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A. Samenvatting

Bestuurllfke fusle

Per I augustus 2018 zijn Stichting Radius en Onderwijsgroep Fier gefuseerd en verder gegaan

onder de naam Elan Onderwijsgroep. Omdat er daarvoor al sprake was van samensmelting van

belangen zijn de jaarrekeningen samengevoegd per l januari 20L8 en zijn de vergelijkende

cijfers bij elkaar opgeteld alsof er toen ook al sprake was van één organisatie. Daarbij zijn de

wederzijdse baten en lasten van detachering en administratieve dienstverlening geëlimineerd.

Algemeen bestuursbeleld

Onze stichting heeft als slogan: Possle voor elk Talent. De speerpunten ln het beleid liggen bij

de rolvan de scholen ln hun omgevlng, de onderwlJskwalltelt, het personeel en het passend

onderwijs. Dat is vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan 2019-2023. Nadere uitwerking vindt

pleats in diverse deelplannen en beleidsmaatregelen. Het voert te ver om daar in deze

jaarstukken nader op in te gaan. Hier wordt volstaan met de opmerking dat het algemene

beeld is dat de onderwijsopbrengsten een stijgende lijn vertonen.

Exploitatieresultaat

Vooral door verhoging van de kleine scholentoeslag, toevoeging van werkdrukmiddelen en

indexering in verband met de CAO-loonstiiging waren de gewone baten € 1.506 K (9,6 %) hoger

dan geraamd. De exploitatielasten waren echter€ 1.852 K (-1L,8 o/olhoger, zodat het boekjaar

is afgesloten met een tekort van € 338,922(-2,2o/ol. Gezien het positieve exploitatieresultaat

van € 537.153 dat vorig jaar is gerealiseerd, is dit niet verontrustend.

Met het oog op het lerarentekort en aanvaarding van het eigen risicodragerschap voor

vervangingskosten, is besloten een aantal payrollers aan de organisatie te binden door hen in

vaste dienst te nemen. Daarmee is tevens geanticipeerd op toename van het natuurlijk verloop

in de komende jaren. Daardoor is de voorgenomen formatiekrimp weliswaar niet gerealiseerd,

maar ziln wel belangrijke stappen gezet voor de continuiteit van het onderwijsproces.

Naast het hogere aantalfte's zorgden de CAO-loonstijging, extra afschrijving en implementatie

van de draadloze ICT-infrastructuur voor de budgetoverschrijding.

Financlële posltle

Het balanstotaal is €6.790.732 en bestaat voor wat de passiva betreft uit een Eigen Vermogen

van € 4.622,253. Alle kengetallen voor vermogens- en budgetbeheer voldoen aan de gangbare

normen. De organisatie is dus financieel gezond.

De begroting voor 20L9 en de meerjarenbegroting zijn sluitend. Voor de nabije toekomst baart

het cyclisch onderhoud de grootste zorgen, met name door een striktere interpretatie van de

regelgeving voor verantwoording.
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B. Visie en besturing

7, Vlsle en mlssle.

De doelstelling en kernactiviteit van Elan Onderwijsgroep is het verzorgen van openbaar en

algemeen bijzonder primair onderwijs. Onze scholen zijn algemeen toegankelijk voor

iedereen, zonder onderscheid naar levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid,

afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Dit betekent dat iedere leerling welkom is.

De scholen van Elan Onderwijsgroep zijn gevestigd in de krimpregio Noordwest Fryslân.

Een streefdoel is om in zoveel mogelijk in dorpen minimaal één schoolte behouden, zodat

kinderen dichtbij huis primair onderwijs kunnen volgen.

Onze stichting heeft als slogan: Passle voor elk Talent.leder kind is uniek en elk talent telt.

Daarom gaan wij uit van de kansen en mogelijkheden van elke individuele leerling.

Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar net zo belangrijk is het dat de kinderen gezond zijn,

goed in hun vel zitten en in hun kracht staan. Het is onze passie de kinderen voortdurend te

stimuleren het beste uit zichzelf te halen. leder vanuit zijn of haar eigen talent. ln elke vorm

en op ieder niveau, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich staande kunnen

houden in de samenleving van morgen.

Onze missie komt tot uiting in de merkwaarden (hard versus zacht) die samengevat zijn in de

volgende complementaire paren :

hoofd <> hart

Het bieden van steengoed onderwijs staat bij ons voorop, maar ook de manier waarop wij dat

doen: vanuit ons hart. Met passie, enthousiasme en met aandacht en zorg voor elk individueel

kind.

prestatie <> plezier

Goede leerresultaten zijn belangrijk. Wij dagen onze leerlingen uit om hun mogelijkheden en

talenten maximaalte ontwikkelen. Maar minstens zo belangrijk vinden wij het dat de

kinderen goed in hun vel zitten, plezier hebben en zich veilig voelen op school.

lk <> wil

Wij leren de kinderen oog te hebben voor elkaar, naar elkaar te luisteren en respect te

hebben voor elkaar, Samen leren en leven. Dat staat bij ons centraal.

binnen <> buiten

De rol van onze scholen gaat verder dan het geven van onderwijs alleen. Wij doen er alles aan

om voor de omgeving van zoveel mogelijk betekenis te zijn. Bijvoorbeeld door aandacht te

besteden aan maatschappelijke en sociale vraagstukken.
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2, Besturing.

