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Algemeen Instellingsbeleid
Inleiding
In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan de activiteiten van Stichting
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland in het jaar 2018.
Jaarrekening

De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Samenwerkingsverband Primair
Onderwijs Westland is opgesteld door Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V. Deze jaarrekening is
gecontroleerd door accountantskantoor van Ree Accountants N.V.
Gegevens van de instelling
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een stichting.
Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland is op 19 juli 2013 opgericht en is

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Naaldwijk onder nummer 58405674.
Bestuursnummer
Naam

Adres
Telefoon

42132 / PO 2803
Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland
De Savornin Lohmanstraat l, 2672 BB Naaldwijk
0174 - 642090

Website
Email adres

www.spow.nl

Contactpersoon

Directeur A. Jehee
0174 - 642090

Telefoon

info@spow.nl

Bestuurssamenstelling (dagelijks bestuur)
Het bestuur is ultimo 2018 als volgt samengesteld :
Voorzitter

Dhr. J.C. van derEnde

Secretaris

Dhr. H. Koele

Penningmeester
Overige bestuursleden

Dhr. J.M.A. van den Broek
Dhr. M.M.G. van Kesteren
Mevr. M. Kramer

Dhr. M.A. Hordijk

Algemeen bestuur (toezichthoudend)
Het algemeen bestuur is ultimo 2018 als volgt samengesteld :
Voorzitter Dhr. J. Taal

Overige leden Dhr. P.G.J.M. van Deursen
Dhr. A. van Toor
Dhr.JJ.duPrie
Dhr. J.D. van der Meer

Dhr.J.D.H.MWillenborg
Dhr.G.H.VanWinssen
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Bestu ursverslag SPOW 2018
Algemene informatie omtrent de instelling
Doelstelling van de organisatie (missie en visie)
De kernwaarden

De visie en missie zijn voortgekomen uit de volgende kernwaarden:
• samen
vertrouwen & betrouwbaar

eigenaarschap
oplossingsgericht & creatief
integraal
compassie
De Missie

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW) brengt samenwerking tussen alle
betrokkenen (besturen, scholen, teams, gemeenten, ondersteuningsadviseurs) tot stand en
onderhoudt deze, teneinde inclusief onderwijs te realiseren voor zoveel mogelijk leerlingen. Voor
leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften is gespecialiseerd onderwijs beschikbaar in de
regio Westland waardoor voor alle leerlingen een zo passend mogelijke plek, zo thuis nabij mogelijk
gerealiseerd wordt.
De Visie

De bovenstaande missie wordt gerealiseerd met behulp van een visie, die bestaat uit negen visie
uitspraken.
l. Wij gaan uit van inclusief-tenzij.... denken. Deze attitude wordt als leidend beschouwd.
2. De samenwerkende schoolbesturen voeren een actief beleid om het niveau van de kwaliteit

van basisondersteuning in de basisscholen te verhogen. Dit doen we door maximaal in te
zetten op de professionalisering van de schoolteams.

3. Binnen het samenwerkingsverband worden speciale voorzieningen zoals het SBO en SO
zodanig vormgegeven in samenhang met de reguliere scholen, dat vrijwel alle leerlingen zo
dicht mogelijk bij huis naar school kunnen gaan.
4. Een plaatsing in het S(B)0 is tijdelijk tenzij de leerling dusdanige ondersteuningsbehoeften
heeft, dat een toelaatbaarheidsverklaring voor onbepaalde tijd noodzakelijk is.
5. Wij dragen zorg voor korte en heldere procedures waarmee extra ondersteuning wordt
toegewezen voor leerlingen die dit nodig hebben. Extra ondersteuning kan worden vorm
gegeven in :
arrangementen in de basisschool zelf,
in (tijdelijk of parttime) plaatsing in het SBO of SO.
6. De regie en de verantwoordelijkheid voor de extra ondersteuning van de leerling ligt bij de
scholen. Het Samenwerkingsverband is ondersteunend hieraan.
7. Vanuit een integrale benadering wordt gekeken naar de ondersteuning die leerlingen nodig
hebben in de thuissituatie. De gemeenten organiseren deze ondersteuning in afstemming
met school en gezin.
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8. De financiële inrichting van het samenwerkingsverband treft een balans tussen de
financiering van de basisondersteuning, de extra ondersteuning en de zware ondersteuning.
Door de verhoging van de basisondersteuning zal minder extra en zware ondersteuning
noodzakelijk zijn.
9. De verantwoordelijkheid en het eigenaarschap wordt belegd op de juiste plek.

Kernactiviteiten

Het Samenwerkingsverband (SWV) heeft de volgende taken:
Het vaststellen van een ondersteuningsplan.

Het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen
aan de scholen binnen het Samenwerkingsverband.

Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor
basisonderwijs in het Samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs, op verzoek van
het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven.
• Het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd
gezag van een school binnen het Samenwerkingsverband waar de leerling is aangemeld of
ingeschreven.

Aangesloten besturen/scholen
Onderstaande 12 schoolbesturen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband PO Westland.
• Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)
Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland (PCPOW)
Stichting Openbaar Onderwijs Westland (SOOW)
Vereniging voor Montessori-onderwijs Westland
Stichting katholiek onderwijs te Maasland (SKOM)
Rotterdamse vereniging voor katholiek onderwijs te Rotterdam (RVKO)
Stichting Kind en Onderwijs (P.C. Onderwijs Hoek van Holland)
Bestuur Openbaar onderwijs Rotterdam (BOOR)
Stichting De Haagse Scholen
Stichting Resonans
Stichting Horizon
Herman Broerenstichting

Statutaire doelstelling, juridische structuur, organisatiestructuur
Het samenwerkingsverband vormt een Stichting met de naam Stichting Samenwerkingsverband
Primair Onderwijs Westland, kortweg SPOW (PO 28.03). Op 16 maart 2017 heeft een algehele
statutenwijziging plaatsgevonden. Aanleiding hiertoe was een wijziging van de governance structuur.
De stichting kent een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een directeur. Het algemeen
bestuur is belast met toezichthoudende taken en bevoegdheden, het dagelijks bestuur met
bestuurlijke taken en bevoegdheden. De directeur is belast met door het dagelijks bestuur
gemandateerde taken en bevoegdheden.

De bestuursleden zijn afgevaardigden van de schoolbesturen die deelnemen aan het
samenwerkingsverband. Het bestuur bestaat uit zoveel leden als er aangeslotenen zijn.
De stichting heeft ten doel (Uit: recente statuten SPOW):
l. Het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van
artikel 18a lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs.
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2. h4et realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en
tussen alle scholen.

3. Het realiseren dat zoveel mogelijk van de in vermelde regio woonachtige leerlingen een
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken.
4. Een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor in voormelde regio
woonachtige leerlingen die extra ondersteuning behoeven.
De organisatiestructuur van SPOW is beperkt van omvang en bestaat naast de directeur uit één
administratief medewerker/secretariaat en een zestal ondersteuningsadviseurs.

Belangrijke bestuurlijke besluiten en voornemens
Het Dagelijks Bestuur (DB) is in het jaar 2018 vijfmaal bijeen gekomen, te weten op 23 januari, 13
maart, 16 mei, 4 september, 6 november.

