en derivaten
- de looptijden van de beleggingen, leningen en derivaten

Treasuryverslag

Investeringen en financieringsbeleid

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

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

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

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Aantal leerlingen per 
    1 oktober 2.817 2.603 2.600 2.600 2.600

Personele bezetting in fte 
per 31 december      
Bestuur / Management 12,50 12,50 12,00 12,00 12,00
Personeel primair proces 143,70 148,40 152,00 152,00 154,00
Ondersteunend personeel 7,70 18,50 20,00 22,00 22,00

Totale personele bezetting 163,90 179,40 184,00 186,00 188,00

Overige kengetallen

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Aantal leerlingen / Totaal 
personeel 17,19 14,51 14,13 13,98 13,83 
Aantal leerlingen / 
Onderwijzend personeel 19,60 17,54 17,11 17,11 16,88 

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

- Toelichting op de kengetallen

We verwachten de komende jaren een stabilisatie van het leerlingenaantal rond de 2600 leerlingen. Gezien 
de aanmeldingen van nieuwe leerlingen en de beschikbare informatie vanuit de gemeente, lijkt dit zeer 
aannemelijk. We gaan er vooralsnog van uit dat in het kader van de vermindering van de werkdruk het 
budget voor de personele bezetting de komende jaren nog iets zal toenemen.

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

Er is geen sprake van majeure investeringen of van doorcentralisatie van de huisvesting.
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Balans

Activa Realisatie
31-12-2017

Realisatie
31-12-2018

Prognose
 31-12-2019

Prognose
31-12-2020

Prognose
31-12-2021

Activa      

Materiële vaste activa 1.978.739              1.941.610              2.000.000              2.000.000              2.000.000              
Financiële vaste activa 22.800                   22.800                   22.800                   22.800                   22.800                   

Totaal vaste activa 2.001.539              1.964.410              2.022.800              2.022.800              2.022.800              

Vorderingen 753.882                 874.543                 800.000                 800.000                 800.000                 
Liquide middelen 2.107.039              2.350.550              2.335.800              2.414.106              2.527.412              

Totaal vlottende activa 2.860.921              3.225.093              3.135.800              3.214.106              3.327.412              

Totaal activa 4.862.460              5.189.503              5.158.600              5.236.906              5.350.212              

Passiva Realisatie
31-12-2017

Realisatie
31-12-2018

Prognose
 31-12-2019

Prognose
31-12-2020

Prognose
31-12-2021

Passiva      

Algemene reserve 2.861.292              3.045.368              3.160.518              3.245.668              3.315.818              
Bestemmingsreserves 142.062                 185.050                 180.000                 180.000                 180.000                 

Eigen vermogen 3.003.354              3.230.418              3.340.518              3.425.668              3.495.818              

Voorzieningen 638.996                 747.359                 600.000                 600.000                 650.000                 
Langlopende schulden 31.770                   24.926                   18.082                   11.238                   4.394                     
Kortlopende schulden 1.188.340              1.186.800              1.200.000              1.200.000              1.200.000              

Totaal passiva 4.862.460              5.189.503              5.158.600              5.236.906              5.350.212              

- Toelichting op de balans

We streven er naar om de huidige situatie te continueren, waarbij de afschrijvingen en de investeringen in 
balans blijven. Zo ook de uitgaven in het kader van het meerjaren onderhoudsplan. Een uitzondering hierop 
is de nieuwbouw van de Regenboog die in 2019 aanvangt en in 2020 is gerealiseerd. De uitgaven hiervoor 
zullen door de overspannen bouwwereld hoger uitvallen dan aanvankelijk was begroot. Daarnaast willen wij 
in het kader van verduurzaming ook extra investeren (warmtepomp, zonnepanelen e.d.), hetgeen naast de 
bijdrage aan het milieu ook een forse besparing op de exploitatie gaat opleveren.
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Staat van baten en lasten

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Aantal leerlingen                      2.817                      2.603                      2.600                      2.600                      2.600 

Baten      
Rijksbijdragen OCenW             13.007.075             14.106.549             14.100.000             14.200.000             14.300.000 

Overige overheidsbijdragen                    30.366                    43.034                    45.000                    45.000                    60.000 
Overige baten                  381.818                  317.239                  320.000                  340.000                  360.000 