Elan Onderwijsgroep is in juridische zin een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder

primair onderwijs zoals genoemd in artikel L/ WPO. De organisatie telt L school voor speciaal

basisonderwijs, L NT2-school, 4 (informele) samenwerkingsscholen en L5 openbare basis-

scholen, met een leerlingenaantal variërend van ruim 40 tot ruim 200. ln totaal was het

leerlingenaantal 2070 per 1" oktober 2018 (L oktober 2Qt7:2036).

De dagelijkse leiding van de stichting is opgedragen aan de directeur-bestuurder. Hij legt

daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Deze scheiding tussen bestuur en

intern toezicht is statutair vastgelegd ("one tier"-model).

De dagelijkse leiding van de scholen is in handen van directeuren. Samen met leerkrachten en

onderwijsondersteunend personeel vormen zij de schoolteams. Elke school kent een mede-

zeggenschapsraad (MR), waarin personeel en ouders evenredig vertegenwoordigd zijn.

De directeur van de school voert met de MR overleg over schoolspecifieke zaken. Voor school-

overstijgende zaken is een GMR in het leven geroepen. De directeur-bestuurder is gespreks-

partner van de GMR, Bestuur en scholen worden ondersteund vanuit het stafbureau in Stiens.

^ñ^^¡rA^ñ¡¡¡r-' t1r\t,{tIvrJ ñAtYt

Raad van Toezicht
(lntern toezlchthouder)

Stafbureau
Dlrecteur-bestuurder

(dogelüks bestuur)

G

M

R

Dlrectleberaad

schooldlrecteuren

21 scholen

M

R
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3, Verqntwoordlng Rood van Toezlcht,

o, Somenstelllng RvT,

De RvT van Elan Onderwijsgroep bestaat uit personen die eerder bestuurslid waren bij de

rechtsvoorgangers Stichting Radius en Onderwijsgroep Fier, Dat is vastgelegd in een

overgangsartikel bij de statutenwijziging van 3 juli 2018.

Het aantal leden van de RvT is tot nader order bepaald op 5.

De leden van de RvT worden voor een periode van vier jaar benoemd. Na afloop van hun

zittingsperiode kunnen zij voor maximaal één periode van vier jaar worden herbenoemd.

De RvT bestaat uit:

naam functle ln functle

slnds

elnde eerste

zittlngsperlode

elnde tweede

zlttlngsperlode

A. Wachter-van Veen

G.F.E. Rauch

E. Elslnga

J.W. van Beem

J. Bokma

voorzitter I-6-20L4

secretarls- L-2-20L6

penningmeester

tid 3-7-20L8

l¡d 10-5-201.6

l¡d 10-5-2016

L-6-2018

1-3-2018

L-8-2022

L-8-2020

r-8-2020

L-8-2022

1.-8-2022

L-8-2026

1.-8-2024

t-8-2024

b, Werkwltze.

Behoudens de genoemde functies is geen specifieke taak- of portefeuilleverdeling

vastgelegd. De RvT treedt op als collegiaal bestuur en de leden zijn gezamenliJk bevoegd.

Situaties met (potentieel) tegenstr¡jdig belang zijn binnen de RvT niet aan de orde geweest.

c, Brqnchecode Goed bestuur,

Elan Onderwijsgroep onderschrijft de "Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs" , zoals

vastgesteld door de PO Raad. Er zijn geen aanwijzingen dat gedurende het verslagjaar in

strijd is gehandeld met deze governance-code.

d, Honorerlng,

De voorzitter ontvangt voor haar werkzaamheden een jaarlijkse vergoeding van bruto

€ 6.000. Voor de overige RvT-leden bedraagt de vergoeding € 3.000 per jaar bruto.

Deze honorering past binnen de minlmum- en maximumgrenzen die worden geadviseerd

door de Vereniging Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en voldoet tevens aan

de Wet Normering Topinkomens.
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e, Betaqlde en onbetoalde (neven)functles toezlchthouders en dlrecteur-bestuurder.

