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A.   BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na verwerking resultaatbestemming)

Vaste activa
1.1 Materiële vaste activa 2.071.792   2.517.221    

2.071.792    2.517.221    

Vlottende activa
1.2 Vorderingen 1.096.354   1.450.765    
1.3 Liquide middelen 3.887.044   2.325.760    

4.983.398    3.776.525    

Totaal activa 7.055.190    6.293.746    

Eigen vermogen
2.1 Eigen vermogen 2.055.454   1.700.194    

2.055.454    1.700.194    

2.2 Voorzieningen 3.152.163    3.089.619    

2.3 Kortlopende schulden 1.847.573    1.503.933    

Totaal passiva 7.055.190    6.293.746    

31-12-2021 31-12-2020



B.   STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Baten
3.1 (Rijks)bijdragen OCW 17.972.142 17.500.000 17.400.295  
3.2 Overige overheidsbijdragen

en -subsidies 262.128       175.000      218.688        
3.3 Baten werk in opdracht van

anderen 15.346         25.000        16.246          
3.4 Overige baten 659.450       300.000      297.591        

Totaal baten 18.909.066  18.000.000 17.932.820 

Lasten
4.1 Personele lasten 14.839.275 14.575.000 14.766.995  
4.2 Afschrijvingen 611.948       700.000      672.356        
4.3 Huisvestingslasten 1.553.569    1.375.000   1.605.476    
4.4 Overige lasten 1.536.186    1.346.000   1.219.760    

Totaal lasten 18.540.978  17.996.000 18.264.587 

Saldo baten en lasten 368.088        4.000           331.767-       

5 Financiële baten en lasten 12.828-          4.000-           3.363-           

Nettoresultaat 355.260        -               335.130-       

Werkelijk 2021 Werkelijk 2020Begroting 2021



C.      KASSTROOMOVERZICHT 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 368.088       331.767-       

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 611.948      672.356        
- mutaties voorzieningen 62.544        99.288          
- overige mutaties eigen vermogen -               -                

674.492       771.644       

Veranderingen in vlottende middelen:
 - vorderingen 354.411      108.325-        
 - schulden 343.640      104.101-        

698.051       212.426-       

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.740.631    227.451       

Ontvangen interest 9                  48                  
Betaalde interest 12.837-        3.411-            
Buitengewoon resultaat -               -                

12.828-         3.363-           

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.727.803    224.088       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 166.519-      463.543-        
Desinvesteringen in materiële vaste activa -               -                

166.519-       463.543-       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 166.519-       463.543-       

Mutatie liquide middelen 1.561.284    239.455-       

Werkelijk 2020Werkelijk 2021



D.       GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING  
EN RESULTAATBEPALING

1.     Algemeen

Grondslagen voor de jaarrekening
Deze jaarrekening is ingericht volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) en derhalve volgens de 
bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 9) en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar en van de 
continuïteitsveronderstelling. Ter vergelijking zijn de realisatiecijfers van het voorgaande jaar opgenomen. 
Tevens zijn de cijfers van de goedgekeurde begroting over het huidige jaar opgenomen. 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaande jaar. De bedragen opgenomen in de jaarrekening luiden in hele euro's.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overheersende zeggen-
schap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. 
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale markt-
voorwaarden 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.
In hoofdstuk G van de jaarrekening is een overzicht opgenomen van deelnemingen en/of verbonden partijen.

2.     Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het resultaat, 
is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale 
waarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde, verminderd met de lineair 
berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur:

gebouwen  10 jaar
meubilair  (bureaustoelen) 10 jaar
overig meubilair 20 jaar
onderwijsmethodes  (OLP) 8 jaar
ICT 5 jaar

De ondergrens voor activering is € 1.000. De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven vanaf de maand 
van aanschaf. Investeringssubsidies die ontvangen zijn, worden in mindering gebracht op de investering.