Totaal baten             13.419.259             14.466.822             14.465.000             14.585.000             14.720.000 

Lasten                
Personeelslasten             10.881.876             11.736.562             11.800.000             11.950.000             12.100.000 
Afschrijvingen                  377.982                  397.364                  400.000                  400.000                  400.000 
Huisvestingslasten               1.068.025               1.161.980               1.150.000               1.100.000               1.050.000 
Overige lasten                  929.970                  944.003               1.000.000               1.050.000               1.100.000 

Totaal lasten             13.257.853             14.239.909             14.350.000             14.500.000             14.650.000 

Saldo baten en lasten                  161.406                  226.913                  115.000                    85.000                    70.000 

Financiële baten en lasten                
Financiële baten                         242                         150                         150                         150                         150 
Financiële lasten                             -                             -                             -                             -                             - 

Totaal financiële baten en 
lasten                         242                         150                         150                         150                         150 

Totaal resultaat                  161.648                  227.063                  115.150                    85.150                    70.150 

Voor de komende jaren staat stabiliteit gepland.

- Toelichting op de staat van baten en lasten

Overige rapportages

- Risicomanagement en de beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

- Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Zie bestuursverslag 

Zie bestuursverslag
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Kengetallen voor 2018 en 2017

Kengetal 2018 2017
Huisvestingsratio 0,08 0,08 groter dan 0,10
Liquiditeit (current ratio) 2,72 2,41 kleiner dan 0,75
Rentabiliteit (1-jarig) 0,02 0,01 lager dan -0,10
Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 0,77 0,75
Solvabiliteit (excl. voorzieningen) 0,62 0,62 geen
Weerstandsvermogen (incl. mva*) 0,22 0,22
Weerstandsvermogen (excl. mva*) 0,09 0,08 geen
Kapitalisatiefactor 0,34 0,34 geen
* mva: materiële vaste activa

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

KENGETALLEN

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

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

kleiner dan 0,05

Signaleringswaarde 
onderwijsinspectie

kleiner dan 0,30

0,08 

2,72 

0,02 

0,77 

0,62 

0,22 

0,09 
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0,08 
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0,01 

0,75 

0,62 

0,22 

0,08 

0,34 

0,00

0,50

1,00

1,50
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2,50

3,00

Kengetallen voor 2018 en 2017 2018 2017
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Huisvestingsratio

Omschrijving
€ € € €

- Huisvestingslasten 1.161.980 1.068.025

- Afschrijvingen gebouwen en terreinen 36.500 32.589

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen 
gebouwen en terreinen 1.198.480 1.100.614

- Totale lasten 14.239.909 13.257.853

Som totale lasten en financiële lasten 14.239.909 13.257.853

Kengetal:

Liquiditeit (current ratio)

Omschrijving
€ € € €

- Liquide middelen 2.350.550 2.107.039

- Vorderingen 874.543 753.882

Vlottende activa 3.225.093 2.860.921

Kortlopende schulden 1.186.800 1.188.340

Kengetal:
\

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

- Definitie:  Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van 
de totale lasten 

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

De huisvestingsratio is voor 2018 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 
2017 is de huisvestingsratio gelijk gebleven.

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

31-12-2018

0,08

2,72

31-12-2017

31-12-2017

0,08

2,41

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

31-12-2018

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden 
die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 1.186.800.

De stichting heeft op 31 december 2018 de beschikking over € 2.350.550 aan liquide middelen en daarnaast 
€ 874.543 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

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

De liquiditeit is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2017 is de 
liquiditeitspositie gestegen.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,72 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 
bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.
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Rentabiliteit

Omschrijving
€ € € €

Resultaat 227.063 161.648

- Totaal baten 14.466.822 13.419.259

- Financiële baten 150 242

Som totaal baten inclusief financiële baten 14.466.972 13.419.501

Kengetal 1-jarig:

Solvabiliteit

Omschrijving
€ € € €

- Eigen vermogen 3.230.418 3.003.354

- Voorzieningen 747.359 638.996

Som eigen vermogen en voorzieningen 3.977.777 3.642.350

Totaal vermogen 5.189.503 4.862.460

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.