De gedragsgroep is gesloten. Hiervoor in de plaats is een Pilot Gedragssteunpunt ge'hitieerd.
In de pilot wordt geëxperimenteerd met acht scholen die ofwel een interne ofwel een
externe deskundige hebben. De pilot zal onderzoeken welke verschillen er te zien zijn tussen
beide aanpakken.

De Ambulante Begeleiding die werd ingekocht bij de Maurice Maeterlinckschool wordt
stopgezet. AB cluster 3 zal voortaan door een ondersteuningsadviseur worden vormgegeven.
Het HB steunpunt vervalt. Hiervoor in de plaats komt BOSK HB. De BOSK wordt uitgevoerd
door een ondersteuningsadviseur.

Het initiatief van hetSENtrum wordt verder doorgezet. De Stuurgroep krijgt een budget om
experimenten te laten uitvoeren.
Het DB heeft een nieuwe controller aangesteld.
De cafetariaregeling is vastgesteld.
Het weerstandsvermogen is op 100.000 euro vastgesteld.

Het voorstel nieuwe werkwijze herbeoordelingen vanuit het SBO is door het bestuur
afgewezen omdat dit voorstel niet strookt met de visie van SPOW.

Besloten is om een werkgroep met vertegenwoordigers uit het regulier onderwijs, het SBO
en het SO te samen te stellen om voorstellen voor een nieuw ondersteuningsplan te
formuleren.

Code goed bestuur
Het bestuur heeft de Code Goed Bestuur van de PO-raad vastgesteld en er zijn geen afwijkingen van
die code. De scheiding tussen bestuur en toezicht is statutair vastgelegd.
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen

SPOW vervult aan maatschappelijke opdracht : Het realiseren van een samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen en wel zodanig dat leerlingen en
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning
behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.
Het afgelopen jaar is er zowel in de maatschappij alsmede in de politiek onrust ontstaan over het
bestaansrecht van samenwerkingsverband. De heersende opinie zet vraagtekens bij de (vaak hoge)
vermogenspositie van de samenwerkingsverbanden en de verantwoording over de beschikbare
middelen. Het samenwerkingsverband volgt de berichtgeving over het bovenstaande. SPOW tracht in
samenwerking met de aangesloten schoolbesturen de verantwoording over de inzet van de
beschikbare middelen zo overzichtelijk mogelijk te maken.
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Bezoldiging bestuur en toezichthouders
De directeur heeft een dienstverband bij SPOW. Zij ontvangt een bezoldiging conform de CAO. De
vergoeding valt binnen de kaders van de Wet bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector.
De leden van het bestuur ontvangen geen onkostenvergoeding. Zij hebben geen dienstverband bij
SPOW en er zijn ook geen voornemens om hen een dienstverband te geven.
Beleid

Algemeen

Het meerjarenbeleidsplan van SPOW bestaat uit de negen visie uitspraken vertaald in doelstellingen
en bijbehorende acties. De schooljaarplannen zijn gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan. Aan het
eind van hetschooljaar vindt een evaluatie van het jaarplan plaats. Destatus van de acties wordt
bepaald en er wordt een toelichting/maatregel gegeven.
Personeel/personele ontwikkeling
In 2018 is het SPOW geconfronteerd met langdurige ziekte van een ondersteuningsadviseur
(gedurende heel 2018) en van de directeur (vanaf 31-3-2018). De afwezigheid van de
ondersteuningsadviseur is opgevangen door een vervanger die in dienst is getreden bij SPOW.
Hiervoor ontvangt SPOW een vergoeding voor vanuit het vervangingsfonds. Deze vergoeding dekt
niet de volledige vervangingskosten. De directeur is in 2018 vervangen door een tweetal personen.
Van mei t/m december 2018 heeft vervanging plaatsgevonden door Dhr. Vleeming, die de functie
van waarnemend directeur heeft ingevuld. Vanaf december 2018 heeft dhr. Meijer de vervanging
ingevuld vanuit de functie directeur ad interim. Voor beide vervangingen is een tegemoetkoming in
de kosten aangevraagd bij het vervangingsfonds. De vergoeding voorziet in ongeveer 30% van de
kosten. Het restant van de kosten bekostigt het samenwerkingsverband vanuit eigen middelen.
Beide heren zijn conform de geldende wet- en regelgeving opgenomen in het model van de Wet
Normering Topinkomens (WNT).
Uitvoering ondersteuningsplan
Door het uitvallen van de directeur zijn enkele acties uit het jaarplan 2017-2018 na overleg met de

OPR niet opgepakt, daarnaast is er geen nieuw jaarplan 2018-2019 gemaakt. Eind 2018 zou een
aanvang gemaakt worden met het schrijven van een nieuw ondersteuningsplan. Dit is door het
uitvallen van de directeur niet opgepakt. Met instemming van inspectie, gemeentes en de OPR is
verlenging van het bestaande plan aangevraagd. In 2019 zal een nieuw ondersteuningsplan
geschreven worden. De jaarplannen worden goedgekeurd door het bestuur. De agenda van het
bestuur wordt mede bepaald door de jaarplanning.

Kwaliteit
Eén van de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan is dat alle scholen in augustus 2018 de
basisondersteuning op orde hebben. In schooljaar 2017-2018 hebben de scholen het nieuwe
ondersteuningsprofiel vastgesteld. Dit profiel omvat de checklist basisondersteuning. Middels het
SOP kan het samenwerkingsverband in kaart brengen hoe het staat met de kwaliteit van de
basisondersteuning op de scholen. Daarnaast werkt SPOW met Onderwijs Transparant. Dit
instrument Ran voorzien in enkele belangrijke kengetallen zoals aantallen TLV's, doorlooptijden,
doelrealisatie etc.). Hiertoe is een monitor ingericht. Het SPOW is van mening dat beide
instrumenten in combinatie met de kengetallen uit de begroting, voldoende sturingsinformatie
geven om scherp toezicht te houden op de kwaliteit van de ondersteuning en waar nodig bij te
sturen. De medewerkers van de centrale dienst evalueren jaarlijks de vastgelegde interne processen.
Wanneer daar aanleiding toe is worden de processen bijgesteld.
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Belangrijke ontwikkelingen

Gedurende het jaar 2018 is het ontwikkelen en vormgeven van het SENtrum1 één van de
belangrijkste ontwikkelingen geweest. Het doel van SENtrum is om de samenwerking tussen alle
betrokken partijen tot stand te brengen om voor alle leerlingen een zo passend mogelijke plek in de
regio te realiseren zo dicht mogelijk bij huis. In 2018 is een verkenning uitgevoerd naar een zo breed
mogelijke gedragen visie op SENtrum. Belangrijk uitgangspunt was om nauw aan te sluiten bij de
dromen, verlangens, behoeften én zorgen van de betrokkenen. Er zijn interviews gehouden met
betrokkenen binnen en buiten het samenwerkingsverband. Uit deze interviews zijn vier scenario's
geformuleerd voor de vormgeving van SENtrum. Een zogenoemde bouwgroep heeft het bestuur van
SPOW geadviseerd om aan de slag te gaan met kleine experimenten en halfjaarlijkse bijeenkomsten.
Dit advies heeft het bestuur van SPOW opgevolgd. Op 6 november 2018 zijn tijdens een
netwerkbijeenkomst een aantal experimenten gepresenteerd. Deze experimenten zullen worden
uitgevoerd in 2019.