Gebouwen
Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de stichting en het economisch eigendom bij de 
gemeente, zijn niet in de balans opgenomen. Eventuele bruikleenscholen zijn eveneens niet verwerkt.
De investering van € 248.836 ten behoeve van o.b.s. "de Opslach", deel uitmakend van de multifunctionele 
accommodatie "Triviant" te Franeker, is ultimo 2023 afgeschreven. De kosten van tijdelijke huisvesting bij o.b.s. 
" 't Fonnemint" te Sint Annaparochie ad € 97.889 (2020) worden afgeschreven in 10 jaar. De units zijn in 
eigendom van de stichting.



De kosten van cyclisch onderhoud aan de schoolgebouwen worden ten laste gebracht van de voorziening 
onderhoud.

Financiële vaste activa
Financiële vaste activa (deposito's) zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een 
voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen, als kortlopende 
schulden.
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 
ter vrije beschikking van het bestuur.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve en de bestemmingsreserves gepresenteerd. 
Er is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private reserves. 
Publieke middelen zijn middelen die verkregen zijn bij of krachtens de wet ingestelde heffingen.

Algemene reserve
De algemene publieke reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van de bedrijfsvoering.  
Deze wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de 
toegerekende baten en de werkelijke lasten, na verrekening met de bestemmingsreserves. 
In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene publieke reserve gebracht.

Bestemmingsreserves

Reserve zelfbeheer OLP
De bestemmingsreserves Onderwijsleerpakket (OLP) zijn per school gevormd uit onderwijsbudgetten die aan 
directeuren in zelfbeheer zijn gegeven. Het verschil tussen het toegekende budget en de werkelijke lasten wordt 
jaarlijks per school verrekend met de bestemmingsreserve OLP.

Bestemmingsreserve privaat
De algemene private reserve is bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit door ouders/verzorgers 
of derden ingebrachte middelen gedekt moeten worden. Deze is opgebouwd uit jaarlijkse verschillen tussen 
vrijwillige ouderbijdragen en overige privaatrechtelijke baten betreffende schoolactiviteiten op vrijwillige basis 
(schoolreisjes, sportactiviteiten, vieringen). 
Via resultaatbestemming worden de overschotten van een boekjaar toegevoegd en tekorten onttrokken aan de
algemene private reserve. 

Voorzieningen
In de balans wordt een voorziening opgenomen indien:
a.  er sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting, die het gevolg is van een gebeurtenis in 
      het verleden;
b.  het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van deze verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; 
c.  er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Enkel uitgaven waarvoor de voorziening oorspronkelijk was 
gevormd worden ten laste van de voorziening gebracht.



Voorziening ambtsjubilea
De voorziening ambtsjubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband. De berekening is gebaseerd op aanspraken op grond van de CAO, de ingeschatte 
blijfkans, het aantal dienstjaren en de mogelijkheid om het jubileum te behalen voor de pensioengerechtigde 
leeftijd. Er is gerekend met een gemiddelde salarisstijging van 1,75 % per jaar en een disconteringsvoet van 0,0 %.
De betaalde jubileumgratificaties worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening duurzame inzetbaarheid
De CAO-regeling duurzame inzetbaarheid biedt aan medewerkers van 57 jaar de mogelijkheid een spaartegoed  
op te bouwen dat later tot verlof leidt. Voor uren die zijn gespaard in het kader van een spaarplan met een 
verlofdoel, is een voorziening opgebouwd door dotaties ten laste van de exploitatierekening. De voorziening is 
bepaald op basis van de nominale waarde van in de toekomst op te nemen verlofsaldi. De berekening is 
gebaseerd op gedane toezeggingen vanuit de CAO en de salarisschaal van de werknemers.

Voorziening onderhoud
Voor de toekomstige kosten van periodiek onderhoud aan schoolgebouwen die in juridisch eigendom zijn bij 
de stichting, is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Hierin zijn de te verwachten kosten over een  
periode van 40 jaar per schoolgebouw uitgesplitst in verschillende bouwelementen, die op basis van vigerende 
regelgeving tot de risicosfeer van schoolbesturen behoren. In geval van voorgenomen scholenfusies of nieuw-
bouw/renovatie binnen een tijdsbestek van 10 jaar is uitgegaan van de vermoedelijk resterende gebruiksduur. 
Er is geen rekening gehouden met een eigen bijdrage bij nieuwbouw/renovatie. In het MJOP, dat laatstelijk is 
geactualiseerd in 2020, is per onderhoudscomponent uitgegaan van een algemeen gebruikelijke economische 
levensduur en een actueel prijsniveau. Er is geen rekening gehouden met indexering van kosten door inflatie of 
conjuncturele aanpassingen.