31-12-2017

0,77 0,75

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 77% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel 
reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 23% van het totale vermogen gefinancierd 
wordt met vreemd vermogen.

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

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

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

De stichting heeft met de totale baten, te weten € 14.466.972, een resultaat behaald van € 227.063. Dit houdt 
in dat 0,02 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt 
ontvangen, wordt € 0,02 behouden en wordt € 0,98 besteed.

31-12-2018

0,01

31-12-2018 31-12-2017

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

0,02

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

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

De rentabiliteit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2017 is 
de rentabiliteitspositie gestegen.

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

Eigen vermogen 3.230.418 3.003.354

Totaal vermogen 5.189.503 4.862.460

Kengetal:

Weerstandsvermogen

Omschrijving
€ € € €

Eigen vermogen 3.230.418 3.003.354

- Totaal baten 14.466.822 13.419.259

- Financiële baten 150 242

Som totaal baten inclusief financiële baten 14.466.972 13.419.501

Kengetal:

Omschrijving
€ € € €

- Eigen vermogen 3.230.418 3.003.354

- Materiële vaste activa 1.941.610 1.978.739

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa 1.288.808 1.024.615

- Totaal baten 14.466.822 13.419.259

- Financiële baten 150 242

Som totaal baten inclusief financiële baten 14.466.972 13.419.501

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het 
weerstandsvermogen.

31-12-2017

0,09 0,08

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

0,62 0,62

0,22

31-12-2018

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

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

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

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.

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

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

0,22

- Definitie exclusief voorzieningen:  Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

31-12-2018 31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017
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Kapitalisatiefactor

Omschrijving
€ € € €

- Balans totaal 5.189.503 4.862.460

- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen 249.226 272.558

Verschil balans totaal en materiële vaste activa 
gebouwen en terreinen 4.940.277 4.589.902

- Totaal baten 14.466.822 13.419.259

- Financiële baten 150 242

Som totaal baten inclusief financiële baten 14.466.972 13.419.501

Kengetal: 0,34 0,34

31-12-2018

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

- Definitie:  De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en 
terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.

31-12-2017
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JAARREKENING
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Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar 

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

Verbonden partijen 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

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

 euro's.
 

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

 toelichting.
 

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

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

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

Materiële vaste activa

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

afschrijvings-
termijn in 
maanden

afschrijvings-
percentage per 

jaar

activerings-
grens in €

Gebouwen Permanent 40 2,5% 500
Semi-permanent 20 5,0% 500
Noodlokalen 10 10,0% 500
Zonnepanelen 12 8,5% 500

Installaties Verwarming 15 6,7% 500
Alarm 10 10,0% 500
Liften 15 6,7% 500

Kantoormeubilair Bureau's 20 5,0% 500
Stoelen 10 10,0% 500
Kasten 20 5,0% 500

Huishoudapparatuur Schoonmaakapparatuur 5 20,0% 500

Schoolmeubilair Docentensets 20 5,0% 500
Leerlingensets 15 6,7% 500
Schoolborden 20 5,0% 500
Garderobe 20 5,0% 500

Onderwijskundige Kopieerapparatuur 5 20,0% 500
app./machines Audio/videoinstallatie 5 20,0% 500

Beamer 5 20,0% 500
Projectiemiddelen 5 20,0% 500

ICT Servers 4 25,0% 500
Netwerk 10 10,0% 500
Computers 5 20,0% 500
Printers 4 25,0% 500
Telefooncentrale 10 10,0% 500

Leermiddelen Methode A, B, C, etc. 8 12,5% 500
Sport- en spelmateriaal 8 12,5% 500

Financiële vaste activa

Overige vorderingen

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsommen die tot het 
einde van de looptijd zullen worden aangehouden.Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de 
reele waarde.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de 
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang 
plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. 

Categorie
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Vlottende activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.

Omschrijving Doel Beperkingen EUR
11.195      

173.855    

Voorzieningen

Voorziening jubilea

Voorziening duurzame inzetbaarheid

Langdurig zieken

Zie doel
 

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

Afschrijvingskosten- Reserve nulmeting
 - Algemene reserve privaat

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves.  