In 2019 zullen de werkzaamheden omtrent het SENtrum worden voorgezet. Vanuit de eerste
experimenten worden voorlopige resultaten verwacht.
Huisvesting

Door het samenwerkingsverband wordt in het kader van huisvesting ruimte gehuurd. Afgelopen jaar
zijn er geen ontwikkelingen geweest op het gebied van huisvesting. Ook in de toekomst zijn er geen
ontwikkelingen te verwachten op dit gebied.
Horizontale verantwoording
De formele horizontale verantwoording is vormgegeven via de ondersteuningsplanraad. In de
ondersteuningsplanraad zitten ouders en leraren. De leden van deze raad moeten ouders en
personeelsleden zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de
ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die
deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR'en
afkomstig te zij n.
Klachtenregeling

Wanneer ouders het niet eens zijn met een door het samenwerkingsverband genomen beslissing
kunnen zij een second opinion aanvragen bij samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen,
Maassluis. Mochten ouders het daarna nog niet eens zijn met de beslissing dan kunnen zij zich
wenden tot de geschillencommissie passend onderwijs. Voor een uitgebreide beschrijving van de
geschillenregeling zie de website en het ondersteuningsplan.
In 2018 is één zaak voorgelegd aan de geschillencommissie. De commissie heeft SPOW in het gelijk
gesteld.

1

De afkorting "SEN" in de naam SENtrum staat voor Special Educational Needs.
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Risicoanalyse
In het kwaliteitshandboek zijn alle programma's die opgenomen zijn in de begroting uitgewerkt en de
risico's en beheersmaatregelen zijn beschreven. Tweemaal per jaar wordt een risico-taxatie
uitgevoerd, namelijk bij het opstellen van de jaarrekening en bij het opstellen van de begroting. Ook
bij de drie rapportages gedurende het jaar, wordt de taxatie tegen het licht gehouden.

Uit deze taxatie vallen drie zaken op:
Aangezien het team sterk in omvang is afgenomen, is het risico voor de organisatie groot
wanneer een collega langdurig ziek wordt. Er moet dus rekening gehouden worden met het
feit dat vervanging hiervoor ingezet zou moeten worden.

Aangezien het grootste gedeelte van de middelen verdeeld wordt over de scholen, bestaat
het risico dat door een groter verwijzingspercentage naar S(B)0 een tekort ontstaat.
Aangezien voor de bekostiging van het S(B)0 een T-1 systematiek geldt, lijkt dit risico
beheersbaar.

• Als risico wordt tevens aangemerkt dat er nog geen uitgewerkte systematiek is voor de
verantwoording van de door het SWV aan de schoolbesturen beschikbare gestelde middelen.
Het SPOW houdt een weerstandsvermogen van 100.000 euro aan om deze risico's op te vangen.
In 2019 zal de risicoanalyse opnieuw tegen het licht worden gehouden. De uitkomsten hiervan zullen
warden opgenomen in het bestuursverslag 2019.

Beheersing van uitkering na ontslag:
Het beleid van het samenwerkingsverband is er op gericht om uitkeringen na ontslag zoveel mogelijk
te beperken.
Er is in 2018 geen sprake geweest van gedwongen ontslag of ontslag vanwege langdurige ziekte.
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Verslag toezichthoudend orgaan
Het algemeen bestuur heeft in 2018 op de volgende data vergaderd:
Datum

Onderwerpen

27- 03 -2018

(Meerjaren) begroting 2018
Weerstandsvermogen
De financiële cyclus
Voortgang SENtrum

Huisvesting Strandwacht
05- 06 -2018
17-11 -2018

Financieel jaarverslag 2017
Voortgang SENtrum
(Meerjaren) begroting 2019
Continu teit SPOW i.v.m. afwezigheid directeur
Voortgang SENtrum

Het algemeen bestuur is belast met toezichthoudende taken en bevoegdheden, het dagelijks bestuur
met bestuurlijke taken en bevoegdheden. Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat het algemeen
bestuur tijdig over de informatie beschikt die vereist is voor de uitoefening van diens
toezichthoudende taak.

Het algemeen bestuur besluit in consensus, inhoudende dat geen van de leden doorslaggevende
bezwaren heeft tegen het besluit, in een vergadering waarin minimaal driekwart van de
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij ieder lid één stem heeft.
Het dagelijks bestuur besluit eveneens in consensus. Om tot stemming over te kunnen gaan dient
minimaal vier vijfde gedeelte van de leden van het dagelijks bestuur aanwezig of vertegenwoordigd
te zijn.

De directeur oefent de taken en bevoegdheden uit die aan hem door het dagelijks bestuur zijn
gemandateerd, doch onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur
heeft voor de directeur een managementstatuut vastgesteld waarbinnen taken en bevoegdheden
warden uitgeoefend.

De directeur geeft leiding aan de uitvoerende organisatie, waarin onder andere de
ondersteuningsadviseurs en de administratietaken ten behoeve van het samenwerkingsverband zijn
ondergebracht.

In 2018 heeft het algemeen bestuur haar toezichthoudende taak uitgevoerd door:
Het vaststellen van de (meerjaren)begroting 2018;
Het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2018;
Toezicht te houden op de uitvoering van de bestuurlijke taken en bevoegdheden door het
dagelijks bestuur;
Periodiek het functioneren van het dagelijks bestuur te evalueren en beoordelen;
Toezicht te houden op de naleving van de wettelijke verplichtingen, de code goed bestuur,
de rechtmatige verwerving en doelmatige bestemming en aanwending van de middelen van
de stichting.

Het algemeen bestuur is belast met het aanwijzen van de externe accountant.
Het algemeen bestuur verleent goedkeuring aan benoeming, schorsing of ontslag van de directeur
door het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeur vast.
Governance

De wijze waarop het algemeen bestuur de toezichthoudende rol wil vervullen, is beschreven in het
toezichtkader dat op 19 september 2017 is vastgesteld.
In de vergaderingen van het algemeen bestuur is in het verslagjaar o.a. aandacht besteed aan:
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a. de begroting 2018
b. de jaarstukken 2017
De toezichthouder ondersteunt en adviseert in deze overleggen het dagelijks bestuur en de directeur
over het geformuleerde beleid en de financiële consequenties. De vraag of het dagelijks bestuur en
de directeur bij het vaststellen van beleid alle belangen goed heeft afgewogen en gewaardeerd, is
daarbij voor het algemeen bestuur een belangrijk kader.