Op basis van het MJOP is voor de verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van gebouwen een voorziening 
gevormd tegen nominale waarde, die per component lineair en tijdsevenredig is opgebouwd, gerekend vanaf het
stichtingsjaar van iedere afzonderlijke school. Bij uitbreidingen is voor het betreffende bouwdeel gerekend vanaf 
het jaar van uitbouw. 

De toevoegingen aan de voorziening worden per component bepaald op basis van de geschatte kosten van 
cyclisch onderhoud en de periode die telkens verloopt tussen de werkzaamheden zoals blijkend uit het MJOP. 
Jaarlijks wordt na een bouwkundige inspectie ter plaatse per schoolgebouw bepaald welke werkzaamheden 
noodzakelijk zijn om te blijven voldoen aan technische kwaliteitseisen en daarmee de goede onderhoudsstaat 
van de gebouwen en installaties te continueren, waarna de werkelijke kosten van voorzien onderhoud aan de  
voorziening worden onttrokken.
De schattingselementen die zijn gerelateerd aan deze voorziening betreffen de gebruiksduur, de onderhouds-
cyclus, het bedrag dat is vereist en het moment waarop het onderhoud wordt uitgevoerd.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Kortlopende schulden worden 
opgenomen tegen de nominale waarde.

3.     Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. De baten en lasten worden 
toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar worden in acht genomen, indien zij voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening 
bekend zijn geworden en de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.



(Rijks)bijdragen OCW
De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft als bate 
verwerkt in de staat van baten en lasten.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten 
en lasten over de verslagperiode voor zover ze verschuldigd zijn aan de werknemers respectievelijk de belasting-
autoriteit. Voor zover de verschuldigde betalingen op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een 
verplichting opgenomen. De uitgestelde personeelsbeloningen voortvloeiende uit de overgangsregeling BAPO 
(bevordering arbeidsparticipatie ouderen) zijn als periodekosten in de staat van baten en lasten verwerkt. 

Pensioenregelingen
De entiteit is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP is het bedrijfstakpensioen-
fonds voor overheidswerkgevers, waaronder onderwijsinstellingen. De over het verslagjaar verschuldigde  
premie wordt als last verantwoord.

Afschrijvingen
Voor een toelichting op de afschrijving op materiële vaste activa wordt verwezen naar de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen.

Overige kosten
Alle kosten anders dan personeelsbeloningen en afschrijvingen, die in het boekjaar zijn gerealiseerd en waar 
geen opbrengsten tegenover staan die nog niet zijn gerealiseerd.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. Bankkosten worden ten laste gebracht van het 
boekjaar waarop deze betrekking hebben.



E.       TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

1.1 Materiële vaste activa
1.2.1 1.2.2 1.2.3

Gebouwen Inventaris Andere vaste Totaal
en en bedrijfs-

terreinen apparatuur middelen (OLP)

Aanschafprijs 346.725 3.820.672 919.685 5.087.082
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -152.319 -1.758.219 -659.323 -2.569.861
Boekwaarde 1 januari 2021 194.406 2.062.453 260.362 2.517.221

Aanschafwaarde desinvesteringen
Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen
Investeringen 154.555 11.964 166.519
Afschrijvingen -44.626 -502.640 -64.682 -611.948
Saldo mutaties -44.626 -348.086 -52.717 -445.429

Aanschafprijs 346.725 3.975.227 931.649 5.253.601
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -196.945 -2.260.859 -724.005 -3.181.809
Boekwaarde 31 december 2021 149.780 1.714.368 207.644 2.071.792

De in 2020 gepleegde investering van € 97.889 in tijdelijke huisvesting (units) voor o.b.s. "'t Fonnemint" te Sint Anna-
parochie is volledig gefinancierd met private middelen. De jaarlijkse afschrijving ad € 9.789 maakt deel uit van de private 
lasten. Het saldo van de private baten en lasten komt tot uitdrukking in de resultaatbestemming. 
De boekwaarde van de units ultimo 2021 ad € 80.106 maakt deel uit van de totale boekwaarde van 1.2.1. Gebouwen 
en terreinen ad € 149.780.