De leden van de RvT en de directeur-bestuurder oefenen betaald of onbetaald de volgende

functies en nevenfuncties uit:

naam

RvT-leden:

A. Wachter-van Veen

G.F.E. Rauch

E, Elsinga

J.W. van Beem

J. Bokma

Dlrecteur-bestuurder:

M.O. Vrolijk

relevante (neven-lfunctles

en/of werkzaamheden

betaald/

onbetaald

theologe, veranderkundige. ldentiteits-

begelelder onderwljsbureau Meppel

(hoofdfunctie)

voorzitter bestuur CDA Leeuwarden

voorzitter RvT zorgcentrum 't B¡ldt

vice-voorzitter Sint Vitusparoch ie

redactielid van SPREEK en Riddertijdingen

gepensioneerd

behalve RvT geen andere nevenfuncties

docent VO (hoofdfunctie)

secretaris a.i. vv Franeker

vestigingsmanager Van Mossel Autolease

Leeuwarden (hoofdfu nctie)

Lid Raad van Toezicht Miks Welzijn

Trainer kaatsschool Stichting Score

lnhuur Omrop Fryslân m.b.t. PC

planontwikkelaar "Bokma Planontwikkeling"

Acquisiteur en planontwikkelaar "ABC water-

woningen" te Urk

Erkend energiedeskundige en bouwkundig

adviseur bij "Bokma Advies"

EVS inspecteur Centrum Veilig Wonen

Bestuurslid Stichting Vrienden Doniastate

Voorzitter Stichting Accommodatiebeheer

Uniawei 2a te Stiens

betaald

onbetaald

onbetaald

onbetaald

onbetaald

betaald

onbetaald

betaald

vergoeding

vergoeding

vergoeding

betaald (zzp)

betaald (zzp)

betaald (zzp)

betaald (zzp)

onbetaald

onbetaald

d irecteu r-bestu u rder Elan Onderwijsgroep

(hoofdfunctie)

directeur-eigenaar Con Forza Advies &

Dienstverlen ing (nevenfunctie)

betaald

betaald
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f, lntern toezlcht,

Door de directeur-bestuurder is via managementrapportages, alsmede schriftelijke dan wel

mondelinge mededelingen tijdens RvT-vergaderingen en op diverse andere contact-

momenten, verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Daarbij inbegrepen is een

toets van de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. Er is afdoende

gebleken dat op het gebied van beleidsvoering aan alle wettelijke verplichtingen wordt

voldaan door Elan Onderwijsgroep en dat het beleidsvoerend vermogen voldoende is,

Tussen de RvT-vergaderingen door heeft de voorzitter zich frequent door de directeur-

bestuurder laten informeren over actuele ontwikkelingen. De directeur-bestuurder zoekt op

zijn beurt soms contact met individuele RvT-leden om over specifieke onderwerpen

beleidskaders te bepalen.

Het strategisch beleid, de veranderbereidheid, de onderwijskwaliteit, de gemeentelijke

opheffingsnormen, scholenfusies, de formatie en de financiën zijn de belangrijkste

onderwerpen die door de RvT zijn besproken.

Het functioneren van de RvT en de samenwerking met de directeur-bestuurder is tijdens een

besloten vergadering geëvalueerd. De directeur-bestuurder voert het reguliere overleg met

de GMR. Daarnaast heeft tweemaal overleg tussen de RvT en de GMR plaatsgevonden.

g, Toezlcht gemeenten,

De gemeenten Leeuwarden, Noardeast Fryslân en Waadhoeke zijn in het kader van hun

wettelijke toezichthoudende taak op het openbaar onderwijs belast met:

- goedkeuring van begroting, jaarrekening en jaarverslag;

- benoeming en ontslag leden Raad van Toezicht;

- goedkeuring van statutenw¡jzigingen;

- ontbinding van de stichting bij ernstige taakverwaarlozing.

De gemeenten hebben in een convenant vastgelegd zich te beperken tot marginale toetsing.

Sinds de gemeentelijke herindelingen in 2018 en 2019 heeft voor het eerst op 7 maart 2019

weer overleg plaatsgevonden met de portefeuillehouders onderwijs, zijnde de commissie

"Toezicht stichting openbaar onderwijs". Er zijn tussentijds wel veel individuele contacten

geweest met de portefeuillehouders, over uiteenlopende onderwerpen.

Op 5 maart 2019 is een informatiebijeenkomst voor raadsleden georganiseerd.

h. Goedkeurlng begrotlng en toorstukken,
De begroting 2018 is voorlopig vastgesteld in de RvT-vergadering van 2L november 2017.

Na goedkeuring door de gemeenten is de begroting op 10 juli 2018 definitief vastgesteld.

Bij de behandeling van de bestuursrapportages en de jaarstukken is telkens de rechtmatige

verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de rijks-

vergoedingen getoetst. Daarbij zijn geen onregelmatigheden vastgesteld.
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De RvT kan zich als lntern toezichthouder verenigen met het bestuursverslag.

Tevens is de financiële rechtmatigheid vastgesteld van de baten, lasten en balansmutaties

die in de jaarrekening zijn verantwoord. Daarom zijn de jaarstukken voorlopig vastgesteld.