Betaalde en onbetaalde (neven)functies van de bestuurders en toezichthouders
Naam

Functie

Betaalde functie

Onbetaalde

(neven)functie
J. Taal

Voorzitter AB

Lid college van bestuur

Diverse functies binnen

Resonans

diverse
samenwerkingsverbanden

P.G.J.M. van Deursen Lid AB

Bovenschools manager
RVKO

Geen

A. van Toor

Lid AB

Schooldirecteur Stichting
Kind en Onderwijs
Rotterdam

Geen

J.J.duPrie

Lid AB

Bestuurder Horizon

Geen

J.D. van der Meer | Lid AB

Bovenschools directeur
BOOR

Geen

J.D.H.M.Willenborg | Lid AB

Lid college van bestuur
De Haagse Scholen

Toezichthouder binnen

diverse
samenwerkingsverbanden

J.C. van der Ende

Voorzitter DB

Voorzitter college van
bestuur WSKO

Geen

H. Koele

Secretaris DB

Voorzitter college van

Vrijwilliger bij's

bestuur PCPOW

Heerenloo

J.M.A. van den Broek Penningmeester Voorzitter college van

DB

bestuur Stichting

Lid raad van toezicht
cultuurweb

Openbaar Onderwijs
Westland
M.M.G. van Kesteren Lid DB

Bestuurder Herman

Geen

Broerenstichting
M. Kramer

Lid DB

Directeur-Bestuur

Gastdocent Montessori-

Vereniging voor

opleiding (Haagse
Hogeschool)

Montessori Onderwijs
Westland

M.A. Hordijk

Lid DB

Voorzitter

Geen

(toezichthoudend)
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bestuur Vereniging voor
Montessori Onderwijs
Westland

G.H. vanWinssen

Lid AB

J.C.R.Jehee-de

Directeur SPOW | Directeur SPOW

Directeur-Bestuurder
SKOM

Geen

Geen

Visser
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Financieel beleid

Financiële positieve 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.
Balans
Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen

Liquide middelen

31-12-2018
38.856

95.879

31-12-2017
47.527
76.516

914.283

742.141

1.049.018

866.184

449.157

411.435
4.195
450.554
866.184

Passiva

Eigen vermogen
Voorzieningen

Kortlopende schulden

7.405
592.456

1.049.018
Materiële vaste activa

In 2018 is er in totaal € 1.188 ge'hvesteerd. De investering heeft plaatsgevonden in inventaris
apparatuur. Hiermee liggen de investeringen aanzienlijk lager dan het afschrijvingsbedrag. Dit zorgt
ervoor dat de boekwaarde in 2018 is afgenomen. De afschrijvingen hebben plaatsgevonden conform
de grondslagen die gelden voor de materiële vaste activa.
Vorderingen

De vorderingen bestaan per 31-12-2018 grotendeels uit vooruitbetaalde kosten. De vooruitbetaalde
kosten zijn op balansdatum circa € 9.000 hoger dan voorgaand boekjaar. Per balansdatum staat een
vordering ad € 5.247 open bij het vervangingsfonds inzake declaraties die betrekking hebben op
2018, waarvan de vergoeding zal plaatsvinden in 2019.
Liquide middelen

De liquide middelen zijn in 2018 toegenomen met circa € 172.000. Deze toename komt voornamelijk
door een toename van de kortlopende schulden, het positieve resultaat dat is behaald en een laag
bedrag aan investeringen. Een nadere toelichting op de ontwikkeling van de liquide middelen is
weergegeven in het kasstroomoverzicht.
Eigen vermoeen

Het eigen vermogen is toegenomen vanwege het positieve resultaat van 37.721. Dit saldo is
toegevoegd aan de algemene reserve. Op 31 december 2018 bedraagt het eigen vermogen €
449.157.
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Voorzieningen

De voorziening jubileum is gevormd ter dekking van de lasten bij een 25- of 40-jarig ambtsjubileum.
In 2018 heeft er geen jubileum plaatsgevonden, waardoor er geen sprake is van een onttrekking.
Om de benodigde stand per 31-12-2018 te bereiken heeft er in 2018 een dotatie aan de jubileum
voorziening van € 3.210,- plaatsgevonden. Ultimo 2018 bedraagt de voorziening € 7.405.
Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn in 2018 aanzienlijk toegenomen. Enerzijds is het crediteurensaldo
afgenomen met circa € 100.000 tot een bedrag van € 223.431. De overlopende passiva is juist fors
toegenomen vanwege de SBAO afdracht die in 2019 heeft plaatsgevonden. De afdracht heeft
betrekking op de periode van augustus 2018 t/m december 2018 en is begin 2019 betaalbaar
gesteld. De overige kortlopende schulden zijn vergelijkbaar met voorgaand boekjaar.
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Analyse resultaat

De begroting 2018 is vastgesteld met een negatief resultaat van € 146.281. Het werkelijke resultaat
dat is behaald in boekjaar 2018 bedraagt € 37.721: een verbetering van circa € 184.000 ten opzichte
van de begroting. Onderstaand treft u een vergelijking aan en een beschrijving van de belangrijkste
verschillen.
2018

Begroting
2018

Verschil

5.243.837

4.916.466

327.371

45.497

45.497

5.289.334

4.916.466

372.868

1.081.140

137.710

1.018.876
9.000
23.000
126.000

62.264
860
-6.527
11.710

4.006.430

3.885.871

120.559

5.251.613

5.062.747

188.866

Saldo baten en lasten

37.721

-146.281

184.002

Exploitatieresultaat

37.721

-146.281

184.002

Baten

Rijksbijdragen OCW
Overige baten
Totaal baten
Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetalingen aan
schoolbesturen
Totaal lasten

9.860

16.473

Rijksbijdragen OCW

De rijksbijdragen zijn € 327.371 hoger dan begroot. Een stijging van de bekostiging per leerling, voor
de lichte- en zware ondersteuning, ligt hieraan ten grondslag. De stijging van de bekostiging per
leerling doet zich voor in de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019
Overige baten

De overige baten zijn niet in de begroting opgenomen, omdat de overige baten bestaat uit posten die
moeilijk zijn te begroten. De overige baten bestaan grotendeels uit overdrachtsverplichtingen
grensverkeerSBAO.
Personeelslasten

In 2018 is het samenwerkingsverband geconfronteerd met langdurige ziekte van twee medewerkers.
In beide gevallen is voorzien in vervanging, waarvan het vervangingsfonds maar deels de vergoeding
beschikbaar stelt. Per saldo kost de vervanging het samenwerkingsverband circa € 60.000. De
personele lasten zijn gestegen als gevolg van de aanpassing van de CAO, welke in 2018 is gewijzigd.
Afschrijvingen

Geen bijzonderheden te melden over de afschrijvingen.
Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn € 6.527 lager dan begroot. De kosten bestaan voornamelijk uit huur en
medegebruik.
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Overige lasten

De overige lasten vertonen een overschrijding ten opzichte van de begroting 2018.
Hier liggen geen bijzondere oorzaken aan ten grondslag, maar is opgebouwd uit verschillende kleine
overschrijdingen.
Doorbetalingen aan schoolbesturen

Vanwege de omhoog bijgestelde bekostiging per leerling (zie Rijksbijdragen OCW) is ook de
bekostiging van het bedrag per leerling in het SO omhoog bijgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de
verplicht uit te voeren afdracht aan het SO hoger is dan begroot. Onder de overige doorbetalingen
aan schoolbesturen is eveneens een overschrijding ten opzichte van de begroting zichtbaar. Dit heeft
te maken met een hoger bedrag (circa € 57.000) dat is uitbetaald ten behoeve van de begeleiding
van arrangementen. De overige doorbetalingen hebben conform afspraak plaats gevonden.
Totaal resultaat