1.2 Vorderingen
1.2.1 Debiteuren 55.142         39.461         
1.2.2 OCW/LNV 912.441       1.159.667    
1.2.3 Overige overheden 5.847           152.092       

1.5.7.aFietsplan/bedrijfsfitness 22.531        26.966          
1.5.7.c Lonen en salarissen -               -                
1.5.7.bOverige vorderingen  -               -                
1.2.4 Overige vorderingen 22.531         26.966         

1.5.8.aVooruit betaalde bedragen 43.443        53.704          
1.5.8.bNog te ontvangen bedragen 38.703        3.411            
1.5.8.c Uitkeringen -               -                
1.5.8.dOverig 18.247        15.464          
1.2.5 Overlopende activa 100.393       72.579         

1.096.354    1.450.765    

1.3 Liquide middelen
1.3.1 Tegoeden op bank- en girorekeningen 3.887.044    2.325.760    

3.887.044    2.325.760    

31-12-202031-12-2021



2.1 Eigen vermogen

stand per overige resultaat-
31-12-2020 mutaties bestemming

bestemming

2.1.1 Algemene reserve
Algemene publieke reserve 966.543        -               330.093       1.296.636    

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
Reserve zelfbeheer OLP 626.823        -               31.007         657.830       

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
Algemene private reserve 106.828        -               5.840-           100.988       

1.700.194    -               355.260       2.055.454    

2.2 Voorzieningen

2.2.1 2.2.3
Personeels- Overige
beloningen voor-

zieningen

Stand per 31 december 2020 303.823       2.785.796    3.089.619    
Stelselwijziging -               -               
Stand per 1 januari 2021 303.823       2.785.796    3.089.619    
Dotaties 16.623         283.870        300.493       
Onttrekkingen 13.181-         224.768-        237.949-       
Vrijval -               -                -               
Stand per 31 december 2021 307.265       2.844.898    3.152.163    

Stand per

          Totaal

31 december 2021



2.3 Kortlopende schulden
2.3.1 Crediteuren 248.177       163.749       
2.3.2 OCW/LNV -               -               
2.3.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 635.640       572.847       
2.3.4 Schulden terzake van pensioenen 200.717       176.782       

2.5.9.aNetto salarissen 6.982           3.152            
2.5.9.bPremie aanvullende verzekeringen 275              -                
2.5.9.c Overig -               -                
2.3.5 Overige kortlopende schulden 7.257           3.152           

2.5.10.aVakantiegeld 455.634      437.290        
2.5.10.cGeoormerkte doelsubsidies -               -                
2.5.10.dNog te betalen bedragen -                
2.5.10.eOverig 300.148      150.113        

2.3.6 Overlopende passiva 755.782       587.403       

1.847.573    1.503.933    

-               

Geoormerkte doelsubsidies   (model G) 

G 1  Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule   (prestatieverplichting)

Omschrijving           Toewijzing  Bedrag van   Ontvangen 
 toewijzing  t/m 

kenmerk datum verslagjaar  nog niet ge-
2021 heel afgerond

Internationalisering fun-
derend onderwijs (18PU) IFO20100 14-8-2020 5.000€           5.000€         

Tel mee met Taal TMMTOA20054 17-9-2020 125.000€      125.000€     

Hoogbegaafdheid SWV Friesland 2021 11.699€        11.699€       

141.699€      141.699€     

31-12-202031-12-2021

          conform de subsidiebeschikking 

                  en afgerond 

             j   
verslagjaar        

            geheel uitgevoerd         



G 2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule   (bestedingsverplichting)