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

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

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

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

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

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

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

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

De grondslag voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening onderhoud is ongewijzigd ten opzichte 
van vorige jaren. Het bevoegd gezag maakt voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening
onderhoud gebruik van de tijdelijke regeling 2018 en 2019 zoals vastgelegd in de tijdelijke
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

Langlopende schulden

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

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

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

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

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de bestemde reserves die door
het bestuur is bepaald.

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

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

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

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

De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van 
langdurig zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

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

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de cao PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn: 
·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
·        er heeft in 2018 geen indexatie plaatsgevonden
·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2018 97,00%
·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

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

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. 

Financiële baten en lasten

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

Grondslagen Kasstroomoverzicht

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

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.
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En vergelijkende cijfers 2017. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €
1 ACTIVA

1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa 1.941.610     1.978.739     
1.1.3 Financiële vaste activa 22.800          22.800          

Totaal vaste activa 1.964.410    2.001.539    

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen 874.543        753.882        
1.2.4 Liquide middelen 2.350.550     2.107.039     

Totaal vlottende activa 3.225.093    2.860.921    

TOTAAL ACTIVA 5.189.503     4.862.460     

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 3.230.418     3.003.354     
2.2 Voorzieningen 747.359        638.996        
2.3 Langlopende schulden 24.926          31.770          
2.4 Kortlopende schulden 1.186.800     1.188.340     

TOTAAL PASSIVA 5.189.503     4.862.460     

31-12-2018 31-12-2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
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En vergelijkende cijfers 2017

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 14.106.549      13.010.704      13.007.075      

3.2 Overheidsbijdragen en 
-subsidies overige overheden

43.034            31.000            30.366            

3.5 Overige baten 317.239          253.000          381.818          

Totaal baten 14.466.822      13.294.704      13.419.259      

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 11.736.562      10.876.019      10.881.876      
4.2 Afschrijvingen 397.364          377.061          377.982          
4.3 Huisvestingslasten 1.161.980       932.600          1.068.025       
4.4 Overige lasten 944.003          988.000          929.970          

Totaal lasten 14.239.909      13.173.680      13.257.853      

Saldo baten en lasten 226.913          121.024           161.406           

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 150                 1.000              242                 

Saldo financiële baten en lasten 150                 1.000               242                  

Totaal resultaat 227.063           122.024            161.648            

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

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

(Voorstel) bestemming van het resultaat

2018 Begroot 2018 2017
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En vergelijkende cijfers 2017

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo 
baten en lasten)

226.913 161.406

Aanpassingen voor aansluiting 
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen 4.2 397.364 366.113
- Mutaties voorzieningen 2.2 108.363 96.584

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met 
het bedrijfsresultaat 505.727 462.697
Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen 1.2.2-/-1.2.2.14 -120.654 190.759
- Kortlopende schulden 2.4-/-2.4.18 -1.540 17.616

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal -122.194 208.375

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 610.446 832.478

Ontvangen interest 6.1.1-/-1.2.2.14 143 242

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 610.589 832.720

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -360.235 -524.514

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -360.235 -524.514

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden 2.3 -6.844 -6.844

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -6.844 -6.844

Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 1.2.4 243.511 301.362

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 2.107.039 1.805.677
Mutatie boekjaar liquide middelen 243.511 301.362

Stand liquide middelen per  31-12 2.350.550 2.107.039

KASSTROOMOVERZICHT 2018

2018 2017

2018 2017
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1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4
Gebouwen Terreinen Inventaris en 

apparatuur
Overige 
materiële 
vaste activa

Totaal 
materiële 
vaste activa

€ € € € €

        448.036           60.580      4.642.594      2.065.272      7.216.482 

        216.137           19.920      3.284.972      1.716.714      5.237.743 

        231.899           40.660      1.357.622         348.558      1.978.739 

          13.168                   -           302.911           44.156         360.235 
          31.762             4.738         266.059           94.805         397.364 

          18.594-             4.738-           36.852           50.648-           37.129-

        461.204           60.580      4.945.506      2.109.428      7.576.717 

        247.898           24.659      3.551.031      1.811.519      5.635.107 

        213.305           35.921      1.394.474         297.910      1.941.610 

Mutatie gedurende 2018

Stand per 31-12-2018

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen

Materiële vaste activa 
    per 31-12-2018

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Stand per 01-01-2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen

Materiële vaste activa 
    per 01-01-2018

Verloop gedurende 2018
Investeringen
Afschrijvingen
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1.1.3 Financiële vaste activa Boek- Investe- Desinves- Waard e- Boek-
waarde ringen teringen verandering Resultaat waarde
1-1-2018 2018 2018 2018 2018 31-12-2018

€ € € € € €

1.1.3.8 Overige vorderingen 22.800 - - - - 22.800

Totaal Financiële vaste activa 22.800 - - - - 22.800

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen
€ € € €

1.2.2.2 OCW 688.811 659.929
1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen - 1.284

Subtotaal vorderingen 688.811 661.213

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 96.924 82.050
1.2.2.14 Te ontvangen interest 10 3
1.2.2.15 Overige overlopende activa 88.798 10.616

Overlopende activa 185.732 92.669

Totaal Vorderingen 874.543 753.882

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

1.2.4 Liquide middelen
€ € € €

1.2.4.1 Kasmiddelen 113.138 145.577
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 2.237.412 1.961.462

Totaal liquide middelen 2.350.550 2.107.039

31-12-2018 31-12-2017

31-12-2017

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

31-12-2018
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2

2.1 Eigen vermogen Stand per 
 01-01-2018

Resultaat
2018

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2018

€ € € €

2.1.1 Eigen vermogen
2.1.1.1 Algemene reserve 2.861.292 179.574 - 3.045.368
2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 24.207 -8.510 - 11.195
2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 117.855 56.000 - 173.855

Totaal Eigen vermogen 3.003.354 227.063 - 3.230.418

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) Stand per 
 01-01-2018

Resultaat
2018

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2018

€ € € €

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting 24.207 -8.510 - 11.195

Totaal bestemmingsreserve publiek 24.207 -8.510 - 11.195

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) Stand per 
 01-01-2018

Resultaat
2018

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2018

€ € € €

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 117.855 56.000 - 173.855

Totaal bestemmingsreserve privaat 117.855 56.000 - 173.855

2.2 Voorzieningen Stand per 
 01-01-2018 Dotatie 2018

Onttrek-king 
2018 Vrijval 2018 Mutatie

Stand per 
 31-12-2018

Bedrag 
< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 
5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 
voorzieningen 179.802 22.692 14.538 49.688 - 138.267 30.734 68.315 39.218

2.2.3 Voorzieningen voor 
groot onderhoud 459.194 433.000 282.463 639 609.092 291.000 191.000 127.092

Totaal 
Voorzieningen 638.996 455.692 297.001 50.327 - 747.359 321.734 259.315 166.310

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele 
voorzieningen

Stand per 
 01-01-2018 Dotatie 2018

Onttrek-king 
2018 Vrijval 2018 Mutatie

Stand per 
 31-12-2018

Bedrag 
< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 
5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.4 Voorziening jubilea 130.114 22.692 14.538 - 138.267 30.734 68.315 39.218
2.2.1.6 Langdurig zieken 49.688 - - 49.688 -

Totaal personele 
voorzieningen 179.802 22.692 14.538 49.688 - 138.267 30.734 68.315 39.218

2.3 Langlopende schulden
Stand per 

 01-01-2018

Aangega-ne 
lening in 

2018
Aflossing in 

2018
Stand per 

 31-12-2018
Looptijd 
> 1 jaar

Looptijd 
> 5 jaar

€ € € € € €
2.3.7 Vooruitontvangen investeringssubsidies 31.770 6.844 24.926 24.926 -

Totaal Langlopende schulden 31.770 - 6.844 24.926 24.926 -

2.4 Kortlopende schulden
€ € € €

2.4.8 Crediteuren 58.460 88.699
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 509.498 463.881
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 135.045 122.859
2.4.12 Kortlopende overige schulden 8.189 5.323

Subtotaal kortlopende schulden 711.192 680.762

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 15.096 10.279
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 376.024 345.015
2.4.19 Overige overlopende passiva 84.489 152.283