Het gerealiseerde resultaat 2018 wijkt in positieve zin af van het resultaat dat is begroot.
De voornaamste reden hiervan is dat de bekostiging per leerling omhoog is bijgesteld.
Na aftrek van het eveneens gestegen bedrag voor een SO leerling resteert een positief saldo.
Dit resterende saldo is aangewend om de overschrijding van de personele lasten, die zijn ontstaan
vanuit de kosten die vervangingen met zich hebben mee gebracht, te compenseren. Ook de
overschrijding van de arrangementkosten is hiermee opgevangen.
Overige projecten zoals het SENtrum hebben plaatsgevonden in 2018, conform de begroting.
Investeringen en financieringsbeleid
Vanwege de gunstige liquiditeitspositie worden 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 bestedingen wordt aangebracht. Aangezien het samenwerkingsverband relatief weinig
investeringen verricht, gaat het met name om het in kaart brengen van de liquiditeit ten behoeve
van lopende projecten. Met name de penningmeester van het samenwerkingsverband houdt
toezicht op het handelen conform bovenstaand financieel beleid. Dit vindt plaats middels
rapportages die op kwartaalbasis plaatsvinden. Verder zijn de begroting en de jaarrekening tevens
momenten om het financieel beleid te evalueren en eventueel bij te stellen. Tot op heden zijn hierbij
geen afwijkingen geconstateerd die niet bekend waren bij het bestuur.
Treasuryverslag
De stichting heeft een treasurystatuut. In dit statuut is bepaald binnen ^welke kaders het
samenwerkingsverband haarfinancierings- en beleggingsbeleid in dient te richten. Het uitgangspunt
is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.
Het samenwerkingsverband bezit geen beleggingen. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen om
de overtollige middelen op te plaatsen. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar.
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Financiële kengetallen
De kengetallen zijn als volgt:
•:•:•

Solvabiliteit
Liquiditeit
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen
Rentabiliteit

2018

2017 Signaleringswaarde

0,44

0,48
1,82
0,00
0,08
0,00

1,71
0,00
0,08
0,01

< 0,30
< 0,75
> 0,10
< 0,05

< 0,10

Toelichting kengetallen

Sinds 2008 berust het financiële toezicht op het onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. Één van
de onderdelen van dat financiële toezicht is het zogenaamde toezicht op de financiële continu teit.
Hierbij staat de vraag centraal of de instelling financieel gezond is en op korte- en langere termijn aan

haar financiële verplichtingen kan voldoen. De set kengetallen waar de inspectie gebruik van maakt,
geldt voor alle instellingen in het onderwijs. Niettemin zijn er, afhankelijk van de context waarin zij
opereren, verschillen in het belang van de kengetallen en de te gebruiken grenswaarden voor de
signalering. Het onderschrijden of overschrijden van een signaleringswaarde leidt niet automatisch
tot aangepast financieel toezicht.
Het ministerie heeft de afgelopen jaren aangegeven specifieke kengetallen voor

samenwerkingsverbanden te gaan ontwikkelen. Deze zijn momenteel nog niet beschikbaar. Om deze
reden zijn de algemene kengetallen voor het onderwijs weergegeven.
Solvabiliteit 2

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie op langere termijn in staat moet worden
geacht haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

Indien het eigen vermogen inclusief voorzieningen wordt gesteld tegenover de totale passiva, geldt
dat de signaleringswaarde 0,3 is.

Liquiditeit
De liquiditeit van een organisatie wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de vlottende
activa worden gedeeld door de kortlopende schulden.
Dit cijfer geeft aan in welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden
voldaan zonder dat de continu teit van de organisatie in gevaar wordt gebracht. De inspectie houdt

als signaleringswaarde 0,75 aan.
Huisvestingsratio

De huisvestingsratio geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten (huisvestingslasten plus
afschrijvingen gebouwen) en de totale lasten. Als signalering houdt de inspectie een waarde van 0,10

aan. Zodra deze waarde boven de 0,1 ligt kan dit betekenen dat de instelling een te groot deel van de
beschikbare middelen inzet voor huisvesting. Dit kengetal heeft vanwege de huisvestingssituatie van
het samenwerkingsverband vrijwel geen betekenis.
Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en de totale baten.
De optimale verhouding ligt tussen de 0,1 en 0,4. Als signaleringwaarde wordt een waarde van 0,05
gehanteerd.
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Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat en de totale baten. Hierbij wordt

onderscheid gemaakt in de rentabiliteit op korte termijn. Hierbij geldt een signaleringswaarde van 0,10. Als de rentabiliteit over een periode van twee jaar wordt bekeken dan is een
signaleringswaarde van - 0,05 van toepassing. Over een periode van drie jaar ligt de
signaleringswaarde op 0.
Conclusie

Uit bovenstaande kengetallen valt op te maken dat het samenwerkingsverband een financieel

gezonde instelling is. Hiermee voldoet zij voor alle kengetallen tenminste aan de signaleringswaarde
die de onderwijs inspectie hanteert.
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Continu'teitsparagraaf
De verwachte ontwikkelingen in de toekomst zijn financieel verwerkt in de begroting 2019 t/m 2021.
Deze gegevens zijn verwerkt in deze paragraaf. De geprognosticeerde balans in de
continu teitsparagraaf is gemuteerd op basis van resultaat, investeringen, afschrijvingen en mutaties
in de voorziening. Het saldo van de kortlopende vorderingen en kortlopende schulden is gelijk
gesteld aan de jaren daarvoor.

Kengetallen
Personeel in dienst

Directie

0,80

0,00
Onderwijspersoneel
Onderwijsondersteund personeel 5,23
Totaal

6,03

0,80
0,00

0,80
0,00

0,80
0,00

5,23

5,23

5,23

6,03

6,03

6,03

De komende jaren zal het personeelsbestand gelijk blijven. Het samenwerkingsverband heeft niet de
intentie om meer personeel in eigen dienst aan te nemen. Mochten personeelsleden uit dienst
treden, dan zal voor een vergelijkbaar aantal uren vervanging worden gezocht. Bovenstaande cijfers
zijn exclusief inhuur van derden.