A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Toewijzing  Ontvangen  Totale  Saldo  Ontvangen  Subsidiabele  Saldo te 
 t/m vorig  subsidiabele 1-1-2021  in  kosten in  besteden 

kenmerk datum bedrag verslagjaar kosten t/m verslagjaar verslagjaar  ultimo 
2020 2021 2021  verslagjaar 

-€             -€                  -€                   -€                  -€                  -€                   -€                  

-€             -€                  -€                   -€                  -€                  -€                   -€                  

-€             -€                  -€                   -€                  -€                  -€                   -€                  

B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing  Ontvangen  Totale  Saldo  Ontvangen  Subsidiabele  Saldo te 
 t/m vorig  subsidiabele 1-1-2021  in  kosten in  besteden 

kenmerk datum bedrag verslagjaar kosten t/m verslagjaar verslagjaar  ultimo 
2020 2021 2021  verslagjaar 

-€             -€                  -€                   -€                  -€                  -€                   -€                  

-€             -€                  -€                   -€                  -€                  -€                   -€                  

-€             -€                  -€                   -€                  -€                  -€                   -€                  

2.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Van langer dan een jaar doorlopende contractuele verplichtingen die van invloed kunnen zijn op de liquiditeit, 
solvabiliteit en inherente risico's kan het volgende overzicht worden gegeven:

  nr. looptijd duur auto-
matische 

verlenging

opzeg-
termijn

Administratie, beheer en bestuur
1. Accountantscontrole Van Ree onbepaald 1 jaar geen € 15.000
2. Lidmaatschap landelijke Vos/abb onbepaald 1 jaar 3 maanden € 5.500 € 2,81 per ll.

scholenvereniging
3. Lidmaatschap sector- PO Raad onbepaald 1 jaar 3 maanden € 8.500 € 4,50 per ll.

organisatie PO
4. 1 jaar 3 maanden € 3.000

geschillen

Personeelszaken
5. Bedrijfsgezondheidszorg MK Basics 3 jaar 1 jaar 3 maanden € 25.000
6. Payroll dienstverlening Roler 2 jaar 1 jaar 3 maanden € 650.000
7. Buurtsportcoaches Waadhoeke 3 jaar 1 jaar 3 maanden € 88.000
8. Digitale HRM-tool portfolio/ Coo7 3 jaar 3 jaar 3 maanden € 20.000

bekwaamheidsdossier

LGC/LKC/Fu
DGO (€ 1 p/ll.)

indicatie 
kosten per 

jaar

tot 1-8-2024

opmerkingen

RvT 18-9-2018

tot 1-1-2024

Aansluiting bij geschillen-, Stg.Onderwijs- onbepaald
klachten- en 

onderwerp contractuele 
partner

tot 1-8-2024

tot 1-12-2024



  nr. looptijd duur auto-
matische 

verlenging

opzeg-
termijn

Huisvestingszaken
9. Schoonmaakonderhoud Gom 3 jaar 1 jaar 3 maanden € 300.000

10. Energielevering MAIN Energie 1 jaar 1 jaar 3 maanden € 300.000
 

ICT
11. Telfort/TCOM 3 jaar 1 jaar 3 maanden € 3.500 tot 1-11-2023
12. Aanschaf hardware (laptops, Central Point 2 jaar 2 jaar 1 jaar variabel tot 1-8-2023

Chromebooks, accessoires)
13. Aanschaf audiovisuele app. PTH 2 jaar 2 jaar 9 maanden variabel tot 1-7-2023
14. Beheer MS-devices/ 3 jaar 3 jaar 3 maanden € 20.000

Chromebooks
15. Beheer draadloos netwerk Issys ICT 5 jaar max. 1 jaar 2 maanden € 30.000
16. Multifunctionele afdruk- Canon 6 jaar 1 jaar 2 maanden € 45.000

apparatuur

tot 1-1-2022

indicatie 
kosten per 

jaar

Skool (Miloo+)

contractuele 
partner

(mobiele) Telefonie/VoIP

onderwerp

tot 1-9-2024
tot 1-1-2022

tot 1-8-2024

opmerkingen

tot 1-1-2028



F.       TOELICHTING BEHORENDE TOT DE
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3.1 Rijksbijdragen

Rijksbijdrage sector PO 16.345.290 16.588.395 16.465.467  
-               -               -                