Na goedkeuring door de gemeenten stelt de RvT de jaarstukken definitief vast.

L Accountontscontrole,

ln de bestuursvergadering van 18 september 2018 is de accountantscontrole tot weder-

opzegging opgedragen aan Van Ree Accountants te Barneveld. De accountant beoordeelt,

met inachtneming van de Regeling Jaarverslaglegging Onderwijs, of de jaarrekening een

getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen en het

exploitatieresu ltaat.

J, Werkgeversrol,

De RvT fungeert als werkgever voor de directeur-bestuurder.

Tijdqns de voorbereidingsfase van de bestuurlijke fusie was de heer M.O. Vrolijk door de

besturen van de rechtsvoorgangers al geselecteerd als gewenste kandidaat voor de functie

van directeur-bestuurder. ln vervolg hierop is de benoeming van de heer Vrolijk door de RvT

van Elan Onderwijsgroep bekrachtigd.

De directeur-bestuurder is formeel voor werktijdfactor 0,8 in dienst. Voor de resterende

werktijdfactor 0,2 wordt hij conform afspraak ingehuurd via zijn bedrijf Con Forza Advies.

Als rechtsposltleregellng voor de directeur-bestuurder is de CAO Bestuurders PO vast'

gesteld. De totale bezoldiging blijft binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens.

Stiens, 9 juli 2019

Raad van Toezicht Elan Onderwijsgroep

A

......, voorzitter

n Veen

id

\
I

,(i' ¡^1,,,,.:(:'""" 
'

\ -..-
\.,.,.,i1-...... secretaris-

G.F.E. Rauch penningmeester

..., lidtid

E J. Bokma {_, van Beem
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4. Strategísch beleid.

ln het Strategisch Beleidsplan 20L9-2023 zijn als speerpunten in het beleid genoemd de rol van

de scholen in hun omgeving, de onderwijskwaliteit, het personeel en het passend onderwijs.

ln de voorgaande planperiode lagen de belangrijkste doelstellingen op het gebied van

begrijpend lezen en de toepassing van ICT in het onderwijs. Hieruit is het iNNOVATORIUM te

Stiens voortgekomen. Binnen dit kenniscentrum vindt onderzoek en ontwikkeling plaats.

De doorontwikkeling van de onderwijskundige programma's op het gebied van 21th Century

Skills wordt de komende jaren onverminderd voortgezet.

Nadere uitwerking van het strategisch beleid vindt plaats in diverse deelplannen en

beleidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het Bestuursformatieplan, de schoolplannen en de

notitie "Onderzoek Passend Onderwijs". Ook thema's als "onderzoek en ontwikkeling",

alsmede onderwijskundige en onderwijs-programmatische zaken komen daarin aan de orde.

Temeer omdat bij Elan Onderwijsgroep onderwerpen veelal centraal, maar soms ook

decentraal worden geregeld, voert het te ver om daar in deze jaarstukken nader op in te gaan.

Daarom wordt voor nadere informatie naar dergelijke stukken verwezen. Hier wordt volstaan

met de opmerking dat het algemene beeld is dat de onderwijsopbrengsten een stijgende lijn

vertonen.

5, Bronchecode Goed bestuur.

Zoals ook al in het verslag van de RvT is opgemerkt onderschrijft Elan Onderwijsgroep de

"Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs", zoals vastgesteld door de PO Raad.

Gedurende het verslagjaar is niet in strijd gehandeld met deze governance-code. lndien van de

code wordt afgeweken, wordt daarvan melding gemaakt in het bestuursverslag.

Ten gevolge van de bestuurlijke fusie worden alle reglementen, beleidsstukken e.d.

geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Dit proces is in volle gang.

Anderszins zijn op het gebied van governance geen belangrijke ontwikkelingen te melden.

6. Horlzontale verøntwoordlng,

Met dit bestuursverslag en de jaarrekening wordt publiek verantwoording afgelegd aan het

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de GMR en de betrokken gemeenten.

Elan Onderwijsgroep wil met deze jaarstukken laten zien dat zij de aan haar toevertrouwde

middelen zo effectief mogelijk inzet.

7, Ve rtlcqle ve rqntwoordlng,

Deze jaarstukken vormen een belangrijke informatiebron voor ouders/verzorgers en

personeelsleden, alsmede de medezeggenschapsorganen. Zijworden van harte uitgenodigd te

reageren (info@elanows.nl).
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8, Omgevlng.

De ouders/verzorgers hebben zich per school verenigd in een oudervereniging of -stichting.

Deze rechtspersonen voeren een zelfstandige financiële administratie en leggen jaarlijks

verantwoording af over het gevoerde beleid op de wijze zoals voorgeschreven in hun statuten

Bij de instandhouding van informele samenwerkingsscholen en bij de ontwikkeling van

integrale kindcentra werkt Elan Onderwijsgroep samen met CBO Noardwest Fryslån, Stichting

Kinderopvang Friesland, stichting Kids First COP Groep, stichting Thuis in Kinderopvang (TIKO)

en de betrokken gemeenten.