Leerlingaantallen
i-in-imn i-in-inia i-in-inin i-in-inii

BAG
SBAO
so

Totaal leerlingen bao en sbao
en so

10.951
308
130

10.951
308
130

10.951
308
130

10.951
308
130

11.389

11.389

11.389

11.389

Het aantal leerlingen van 1-10-2018 is afgezet tegen de prognose voor de komende jaren.
Hierbij is geconstateerd dat het huidige aantal leerlingen een goede basis vormt voor de prognose
van de komende jaren. Hoewel met name de leerlingaantallen in het SBAO en SO zich moeilijk laten
voorspellen is de verwachting dat dit aantal de komende jaren stabiel zal blijven. Bovenstaande
leerlingaantallen zijn weergegeven conform de meerjarenbegroting 2019.
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Balans
Balans

2018 2019 2020 2021

Begroting Begroting Begroting
Activa
Materiële vaste activa

Vorderingen
Liquide middelen

38.856 30.456 22.056 13.656
95.879 95.879 95.879 95.879

914.283 932.080 964.448 989.749
1.049.018 1.058.415 1.082.383 1.099.284

Passiva

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

449.157 458.554 482.522 499.422
7.405 7.405
7.405 7.405
592.456 592.456 592.456 592.456
1.049.018 1.058.415 1.082.383 1.099.284

De komende jaren zullen naar verwachting nauwelijks investeringen plaatsvinden. Hierdoor neemt
de waarde van de activa geleidelijk af. In de kortlopende vorderingen en kortlopende schulden
warden de komende jaren geen significante mutaties verwacht. Hierdoor zijn beide gelijk gehouden
aan het saldo per 31-12-2018. Als gevolg van een positief saldo op de begroting de komende jaren,
zal het saldo aan liquide middelen en het eigen vermogen toenemen. Wat betreft de overige
balansposten worden geen bijzonderheden verwacht.
Staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten

2018 2019 2020 2021

Begroting Begroting Begroting
Baten

Rijksbijdragen OCW
Overige baten

5.243.837 5.662.636 6.169.525 6.425.881
45.497
5.289.334 5.662.636 6.169.525 6.425.881

Lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetalingen aan
schoolbesturen

1.081.140 1.087.800 1.085.850 1.064.549

9.860 8.400 8.400 8.400
16.473 23.000 23.000 23.000

137.710 204.950 204.950 204.950
4.006.430 4.329.088 4.823.356 5.108.081

5.251.613 5.653.238 6.145.556 6.408.980
Exploitatieresultaat

37.721

9.397 23.968

16.900

Voor de komende jaren is een positieve meerjarenbegroting vastgesteld. Tot het einde van het
schooljaar 2019-2020 zorgt de verevening voor een toename van de baten. In het
meerjarenperspectief is hier ook de uitbreiding van bepaalde projecten tegenover gezet. Aan de

hand van het nieuwe ondersteuningsplan kan hier eventueel een wijziging in worden, aangebracht.
De voornaamste wijzigingen de komende jaren zijn dus voornamelijk zichtbaar onder de baten vanuit
het Rijk en de doorbetalingen aan schoolbesturen. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is
uitgegaan van een stabiel aantal leerlingen in het BAO, SBAO en SO. Jaarlijks zullen deze
leerlingaantal worden gemonitord, omdat een toename van het aantal SO leerlingen effect heeft op
de beschikbare middelen van het samenwerkingsverband. De overige lasten vertonen de komende
21
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jaren een stabiel beeld. Door de positieve resultaten in de begroting te beperken loopt het eigen
vermogen de komende niet te hoog op. Hiermee wordt gerealiseerd dat de middelen die beschikbaar
zijn voor Passend Onderwijs ook daadwerkelijk bij de leerlingen terecht komt.
Middels een begroting die is opgebouwd uit 14 programma's worden de lasten de komende jaren in
kaart gebracht. De programma's komen terug in het ondersteuningsplan. In 2019 zal overigens een
nieuw ondersteuningsplan worden opgesteld.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
Algemeen

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

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar

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

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

Voor een uiteenzetting ten einde vast te kunnen stellen of voor een materieel vast actief sprake is van
een bijzondere waardevermindering, wordt verwezen naar de opgenomen paragraaf Bijzondere
waardeverminderingen van vaste activa.
Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Categoric

afschrijvings- afschrijvings- activerings-

termijn in percentage per grens in €
jaar

maanrlan

Computers
Telefooncentrale
Verbouwingen
Kantoormeubilair/kasten/gordijnen

36
120
120
240

33
10
10
5

500
500
500
500

120
240
120
96

10
5
10

500
500
500
500

Stoelen

LamellenA/itrage
Glasvezelkabel

WISC III

12,5
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Vorderingen

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

de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte
ontvangsten. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van
de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en een banktegoed.
Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve.
Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de

beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding
als een actief in de balans opgenomen.
Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en

tasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.
Jubileumuitkerinaen

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Daarnaast wordt onder meer rekening gehouden met verwachte
salarisstijgingen en de blijfkans.
Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan het Jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door
het bestuur is/ zijn bepaald.
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Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.
Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
warden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.
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
De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten

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

26

(ar tóenl

Van Ree AfcCountants

Jaarrekening 2018
42132 / Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland, te Naaldwijk

Grondslagen Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.
Kredietrisico

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
En vergelijkende cijfers 2017. - na verwerking resultaatbestemming 31-12-2018

€

€

31-12-2017
€

€

1 ACTIVA
1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa

38.856

47.527

38.856

Totaal vaste activa

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen
1.2.4 Liquide middelen

47.527

95.879
914.283

76.516
742.141

Totaal vlottende activa

1.010.162

818.657

TOTAAL ACTIVA

1.049.018

866.184

2 PASSIVA
2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

449.157
7.405
592.456

411.435
4.195
450.554

1.049.018

866.184
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
En vergelijkende cijfers 2017

€

2018
€

Beg root 2018
€

€

€

2017
€

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.5 Overige baten

4 Lasten
4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

1.081.140
9.860
16.473
137.710

1.018.876
9.000
23.000
126.000

959.334
9.512
16.091
118.993

4.006.430

3.885.871

3.619.536

4.5 Doorbetalingen aan
schoolbesturen

4.709.775

4.916.466

5.289.334

Totaal baten

4.675.909
33.866

4.916.466

5.243.837
45.497

5.251.613

5.062.747

4.723.466

Sa/do baten en lasten *

37.72f

-146.281

-13.691

Totaal resultaat*

37.721

-146.281

-13.691

Totaal lasten

*(- is negatief)

(Voorstel) bestemming van het resultaat

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van
baten en lasten.
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KASSTROOMOVERZICHT 2018
En vergelijkende cijfers 2017
2018
Ref.

€

2017

€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo

37.721

-13.691

baten en lastenl

Aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Totaal van aanpassingen voor aansluiting met
het bedrijfsresultaat
Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

9.860
3.210

4.2
2.2

9.512
-804
13.070

1.2.2-/-1.2.2.14
2.4-/-2.4.18

8.708

-19.363
141.902

-14.038
174.521

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

122.539
173.330

160.483
155.500

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

173.330

155.500

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

1.1.2

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kasstroom uit overige balansmutaties
Mutatie liquide middelen

-29.033

-1.188

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.2.4

-1.188

-29.033

172.142

126.467

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
2018

T
Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen
Stand liquide middelen per 31-12

T
742.141
172.142

T

2017
T
615.674
126.467

914.283

742.141
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1.1.2 Materiële vaste activa

1.1.2.1 1.1.2.2
Gebouwen Terreinen

1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5
Inventaris en Overige Vaste
apparatuur materiële bedrijfs-

1.1.2.6
Niet aan de Totaal

bedrijfsuit- materiële
oefening vaste activa
uitvoering en dienstbare
vooruit- MVA
betalingen
€
€
€

vaste activa activa in

€

€

€

€

Stand per 01-01-2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Cumulatieve herwaarderingen