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/LNV 16.345.290  16.588.395 16.465.467 

Geoormerkte OCW subsidies
Niet geoormerkte OCW subsidies -               -                

-               -               -                
3.1.2 Overige subsidies OCW 680.334        -               30.997         

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen 
rijksbijdrage SWV 946.518        911.605 903.831

3.1.4 Inkomensoverdrachten -                -               -               

17.500.000 17.400.295 

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Overige overheidsbijdragen 262.128        175.000 218.688       

262.128        175.000       218.688       

3.3 Baten werk in opdracht van derden

3.3.1 Werken voor derden 15.346          25.000         16.246         

15.346          25.000         16.246         

3.4 Overige baten

3.4.1 Verhuur 84.432          77.500         98.870         
3.4.2 Detachering personeel 132.486        41.750         51.735         
3.4.3 Schenking -                -               -               
3.4.4 Sponsoring -                -               -               
3.4.5 Overige 442.532        180.750       146.986       

659.450        300.000       297.591       

Werkelijk 2020

17.972.142   

Werkelijk 2021 Begroting 2021



4.1 Personele lasten

4.1.1a Brutolonen en salarissen 10.558.028 13.634.000 10.603.646  
4.1.1b Sociale lasten 1.412.825    -               1.341.692    
4.1.1c Pensioenpremies 1.740.352    -               1.545.060    
4.1.1 Lonen en salarissen 13.711.205  13.634.000 13.490.398 

4.1.2a Mutatie personele voorzieningen 3.442           -               71.032          
4.1.2b Personeel niet in loondienst 906.845       723.000      1.062.087    
4.1.2c Overige 340.626       318.000      335.453        
4.1.2 Overige personele lasten 1.250.913    1.041.000    1.468.572    
4.1.3 Uitkeringen  (-/-) 122.843-        100.000-       191.975-       

14.839.275  14.575.000 14.766.995 

-                -               
Personeelsbezetting     Werkelijk  Begroting  Werkelijk  
per 31 december 2021 2021 2020

in dienst bij Elan Onderwijsgroep:
Directie 16,1  fte. 16,4  fte. 17,6  fte.
OP 140,2  fte. 133,5  fte. 134,3  fte.
OOP 30,0  fte. 26,7  fte. 26,3  fte.

186,3  fte. 176,6  fte. 178,2  fte.

Deze formatie is inclusief 2,7 fte. (2020: 0,5 fte.) aan personeel dat elders is gedetacheerd.
De OOP-formatie bestaat tot 1,7 fte. (2020: 1,7 fte.) uit schoonmaakpersoneel, waarvan de lasten ad € 69.719 zijn
verantwoord bij rubriek 4.3.5.

extern personeel:
Directie 1,4  fte. 0,0  fte. 1,4  fte.
OP 0,0  fte. 4,0  fte. 2,9  fte.
OOP 1,9  fte. 1,4  fte. 3,8  fte.

3,3  fte. 5,4  fte. 8,1  fte.

totale formatie 189,6  fte. 182,0  fte. 186,3  fte.

4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

4.2.1 Materiële vaste activa 611.948        700.000       672.356       

611.948        700.000       672.356       

Begroting 2021

Begroting 2021 Werkelijk 2020

Werkelijk 2020Werkelijk 2021

Werkelijk 2021



4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 32.071          32.400         31.854         
4.3.2 Dotatie voorziening onderhoud 283.870        286.000       282.037       
4.3.3 Preventief onderhoud 218.300        154.500       231.088       
4.3.4 Energie en water 246.648        240.000       220.748       
4.3.5 Schoonmaakkosten 496.958        427.600       499.544       
4.3.6 Heffingen 21.730          24.500         26.235         
4.3.7 Huisvesting brede scholen 167.663        135.000       116.424       
4.3.8 Overig onderhoud 86.329          75.000         197.546       

1.553.569    1.375.000    1.605.476    

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 387.736        259.592       238.340       
4.4.2 Inventaris en apparatuur 24.396          12.175         22.356         
4.4.3 Leermiddelen 838.533        654.010       698.547       
4.4.4 Overige 285.521        420.223       260.517       