Elan Ondcrwijsgroep wcrl<t ook van harte mee aan de totstandkoming en uitvoering van het

gemeentelijk onderwijs- en accommodatiebcleid.

9, Verbonden portfien.

Om een samenhangend geheelvan zorgvoorzieningen te kunnen bieden participeert Elan

Onderwijsgroep in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesla nd.

De stichting is voor de exploitatie van multifunctionele centra tevens aangesloten bij de

"Verenlglng van Eigenaren MFA Franeker" (Triviant), de "Coöperatie Brede School Berltsum u.a."

en "de Koöperaasje Brede Skoalle Bitgummole u.a.".

De "Coöperatie Bovenschools Directie Overleg Fryslân" (BDOF) is ultimo 2018 ontbonden.

De Stichting Expertisecentrum Noordwest Fryslân "het Spectrum" bestaat nog wel, maar leidt

vanaf 2019 een slapend bestaan.

Voor nadere informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar hoofdstuk G.7 van

de jaarrekening.

70, Kløchtenregellng,

Als iets niet naar wens verloopt kunnen leerlingen en/of ouders/verzorgers zich wenden tot de

leerkracht. Als geen oplossing wordt gevonden kan het probleem worden voorgelegd aan de

schooldirecteur. Dit geldt ook voor vragen of klachten over andere schoolzaken. Ook voor

personeelsleden is de schooldirecteur het eerste aanspreekpunt. ln tweede instantie kunnen

klachten aan de directeur-bestuurder worden voorgelegd. Daarna behoort een gang naar

landelijke instanties tot de mogelijkheden. Elan Onderwijsgroep hanteert een klachtenregeling

die is gebaseerd op een landelijke modelregeling. De klachtenregeling is op alle scholen

aanwezig.

Er zijn in 2018 twee klachtenprocedures aangespannen. Eén daarvan ls na overleg ingetrokken

en een andere is door de Landelijke Klachtencommissie ongegrond verklaard.

De Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen heeft in zijn jaarbericht laten weten

dat er geen melding is gedaan van ongewenste omgangsvormen.
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C. Verplichte thema's

7. lnleiding,

ln de regelgeving is vastgelegd dat in het bestuursverslag aandacht moet worden geschonken

aan de onderwerpen treasury, prestatiebox, werkdruk, huisvesting en wachtgelden.

2, Treosury,

Het beleid ten aanzien van het vermogensbeheer en de organisatie van de treasury-functie is

vastgelegd in een treasury-statuut, dat past binnen de kaders van de 'Regeling beleggen, lenen

en derivaten OCW 20L6'.

ln het treasury-statuut ¡s als doel gesteld dat benodigde geldmiddelen tijdig beschikbaar

moeten zijn tegen acceptabele condities en dat het rendement van tijdelijk overtollige liquide

middelen moet worden geoptimaliseerd tegen minimale kosten. Deze doelstellingen zijn in

20L8 gehaald binnen de gestelde kaders en met inachtneming van de daarbij behorende taak-

en bevoegdheidsverdeling.

De liquide middelen zijn op de volgende bankrekeningen ondergebracht:

De afname van het banksaldo wordt grotendeels veroorzaakt door de hoge investeringen.

De tegoeden op de spaarrekeningen zijn vrij opneembaar. Mede daardoor is de liquiditeit ruim

voldoende om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Behoudens de saldi op de bankrekeningen is er geen sprake van uitstaande beleggingen of

leningen. Van financiële instrumenten, zoals bijvoorbeeld renteswaps, wordt geen gebruikt

gemaakt.

Gezien de goede liquiditeit zijn er geen langlopende leningen of derivatenovereenkomsten

aangegaan. Voor de nabije toekomst worden geen belangrijke wijzigingen in de financierings-

structuur verwacht, zodat ook dan geen sprake zal zijn van langlopende leningen of derivaten.

395.470Huisbank bestuur (BNG) 75.Lgt 470.66r

740.874 L75.388 34.5t4Rekening Courant bestuur (Rabo)

2.r88.944 -1.003.019Spaarrekeningen (Rabo) 3.19r..963

-r2.63LSchoolbankrekeningen (Rabo) 90.459 77.828

-585.666Totaal 3,498,497 2,9t2,821

tõ*¡ll+TMlEffi:l
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3. Prestotlebox.

ln 2012 hebben het ministerie van OC&W en de PO Raad een akkoord gesloten met als doel

verbetering van de onderwijskwaliteit. Om deze ambitie te realiseren zijn extra middelen

beschikbaar gesteld via de zogeheten Prestatiebox. Voor Elan Onderwijsgroep betreft het hier

bedragen van € 367.L94 in schooljaar 2OL7 /'t8 en € 400.869 voor 20t8/'19.
De gelden uit de Prestatiebox zijn deels bovenschools en deels op schoolniveau ingezet voor

kwaliteitsverhoging. ln het bijzonder voor bijvoorbeeld opbrengstgericht werken, toepassing

van ICT in het onderwijs, begrijpend lezen, talentonderwijs en cultuureducatie, alsmede

professionalisering van leraren en schoolleiders.