4.003

61.352

3.372

68.727

1.805

16.960

2.434

21.199

2.198

44.392

938

47.527

Materiële vaste activa

perOKI-2018
Verloop gedurende 2018

1.188

Investeringen

Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen op desinvesteringen

1.188

400

9.038

422

9.860

400-

7.850-

422-

8.672-

Herwaarderingen
Bijzondere waardeverminderingen
Terugneming van bijzondere
waardeverminderingen
Overige mutaties
Mutatie gedurende 2018

Stand per 31-12-2018
Verkrijgings- ofvervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Cumulatieve herwaarderingen

4.003

62.540

3.372

69.915

2.205

25.998

2.856

31.059

1.798

36.542

516

38.856

Materiële vaste activa

per 31-12.2018
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1.2

Vlottende activa

1.2.2

Vorderingen

31-12-2018
€

31-12-2017

€

€

€

5.247

1.2.2.10 Overige vorderingen

5.247

Subtotaal vorderingen
90.184
447

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten

1.2.2.15 Overige overlopende activa

76.516

Overlopende activa

90.63Ï

76.516

Totaal Vorderingen

95.878

76.516

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

31.12.2018
€

5.247

Totaal Overige vorderingen

1.2.4 Liquide middelen
€

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen
Totaal liquide middelen

T

5.247

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds

1.2.4.1 Kasmiddelen

31-12-2017

T

31.12.2018
€
279

31-12.2017
e
108
742.035

914.004
914.283

742.141
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2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

Stand per

Overige

Resultaat

01-01-2018
€

2018

mutaties

€

Stand per

31-12-2018
€

2.1.1 Eigen vermogen

2.1.1.1 Algemene reserve
Totaal Eigen vermogen

2.2

Voorziening)

2.2.1

Personele

411.435

37.722

449.157

411.435

37.722

449.157

Stand per Onttrekking Rente Stand per Bedrag Bedrag 1 t/m Bedrag
01-01-2018 Dotatie 2018 2018 Vrijvat 2018 mutatie* 31-12-2018 < 1 jaar 5jaar >5j'aar
€
ï
€
ï
e
T

voorzien in a en

4.195

3.210

7.405

1.374

1.801

4.231

Totaal
Voorzieninaen

4.195

3.210

7.405

1.374

1.801

4.231

* bij netto contante waarde

2.2.1

Personele
voorzieninaen

2.2.1.4

Stand per
01-01-2018
€

Jubifeumuitkerinqen

Totaal personele
voorzieninaen

Dotatie 2018

Onttrekking
2018

Vrijval 2018

Rente
mutatie*

€

€

Stand per
31-12-2018

€

Bedrag
< 1 jaar
€

Bedrag 1 tfm

5 Jaar

Bad rag
> 5 jaar

4.195

3.210

7.405

1.374

1.801

4.231

4.195

3.210

7.405

1.374

1.801

4.231

* bij netto contante waarde

2.4 Kortlopende schulden

31.12-2017

31-12.2018
t

2.4.8 Crediteuren

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

223.431
18.514
6.372
1.628
249.945

Subtotaal kortlopende schulden
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen
2.4.19 Overige overlopende passiva

Overlopende passiva
Totaal Kortlopende schulden

322.175
15.528
4.816
1.534
344.053
12.482
94.018

14.678
327.833
342.S11

106.SOO
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
3 Baten

3.1

Rijksbijdragen
€

2018
€

Begroot 2018

€

€

€

2017
€

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW

5.228.597

Totaal Rijksbijdrage

4.664.287

4.905.674
5.228.597

4.664.287

4.905.674

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

15.240

10.792

11.621

5.243.837

4.916.466

4.675.908

Totaal Rijksbijdragen
Totaal Rijksbijdragen

3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies
overige overheden

11.621

10.792

15.240

€

2018
€

€

€

2018
€

€

€

2017
€

€

2017
€

Begroot 2018

€

Totaal overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

3.5

Overige baten

€

45.497

3.5.10 Overige

33.866
45.497

Totaal overige baten

4

Begroot 2018

33.866

Lasten

4.1 Personeelslasten

€

2018
€

€

Begroot 2018
€

€

2017
€

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten
4.1.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
4.1.1.5 Pensioenpremies

406.879
80.163
52.354

Totaal lonen, salarissen, sociale
lasten en pensioenlasten

283.726
61.034
39.204

393.876

539.396

383.964

393.876

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen
4.1.2.3 Overige

3.210
581.062
584.272

Totaal overige personele lasten
4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel
4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds
4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel

Af: Ontvangen uitkeringen personeel
Totaal personele lasten

-804
576.174

625.000
625.000

575.370

1.018.876

959.334

32.998
9.531
42.529
^.081.139

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 10 in 2018 (2017: 9). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het
qemiddeld aantal werknemers.

34

Ier

Van Ree'<Accountants

Jaarrekening 2018
42132 / Stichting Samenwerkingsverbanii Primair Onderwijs Westland, te Naaldwijk

2017

2018
1

Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

1
8

9

_9

10

Totaal gemiddeld aantal werknemers

4.2 Afschrijvingen

€

2018
€

2017
€

Begroot 2018

€

€

€

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste
9.860

activa
Totaal afschrijvingen

4.3 Huisvestingslasten
€
4.3.1 Huur

2018
€

€

€

13.583

20.000
3.000

315
2.193
16.473

Totaal huisvestingslasten

4.4 Overige lasten
€

2018
€

4.4.2 Inventaris en apparatuur
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen
4.4.5 Overige

€

€

4.4.1.1 Administratie en beheerslasten
4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten
4.4.1.3 Telefoon- en portokosten
4.4.1.4 Kantoorartikelen
4.4.1.5 Overige administratie- en

€

106.000

83.793
571
18.044
16.585

20.000
126.000

2018

Administratie en beheerlasten

118.993

2017
€

Begroot 2018

€

€
81.417
1.132
4.965
1.367

€

€

102.000
4.000

72.421
4.045
5.340
1.708
279

306

beheerslasten

2017
€

Begroot 2018

€

137.709

Totaal overige lasten

16.091

23.000

89.186
450
38.798
9.275

4.4.1 Administratie en beheerlasten

2017
€

Begroot 2018

€

94
1.042

4.3.8 Overige

4.4.1

9.512

9.000

15.337

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)
4.3.6 Belastingen en heffingen

9.512

9.000
9.860

Totaal administratie- en

89.187

beheerslasten

83.793

106.000

Separate specificatie kosten instellingsaccountant
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1)ten laste van het resultaat
flebracht:

€
4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening

2018
€

2017
€

Begroot 2018

€

9.376

€

€
6.000

4.415

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden
4.4.1.1.3 Fiscale advisering
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten

396
9.772

4.415

6.000
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Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor
Alle hierboven opgesomde werkaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig
boekjaar.
Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de 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.
Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

4.4.5 Overige lasten

€
4.4.5.2 Representatiekosten
4.4.5.4 Buitenschoolse cq bijzondere
activiteiten
4.4.5.6 Contributies
4.4.5.7 Abonnementen