1.536.186    1.346.000    1.219.760    

-                
Specificatie accountantskosten (Van Ree Accountants)

Controle van de jaarrekening 25.497          21.500         24.522         
Andere controle opdrachten 2.174            3.500           1.724           
Fiscale adviesdiensten -                -               -               
Andere niet-controle diensten -                -               -               

27.671          25.000         26.246         

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 9                    -               48                 
5.2 Bankkosten 12.837-          4.000-           3.411-           

12.828-          4.000-           3.363-           

Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020



G.       Overige verbonden partijen
(minderheidsdeelneming en geen beslissende zeggenschap)

  nr. juridische Eigen Resultaat art. 2:403 deel-      con-            
vorm Vermogen jaar BW name      soli-

31-12-2021 2021 datie

1. Stichting Samenwerkings- Stichting ? ? nee 1/46       nee
verband Passend Onderwijs 
PO Friesland

2. Coöperatie Brede School Coöperatie € 20.820 € 0 nee 36 %       nee
Berltsum u.a.

3. Koöperaasje Brede Skoalle Coöperatie € 0 € 0 nee 45 %       nee
Bitgummole u.a.

4. Vereniging van Eigenaren Vereniging € 0 € 0 nee 1/3         nee
MFA Franeker (Triviant)

naam

zetel      teiten

Leeuwarden  

……..…...……...4

……..…...……...4
Waadhoeke     

Waadhoeke     

Harlingen
(KvK 53806646)

(KvK 59235888)

(KvK 62858157)

(KvK 72061421)

……….….……...4

……..……...…...4

statu-      code  
taire       activi- 



H.     WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN 
(SEMI-)PUBLIEKE SECTOR (WNT)

1. Algemeen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Intergemeentelijk Openbaar Basis-
onderwijs (ISOB) van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs, klasse C.
Deze klasse-indeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen, die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 4
Gemiddeld aantal studenten 2
Gewogen aantal onderwijssoorten 2
Totaal aantal complexiteitspunten 8

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Elan Onderwijsgroep is € 149.000. Het weergegeven individuele WNT-
maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienst-
verband, waarbij de berekening van de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. 
Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15 % en voor
de overige leden 10 % van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. 
Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 maanden 
een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bestuurder
Het dagelijks bestuur bestaat volgens de statuten uit één of meer leden. Het aantal leden van het dagelijks 
bestuur is door de Raad van Toezicht bepaald op één. De Directeur-bestuurder vormt het dagelijks bestuur van 
Elan Onderwijsgroep. Hij is op basis van een arbeidsovereenkomst voor werktijdfactor 1,0 in vaste dienst. 
De CAO Bestuurders Primair Onderwijs is van toepassing verklaard door de Raad van Toezicht.

Toezichthouders
Het toezichthoudend algemeen bestuur, de Raad van Toezicht, bestaat volgens de statuten uit minimaal 5 en 
maximaal 7 leden, waarvan een aantal door de oudergeleding van de GMR is voorgedragen. De toezichthouders 
zijn voor vier jaar benoemd. Na afloop van de zittingsperiode behoort herbenoeming voor 4 jaar tot de mogelijk-
heden. Er is geen taakomvang bepaald. De honorering past binnen de minimum- en maximumgrenzen die 
worden geadviseerd door de Vereniging Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

2.     Bezoldiging topfunctionarissen

           topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Bedragen x € 1 M. Vrolijk

Functiegegevens Bestuurder

Gegevens 2021
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/8
Omvang dienstverband (in fte.) 1,0
Gewezen topfunctionaris nee
Dienstbetrekking? ja

2.a     Leidinggevende (gewezen) topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende 



Bedragen x € 1 M. Vrolijk

Functiegegevens Bestuurder

Gegevens 2021  (vervolg)

Bezoldiging
Beloning € 84.406
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn € 14.630
Subtotaal € 99.036

Individueel bezoldigingsmaximum  (= 243/365 x € 149.000) € 99.197
-/- onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging € 99.036

Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12
Omvang van het dienstverband in 2020 (in fte.) 1,0
Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging 2020
Beloning € 120.198
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn € 20.313
Totaal bezoldiging 2020 € 140.511

Individueel bezoldigingsmaximum € 143.000

2.b     Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1-12.