4. Werkdrukmlddelen,

ln februari 2018 sloot de PO Raad samen met de vakbonden en de minister van OCW het

werkdrukakkoord. Op grond hiervan is voor het schooljaar 2OL8/'t9 een bedrag van € L55,55

per leerling beschikbaar gesteld, hetgeen voor Elan Onderwijsgroep resulteerde in een budget

van € 316.700.

De schooldirecteuren zijn met het team van leerkrachten en overig personeel in gesprek

gegaan over de knelpunten die personeelsleden ervaren en wat daaraan kan worden gedaan,

Op basis daarvan is per school een bestedingsplan opgesteld, dat ter instemming is voorgelegd

aan de medezeggenschapsraden. ln een enkel geval is er gekozen voor een materieel

bestedingsdoel, zoals aanschaf van ICT-toepassingen. Op verreweg de meeste scholen is

gekozen voor extra formatie.

* = 5/72 deel von het budget

De bespreking in de schoolteams heeft ook geleid tot een herbezinning op toegepaste

werkwijzen en de onderlinge taakverdeling. Bij de formatiebesprekingen voor het schooljaar

20L9/'20 wordt het bestedingsplan geëvalueerd en worden nieuwe afspraken gemaakt over

inzet van de werkdrukmiddelen.

Personeel 298,479 124366 t L74.Lt3

Materieel 7.168 1.361 5.807

Professionalisering 1..053 0 1.053

Overig 0 0 0

Totaal 2036 € 316.700 c, L25.727 € 190.973

ffi ffi ffiT tffi
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5. Hulsvestlng,

Door de overheveling van het buitenonderhoud in 2015 is de verantwoordelijkheid van

schoolbesturen ten aanzien van de huisvesting flink toegenomen. Helaas is er ook veel

onduidelijkheid over de taakverdeling, bijvoorbeeld in relatie tot renovatie. Dit heeft de

aandacht van landelijke organisaties als de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de PO

Raad, maar dat heeft tot dusverre niet geleid tot verheldering.

Bij een aantal scholen van Elan Onderwijsgroep zijn er de afgelopen jaren, veelal in samen-

werking met de gemeenten, opzienbarende verbeteringen gerealiseerd. Dat neemt niet weg

dat het gebouwonderhoud zorgen baart. Het streven is om samen met gemeenten,

kinderopvang, verenigingen en dorpsbelang toe te werken naar moderne integrale kindcentra,

waarbij de gemeenschapsvoorzieningen optimaal worden benut. De aandacht van Elan

Onderwijsgroep richt zich daarbij met name op de functionaliteit van de accommodaties.

Uiteraard vormt ook het toepassen van duurzame materialen en energiebesparende

technieken een aandachtspunt bij de planvorming voor verbouw en nieuwbouw van scholen.

ln het volgende hoofdstuk wordt dieper op het gebouwonderhoud ingegaan.

6, Wachtgeldersbeleid.

Personen die de dienst hebben verlaten en een werkloosheidsuitkering genieten of daarop

aanspraken kunnen doen gelden, komen als "eigen wachtgelder" bijvoorrang in aanmerking

voor benoeming. lndien aan deze bepaling voorbij wordt gegaan worden de uitkeringslasten

bij de werkgever in rekening gebracht.

Bij Elan Onderwijsgroep geldt voor vrijwel alle wachtgelders een ontheffing van de her-

benoemingsplicht. Aan personen waarvoor dit niet geldt worden vacatures aangeboden voor

een dag of meer per week, gedurende meer dan vier weken. Van weigering van aangeboden

vacatures wordt melding gemaakt bij het ministerie van OCW. Slechts indien onder de

(potentiële) eigen wachtgelders geen geschikte kandidaat beschikbaar is, worden andere

kandidaten benaderd. Uitsluitend als er geen sprake is van benoemingsverplichtingen wordt

een open sollicitatieprocedure gevoerd.

7, lnternqtlonollserlng,

O.b.s. 'de Oanset'te Ried houdt zich bezig met internationaliseringsprojecten en brengt

daardoor leerlingen in aanraking met andere culturen.

Daarnaast nemen medewerkers van Elan Onderwijsgroep deel aan studiereizen, onder andere

op het gebied van lCT. De opgedane kennis komt onder andere ten goede van het

iNNOVATORIUM te Stiens.