Overlopende passiva 475.609 507.577

Totaal Kortlopende schulden 1.186.800 1.188.340

Passiva

31-12-2018 31-12-2017

Versie: 1 44PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Jaarrekening 2018
41794 / Stichting Delta de Bilt, te De Bilt

3 Baten

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 13.059.795 12.010.947 12.085.475

Totaal Rijksbijdrage 13.059.795 12.010.947 12.085.475

3.1.2 Overige subsidies
3.1.2.1 Overige subsidies OCW 477.324 447.757 383.599

Totaal Rijksbijdragen 477.324 447.757 383.599

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 
rijksbijdrage SWV 569.430 552.000 538.001

Totaal Rijksbijdragen 14.106.549 13.010.704 13.007.075

€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en 
Gemeenschappelijke Regelingen -
bijdragen en -subsidies 43.034 31.000 30.366

Totaal overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden 43.034 31.000 30.366

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 206.887 171.000 197.492
3.5.10 Overige 110.352 82.000 184.326

Totaal overige baten 317.239 253.000 381.818

4 Lasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 8.719.703 10.442.019 8.041.181
4.1.1.2 Sociale lasten 1.615.249 - 1.401.966
4.1.1.5 Pensioenpremies 1.147.626 - 1.077.839

Totaal lonen, salarissen, sociale 
lasten en pensioenlasten 11.482.578 10.442.019 10.520.986

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

2018 Begroot 2018 2017

2018 Begroot 2018 2017

Rijksbijdragen3.1

2018 Begroot 2018 2017

Begroot 2018 2017

Personeelslasten

Overheidsbijdragen en -subsidies 
overige overheden

3.2

2018

4.1

3.5 Overige baten
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4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotatie / onttrekking personele 

voorzieningen -26.996 - 35.467
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 12.048 - 10.511
4.1.2.3 Overige 368.415 434.000 402.918

Totaal overige personele lasten 353.467 434.000 448.896

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds
- - 25.891

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 99.483 - 62.116

Af: Ontvangen uitkeringen personeel
99.483 - 88.007

Totaal personele lasten 11.736.562 10.876.019 10.881.875

Gemiddeld aantal werknemers 

Bestuur / Management 15 14

Personeel primair proces 203 200

Ondersteunend personeel 16 16

Totaal gemiddeld aantal werknemers 234 230

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 
activa 397.364 377.061 377.982

Totaal afschrijvingen 397.364 377.061 377.982

€ € € € € €

4.3.1 Huur 53.109 23.000 45.272
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)

167.764 113.000 145.145
4.3.4 Energie en water 209.456 198.600 229.595
4.3.5 Schoonmaakkosten 319.666 295.000 326.819
4.3.6 Belastingen en heffingen 12.890 20.000 26.006
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 388.000 278.000 283.750
4.3.8 Overige 11.095 5.000 11.439

Totaal huisvestingslasten 1.161.980 932.600 1.068.025

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 234 in 2018 (2017: 230). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld 
aantal werknemers.

2018 2017

2018 Begroot 2018 2017

Afschrijvingen 2018 Begroot 2018 2017

4.3 Huisvestingslasten

4.2
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€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 190.178 200.000 150.634
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 498.390 495.000 494.935
4.4.5 Overige 255.435 293.000 284.402

Totaal overige lasten 944.003 988.000 929.971

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 21.629 18.000 19.663
4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden - - -
4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - -
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

21.629 18.000 19.663

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

€ € € € € €

4.4.5.1 Wervingskosten - 5.000 -
4.4.5.2 Representatiekosten 38.292 22.000 27.989
4.4.5.4 Buitenschoolse cq bijzondere 

activiteiten 10.426 22.000 16.006
4.4.5.6 Contributies 17.763 23.000 21.207
4.4.5.7 Abonnementen 19.369 23.000 22.883
4.4.5.8 Medezeggenschapsraad 1.947 20.000 3.098
4.4.5.9 Verzekeringen 16.489 23.000 7.253
4.4.5.10 Reproductiekosten, drukwerk, 

schoolgids 52.424 79.000 78.945
4.4.5.12 Culturele vorming 40.685 27.000 44.901
4.4.5.13 Overige overige lasten 58.039 49.000 62.121