4.4.5.9 Verzekeringen
4.4.5.10 Reproductiekosten, drukwerk,

2018
€

€

1.118

1.375
211
3.589

810
985
447
3.769
20.000

523
8.933
20.000

9.275

Totaal overige lasten

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen
€

2017
€

€

1.265

106
2.729

schoolgids

4.4.5.13 Overige overige lasten

Begroot 2018
€

2018
€

16.585

2017
€

Begroot 2018

€

€

€

4.5.1 Verplichte afdrachten uit te voeren
door OCW
4.5.1.1 Verplichte afdrachten uit te voeren
door OCW voor (v)so

1.293.722

1.455.364

1.522.820

Totaal Verplichte afdrachten uit te
voeren door OCW

1.293.722

1.455.364

1.522.820

4.5.2 Doorbetaling op basis van
1 februari

4.5.2.1 Doorbetaling op basis van
1 februari (v)so

163.496

170.310

153.582

580.508

574.213

569.410

4.5.2.2 Doorbetaling op basis van
1 februari sbo

Totaal Doorbetaling op basis van
744.004

744.523

722.992

biidragen aan schoolbesturen

1.739.605

1.685.984

1.602.822

Totaal Doorbetalingen aan
schoolbesturen

4.006.429

3.885.871

3.619.536

1 februari

4.5.3 Overige doorbetalingen van rijks-
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(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

€

Resultaat 2018
€

2.1.1 Algemene reserve (publiek)

37.721
37.721

Totaal resultaat
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.
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VERBONDEN PARTIJEN
Niet van toepassing, er zijn geen verbonden partijen die toegelicht dienen te worden.
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WNT-VERANTWOORDING 2018

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

De Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland is een samenwerkingsverband. Voor
onderwijs gerelateerde instellingen geldt geen indeling in een bezoldigingsklasse en geldt altijd het WNT
bezoldigingsmaximum van € 189.000.
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR
Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
De volgende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder zijn in de tabel hieronder
oDaenomen.

Bestuurder

Aanhef Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Functie(s)

De heer j.C. van der Ende Voorzitter Dagelijks bestuur

De heer H. Koele Secretaris Dagelijks bestuur
De heer J. van den Broek Penningmeester Dagelijks Bestuur
De heer M.M.G. van Kesteren Lid Dagelijks bestuur
Mevrouw M. Kramer Lid Dagelijks bestuur
De heer M.A. Hordijk Lid Algemeen Bestuur
De heer j. Taal Voorzitter Algemeen bestuur
De heer P.G.J.M. van der Deursen Lid Algemeen Bestuur
De heer A. van Toor Lid Algemeen Bestuur

De heer J.J. du Prie Lid Algemeen Bestuur

De heer J.D. van der Meer Lid Algemeen Bestuur

De heer J. Willenborg Lid Algemeen Bestuur
De heer G.H. van Winssen Lid Algemeen Bestuur
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WNT-VERANTWOORDING 2018
Leidinggevend topfunctie na ris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand
van de functievervulling
De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf
13e maand van de functievervullinq zijn in de tabel hieronder opgenomen.
Leidinggevende topfunctionaris

Dienstbetrekking
Aanhef
Voorletters

Tussenvoegsel
Achternaam

Ja
Mevrouw

J.C.R.
Jehee- de Visser

Functievervulling in verslaglaar (2018)
Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als

deeltiidfactor in fte)

Directeur

01-01
31-12
0,800

Leidinggevend topfunctionaris bij
andere WNT-instellina

Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking als

topfunctionaris (geen toezichthouder)
bij de volgende andere WNT plichtige
instellinn/ftn^

Nee

Bezoldiaina in verslagjaar (2018)
Beloning plus belastbare
onkosten veraoed i na

Beloninqen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet teruaontvanaen bedraa
Totale bezoldiging

62.748
9.986
72.734

72.734

Afwijkend maximum vanwege
toeaekende uitzonderina

Individueel toepasselijk
bezoldiainasmaximum

151.200

Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

Gegevens in vorig verslaaiaar (2017)
Dienstbetrekking
Functie(s)

Aanvang functie
Afloop functie

Ja
Directeur

01-01
31-12

Omvang dienstverband (als
deeltiidfactor in fte)

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedina
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging

0,800

61.970
9.662
71.632

Individueel toepasselijk
bezoldiginnsmaximum

144.800

Toelichting

Bovenstaande leidinggevende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging
dienstverband in 2018 ontvangen.
Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na
cumulatie van alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.
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WNT-VERANTWOORDING 2018
Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1-12 van de functievervulling
De volgende leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1 -12 van de functievervulling zijn in de tabel hieronder
opgenomen.

_Le[dinggevende topfunctionaris

E.

De heer
R.

Vleeming

Meijer

Waarnemend directeur

Directeur (a.i.)

verslaaiaar

21-05-18

05-12-18

Afloop functievervulling in verslagjaar

10-12-18
391

31-12-18

8

1

43.202

8.381

43.202

8.381

43.202

8.381

dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldiade betalina

n.v.t.

n.v.t.

182

182

77.900

15.180

Ja

Ja

176

176

Ja

Ja

77.900

15.180

Aanhef

Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

De heer

Functievervulling
Functie(s)
Aanvang functievervulling in

Uren in verslagjaar (uur)

72

Aantal maanden in verslagjaar (mndn)
Aanvang functievervulling in vorig
verslaaiaar

Afloop functievervulling in vorig
verslaaiaar
Uren in vorig verslagjaar (uur)
Aantal maanden in vang verslagjaar
(mndn)

Bezoldiging

Uitgekeerde bezoldiging in verslagjaar
Uitgekeerde bezoldiging in vorig
verslaaiaar
Uitgekeerde bezoldiging gehele tijdvak
1 t/m 12 maanden

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
teruaontvangen bedraa

Totale bezoldiging exclusief BTW

Reden waarom de overschrijding al

Individueel toepasselijk bezoldiainasmaximum
Maximum uurtarief in verslagiaar
Individueel toepasselijk
bezoldiainasmaximum in verslaaiaar

Werkelijk uurtarief in verslagjaar lager
dan het maximum uurtarief

Werkelijk uurtarief in verslagjaar
indien hoaer

Maximum uurtarief in vorig verslagjaar
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum in vorig
verslaaiaar

Werkelijk uurtarief in vorig verslagjaar
lager dan het maximum uurtarief in
voria verslaaiaar

Werkelijk uurtarief in vorig verslagjaar
indien hoaer

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum gehele tijdvak 1
t/m 12 maanden
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WNT-VERANTWOORDING 2018
Toezichthoudend topfunctionaris

Niet van toepassing, er zijn geen toezichthoudend topfunctionarissen
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WNT-VERANTWOORDING 2018
Niet-topfunctionarissen boven de norm

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het individueel toepasselijk
drempelbedrag hebben ontvangen.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen die hier moeten worden toegelicht.
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Naaldwijk, juni 2019
Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland

Bestuurder

Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland
Statutaire adres De Savornin Lomanstraat 1
Statutaire vestigingsplaats 2672 BB Naalwijk
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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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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON
Naam: Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland
Adres: De Savornin Lomanstraat 1, 2672 BB Naaldwijk
Telefoon: 074-0642090
E-mailadres: info@spow.nl
Intemetsite: www.spow.nl
Bestuursnummer: 42132
BRIN-nummers: P02803
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Pagina voor de controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voorde controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de contmleverklaring
(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)
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BIJLAGEN
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