De verwachting is dat de genoemde activiteiten de komende jaren worden gecontinueerd.

Paglna 15 van 58



D. Risicomanagement

1. Rlslcoproflel.

De grootste risico's en onzekerheden waar Elan Onderwijsgroep mee heeft te maken zijn

verbonden aan de demografische ontwikkelingen, personeel, onderwijskwaliteit, overheids-

beleid en gebouwonderhoud. Het betreft hier grotendeels externe factoren waar de

organisatie weinig of geen invloed op heeft, maar die wel een belemmering kunnen vormen

om de strategische doelstellingen te realiseren. ln alle gevallen is het risicoprofiel als

"gemiddeld" gekwalificeerd. Per risico of risicogroep is een strategie gekozen die erop is gericht

risico's uit te sluiten of de financiële gevolgen daarvan te beperken.

2. Krlmp.

Daling van leerlingenaantallen kan het gevolg zijn van demografische ontwikkelingen of verlies

van marktaandeel. De krimp heeft de afgelopen L0-1.5 jaar hard toegeslagen in het werkgebied

van de organisatie. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende 5-10 jaar nog eens

met 15 % lot 20 % zal dalen De ontwikkelingen worden per dorp/stad nauwlettend gevolgd.

Leerlingenkrimp leidt al sneltot minder inkomsten. De lasten zijn slechts beperkt beinvloedbaar

vanwege de hoge vaste lasten (van minimale personele bezetting, ICT-netwerk, methodes en

gebouwexploitatie).

De afgelopen jaren is getracht door scholenfusies, ontwikkeling van integrale kind centra,

innovatie, profilering en het opknappen van schoolgebouwen het hoofd te bieden aan de krimp

en het marktaandeelte vergroten. De komende periode wordt ingezet op samenwerking met

ketenpartners (gebiedsteams, dorpsbelang, kinderopvang, sportverenigingen etc.)om het

aanbod te verbreden, verhoging van de ouderbetrokkenheid (o.a. door een ouderportal) en

stimulering van ondernemerschap.

Door de nieuwe opheffingsnormen is er op middellange termijn geen wettelijke noodzaak voor

verdere scholenfusies. Daar waar fusie een meerwaarde kan hebben, wordt dit besproken met

de betreffende school.

3, Personeel.

Leerlingendaling en scholenfusies gaan onvermijdelijk gepaard met formatiekrimp. Door de

complexe regelgeving bijformatieve fricties kan de personele bezetting veelal niet tijdig

worden aangepast. De ongedekte personele lasten kunnen in zo'n geval snel oplopen.

De extra rijksvergoeding bij fusies wordt ingezet om het hoofd te bieden aan formatieve

fricties. Ook wordt in verband hiermee een flexibele schil aangehouden.

Het risico van hoge vervangingskosten komt vanaf l januari 2019 volledig voor rekening van

Elan Onderwijsgroep. Verder zijn de hoge werkdruk in het onderwijs (ondanks volledige inzet

van de extra werkdrukmiddelen) en het tekort aan vervangers zeer zorgelijk,

Paglna 16 van 58



Geprobeerd wordt nieuwe collega's aan de organisatle te binden door onder andere goede

scholingsfaciliteiten en begeleiding te bieden. Temeer omdat het personeel één van de pljlers

van het strategisch beleld is, wordt de professionele ontwikkeling van medewerkers nauwgezet

gevolgd en gestimuleerd. Hiervoor ls een gesprekkencyclus ingericht en een E-learning

omgeving opengesteld.

4, Onderwltskwolltelt,

Als de opbrengsten van het onderwijsproces onvoldoende zijn moeten maatregelen worden

genomen. De uitvoeringskosten van een verbeterplan (met extra formatle en soms interim-

management) zijn minstens € 100 K. Ultimo 2018 gold voor 17 van de 21 scholen van Elan

Onderwijsgroep het basisregime voor inspectletoezicht. Op de scholen waar de onderwiJs-

opbrengsten onvoldoende waren is een verbeterplan in werklng gesteld.

De resultaten worden hieronder per schoolweergegeven.

De Bolder

Op'e Trlje

Op'e Dobbe

A. Roelofsskoalle

De Jlnt

De Twllllng

De Steven

De Opslach

Sws Tzummarum

De Oanset

Martenaskoalle

Lyts Libben

't Fonnemlnt

SWS Twaspan

De Toverbal

De Romte

SWS de Twlner

De Polle

De Clngel

SWS Flerljepper

De lytse Terp

ffi ffi ffi ffi ffiNEElllItffr¡filirdl
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Tot en met 2018 werd op alle scholen de eindtoets van CITO (CE) afgenomen blJ alle leerlingen

van groep 8. ln schooljaar 2OL8h9 heeft een aantal scholen gekozen voor een andere toets

(DlA of IEP). Het algemene beeld is dat de onderwijsopbrengsten een stijgende lijn vertonen.

lederJaar wordt in het kader van de kwaliteitscyclus met alle scholen gesproken over de

ontwikkelingen in de school. Hierbij komen onder andere de eindopbrengsten aan de orde.