Bedragen x € 1

Functiegegevens 

Kalenderjaar 2021 2020
23/8 - 31/12

4,27
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 645

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 199

€ 332.400

Bezoldiging in de betreffende contractperiode € 87.075

Totaal bezoldiging, exclusief BTW

A.T. Hoksbergen

€ 87.075

€ 118.279

€ 87.075

ja

(interim-) Bestuurder

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum 

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

Maxima op basis van de normbedragen per maand
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

Totale bezoldiging gehele contractperiode (excl. BTW)

Individueel toepasselijk maximum gehele periode functievervulling 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - 



2.c     Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 A. Wachter- R.J. Admiraal E. Elsinga J. Bokma W.T. Scholten-
van Veen Kluitenberg

Functie voorzitter secretaris- lid lid lid lid
penningmeester

Gegevens 2021
Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum € 22.350 € 14.900 € 14.900 € 14.900 € 14.900 € 14.900

Bezoldiging
Beloning € 6.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 2.479 € 3.000
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal € 6.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 2.479 € 3.000
-/- onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging € 6.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 2.479 € 3.000

Bedragen x € 1 A. Wachter- R.J. Admiraal E. Elsinga J. Bokma W.T. Scholten-
van Veen Kluitenberg

Functie voorzitter secretaris- lid lid lid lid
penningmeester

Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervullin   1/1 - 31/12 1/5 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/5 - 31/12

Bezoldiging 2020
Beloning € 6.000 € 2.000 € 3.000 € 3.000 € 2.479 € 2.000
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2020 € 6.000 € 2.000 € 3.000 € 3.000 € 2.479 € 2.000

Individueel bezoldigings-
maximum 2020 € 21.450 € 9.533 € 14.300 € 14.300 € 14.300 € 9.533

3.     Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 
         met of zonder dienstbetrekking

Er zijn in 2020 en 2021 geen ontslaguitkeringen verstrekt aan topfunctionarissen.

4.     Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging 
boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan 
overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van 
de WOPT of de WNT zijn vermeld of hadden moeten worden vermeld.

J.W. van 
Beem

J.W. van 
Beem



I.       Bestemming van het exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat in 2021 bedraagt volgens de staat van baten en lasten € 355.260.

Het resultaat is overeenkomstig de daarvoor geldende grondslagen als volgt bestemd:

ten laste van de Algemene Publieke Reserve 330.093
ten laste van de Algemene Private Reserve -5.840
ten laste van de Bestemmingsreserve Zelfbeheer OLP 31.007

355.260

J.       Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die blijken na balansdatum tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening en nadere 
informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum zijn bij het opmaken van de jaarrekening verwerkt. 

Gebeurtenissen die blijken na het opmaken van de jaarrekening tot aan vaststelling van de jaarrekening en nadere 
informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden alleen verwerkt in de jaarrekening voor
zover dat onontbeerlijk is voor het inzicht. Feitelijk hebben zich na het opmaken van de jaarrekening tot aan de 
accountantscontrole geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers in de 
jaarrekening.



Bedrijfs- en contactgegevens 

Elan Onderwijsgroep 

P. Jurjensstrjitte 8 Postbus 31 

9051 BS  Stiens 9050 AA  Stiens 

T  058 25 39 580 
E  info@elanowg.nl 

www.elanonderwijsgroep.nl 

OCW-bestuursnummer: 41693 

KvK:  01123254 

T. Groeneveld

Medewerker FA

A.T. Hoksbergen 

(interim-) Bestuurder 

info@elanowg.nl

E. Pijnacker 

Controller 

epijnacker@elanowg.nl tgroeneveld@elanowg.nl

mailto:info@elanowg.nl
http://www.elanonderwijsgroep.nl/
mailto:mvrolijk@elanowg.nl
mailto:epijnacker@elanowg.nl
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