Totaal overige lasten 255.435 293.000 284.401

4.4.5 Overige lasten

Overige lasten 2018 Begroot 2018 20174.4

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

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

2018 Begroot 2018 2017

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

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

2018 Begroot 2018 2017
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6 Financiële baten en lasten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 150 1.000 242

Totaal financiële baten 150 1.000 242

2018 Begroot 2018 20176.1 Financiële baten
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€ €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) 179.574

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.2.10 Reserve nulmeting -8.510

Totaal bestemmingsreserve publiek -8.510

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1 Algemene reserve privaat 56.000

Totaal bestemmingsreserves privaat 56.000

Totaal resultaat 227.063

Resultaat 2018

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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Verbonden partij, meerderheidsdeelneming

Statutaire naam
Juridische vorm 
2018

Statutaire 
zetel

Code 
activi-
teiten

Verklaring 
art. 2:403 
BW ja/nee

Conso-
lidatie 
ja/nee

Stichting 
Samenwerkingsverband 
Primair Onderwijs

Stichting Zeist 4 Nee Nee

Stichting Beheer en 
exploitatie Brede School St. 
Theresia

Stichting De Bilt 4 Nee Nee

Totaal

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

VERBONDEN PARTIJEN

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

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

G1-B Uitgebreid gespecificeerd

Omschrijving Bedrag van Ontvangen t/m Lasten t/m Stand Ontvangen in Lasten in Vrijval niet Stand Prestatie
Kenmerk Datum de toewijzing 2017 2017 1-1-2018 2018 2018 besteed in 2018 ultimo 2018 afgerond?

€ € € € € € € €

Lerarenbeurs voor scholing 852254 20-09-2017 10.279 10.279 - 10.279 - 10.279 - - Ja
Lerarenbeurs voor scholing 928316 20-09-2018 16.325 - - - 16.325 6.802 - 9.523 Nee
Lerarenbeurs voor scholing 928335 20-09-2018 4.837 - - - 4.837 2.015 - 2.822 Nee

Totaal 31.441 10.279 - 10.279 21.162 19.096 - 12.345

VERANTWOORDING SUBSIDIES

Toewijzing
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Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2018

Gemiddelde totale baten 4
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 8

Bezoldigingsklasse C

Bezoldigingsmaximum 133.000€    

WNT-VERANTWOORDING 2018

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

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

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

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

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging
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20
WNT-VERANTWOORDING 2018

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of minder

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 
1.500 of minder.
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Leidinggevende topfunctionaris 1

Dienstbetrekking Ja
Aanhef De heer
Voorletters M.
Tussenvoegsel van 
Achternaam Veelen

Functievervulling in verslagjaar (2018)

Functie(s) Directeur / bestuurder
Aanvang functie 01-01
Afloop functie 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,000
Leidinggevend topfunctionaris bij andere WNT-instelling Nee
Is werkzaam in dienstbetrekking als topfunctionaris (geen toezichthouder) bij de volgende andere 
WNT plichtige instelling(en) Nee

Bezoldiging in verslagjaar (2018)

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding                                    92.933 
Beloningen betaalbaar op termijn                                    15.127 
Subtotaal bezoldiging                                  108.060 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag                                             - 
Totale bezoldiging                                  108.060 
Afwijkend maximum vanwege toegekende uitzondering
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                                  133.000 

Gegevens in vorig verslagjaar (2017)
WAAR

Dienstbetrekking Ja
Functie(s) Directeur / bestuurder
Aanvang functie 01-01
Afloop functie 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,000
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding                                    88.375 
Beloningen betaalbaar op termijn                                    13.619 
Totale bezoldiging                                  101.994 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                                  129.000 

WNT-VERANTWOORDING 2018

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

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling
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Toezichthouder 4 3 2 1

Aanhef De heer De heer De heer De heer De heer Mevrouw
Voorletters J.J.A. P.F.M. T. L.P. C.G.J. K.J.
Tussenvoegsel den 
Achternaam Coyajee Meeuwese Roest Crollius Ouden Nagtegaal Kram

Functievervulling in verslagjaar (2018)

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang functie 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
Afloop functie 31-12 31-12 31-12 01-10 31-12 31-12

Bezoldiging in verslagjaar (2018)

Bezoldiging 900 900 600 480 540 600
Totale bezoldiging                                900                                900                                600                                480                                540                                600 
Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum                           19.950                           13.300                           13.300                             9.984                           13.300                           13.300 

Gegevens in vorig verslagjaar (2017)
WAAR WAAR WAAR WAAR

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang functie 01-01 01-01 01-01 01-01 01-08 01-10
Afloop functie 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12
Bezoldiging in                                900                                900                                600                                690                                   -                                     -   
Totale bezoldiging                                900                                900                                600                                690                                   -                                     -   

WNT-VERANTWOORDING 2018

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Toezichthoudend topfunctionaris

Versie: 1 56

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Jaarrekening 2018
41794 / Stichting Delta de Bilt, te De Bilt

Rechten

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

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg
Nr. Omschrijving

Loop-
tijd

Bedrag per 
maand

Bedrag 
verslag-jaar

Bedrag 
< 1 jaar

Bedrag 
1 - 5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

Bedrag 
totaal

Mndn € € € € € €

1 Ricoh 15-12-2017 15-12-2022 60 1.436          17.227        17.227      68.908        -             86.135        

Periode van t/m

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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De Bilt,  …… ……………… 2019

Stichting Delta de Bilt

Bestuurder

Stichting Delta de Bilt
Planetenplein 2
3721 LH  Bilthoven

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.
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Naam:

Adres:

Telefoon:

Bestuursnummer:

Contactpersoon:
Telefoon: 030 - 2211552

BRIN-nummers: 03MI Martin Luther Kingschool
04TW St. Michaelschool
13IQ De Regenboog
07EI Theresiaschool
07NH Patioschool De Kleine Prins
07TV Wereldwijs
13SB Groen van Prinstererschool
30UT Julianaschool
13VS De Rietakker
07EI01 Van Dijckschool

M. van Veelen

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

030 - 2211552

Planetenplein  2, 3721 LH  Bilthoven

Stichting Delta de Bilt

41794
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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Pagina voor de controleverklaring
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BIJLAGEN
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1.2.2.2 Ministerie van OCW

Toegerekend Ontvangen Te vorderen
Bekostigings Bedrag t/m jaar t/m jaar 

Overlopende post lumpsum jaar beschikking 2018 2018 31-1 2-2018
€ € € €

Personeel 2018-2019 9.265.388 3.860.578 3.201.192 659.387
Verr.uitkeringskst 18-19 2018-2019 -81.117 -33.799 -81.117 48.094
PAB 2018-2019 1.903.186 792.994 792.995 -1
Prestatiebox 2018-2019 500.895 208.706 227.406 -18.669

Totaal OCW 11.588.352 4.828.480 4.140.475 688.811

OCW-BIJLAGE
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1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 2018 2017

Actacom 4.992 0

APS 16.510 0

Cloudwise 2.099 1.392

Digiborden 16.345 20.431

Elly schoonmaak 4.925 0

Gynzy 4.571 2.714

Itsourbusiness 1.693 0

Mockelman 0 16.250

Rolf 19.458 6.748

Skool 2.674 4.793

Snappet 12.447 9.870

Diverse kleine posten 11.209 19.852

96.924 82.050

3.5.10 Overige baten 2018 2017

Opbrengst SWV 0 6.498

Vrijval subsidie zonnepanelen 6.844 6.844

Diversen 27.789 84.140

Overige personeelsgebonden opbrengsten 75.719 86.844

110.352 184.326

4.1.2.3 Overige personeelslasten 2018 2017

Kosten BGZ en Arbo zorg 29.236 45.112

(Na)scholing 252.447 232.876

Overige personeels gerelateerde kosten 86.732 124.930

368.415 402.918

4.4.1 Administratie en beheer 2018 2017

Dyade administratieve dienstverlening 108.970 105.436

Dyade overig 9.495 8.005

Portikosten 417 887

Kosten telefonie 15.138 14.472

Dienstreizen 1.072 1.355

Accountantskosten 21.629 19.663

Bankkosten 1.018 816

Overige ABB kosten 32.439 0

190.178 150.634

SPECIFICATIE BALANS- EN EXPLOITATIEPOSTEN
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