De zorgplicht passend onderwijs vormt een extra risico. Vooral omdat onbekend is welke zorg-

leerlingen zich zullen aanmelden en welke maatregelen nodig zijn.

Zowel door periodieke monitoring van de onderwijsopbrengsten als met tevredenheids-

onderzoeken wordt getracht tekortkomingen t¡jdig te signaleren. Om de onderwijskwaliteit

vercler te verbeteren worclt cle aandacht de komencle jaren gericht op Wcrkcn mct Kwaliteits-

kaarten, (sociale)veiligheid, preventievezorg, burgerschap, leren van elkaar, talentonderwijs

en ICT-toepassingen.

5. Overheldsbeleld.

Veranderingen in de regelgeving kunnen voor scholen grote risico's met zich meebrengen.

Voor de komende periode staat onder andere vereenvoudiging van de rijksbekostiging

12022/'231op het programma. Welke financiële gevolgen dit heeft is nog niet bekend en

daarom is de impact onzeker.

De effecten van de gemeentelijke herindeling op de opheffingsnormen, de evaluatie van de

kleine scholentoeslag en herijking van het onderwijsachterstandsbeleid, die eerder als grote

risico's werden beschouwd, zijn voor Elan Onderwijsgroep gunstig uitgepakt.

6, Gebouwonderhoud.

Door de overheveling van het buitenonderhoud zijn de risico's voor schoolbesturen in 2015

flink toegenomen. De decentralisatie is niet gepaard gegaan met overdracht van reserves of
voorzieningen, zodat schoolbesturen geen dekkende voorziening onderhoud konden realiseren

De kosten van groot onderhoud zijn daarom verwerkt in de exploitatierekening over het jaar

waarin die zich voordoen. Deze verantwoordingsmethode is per l januari 2019 komen te

vervallen. Volgens de regelgeving dient middels gelijkmatige dotaties een voorziening te

worden opgebouwd die gebaseerd is op de te verwachten kosten per gebouw én per

onderhoudscomponent.

ln de meerjarenplanning onderhoud zijn de lasten van cyclisch onderhoud en renovatie voor de

komende 10 jaar becijferd op gemiddeld € 560 K per jaar. De normvergoeding van het rijk is

ongeveer de helft lager. Vorming van een toereikende voorziening is voor Elan Onderwijsgroep

niet reëel. Enerzijds omdat er dan onnodig te veel geld wordt onttrokken aan het onderwijs en

anderzijds omdat de vereiste omvang uitgaat boven het huidige Eigen Vermogen.
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De impasse die is ontstaan is te wijten aan de structureel te lage rijksvergoeding voor materiële

instandhouding, decentralisatie zonder bijbehorende financiële middelen en hiaten in de regel-

geving rond onderwijskundige vernieuwing, wettelijke eisen (arbo, veiligheid, binnenmilieu) en

renovatie.

Om te voorkomen dat onverantwoorde situaties ontstaan wordt ieder jaar, na een bouw-

kundige inspectie van alle schoolgebouwen, vastgesteld welke werkzaamheden onvermijdelijk

c.q. wenselijk zijn. Door goed dagelijks onderhoud wordt de technische staat van de scholen zo

lang mogelijk op peil gehouden. Dit betekent wel uitstel van groot onderhoud en per saldo

tevens een kostenbesparing, maar geen afstel. De optelsom van uitgesteld werk wordt steeds

hoger en het moment dat verder uitstel niet meer mogelijk is komt steeds dichterbij.

Voor de komende L0 jaar geldt het volgende:

bedragen x € 1.000

ln dit overzicht is geen rekening gehouden met kostenbesparingen door goed preventief

onderhoud en evenmin met bijdragen van gemeenten of derden.

Door nieuwe scholen onder te brengen in een afzonderlijke entiteit (zoals in Franeker, Berltsum

en Bitgummole) en/of verbouw in verband met vorming van een samenwerkingsschool (zoals in

Sint Jacobiparochie en Tzummarum) wordt getracht meer grip te krijgen op het onderhouds-

risico. Het streven is om samen met gemeenten, kinderopvang, verenigingen en dorpsbelang

toe te werken naar moderne integrale kindcentra, waarbij de gemeenschapsvoorzieningen

optimaal worden benut. ln verband daarmee is aan de gemeenten gevraagd om per schoolte

inventariseren op welke wijze de gebruiksmogelijkheden kunnen worden vergroot en welke

rolverdeling daarbij wenselijk is. Daardoor kan een betere inschatting worden gemaakt van de
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onderhoudskosten dle daadwerkellJk voor rekenlng van Elan OnderwlJsgroep zullen komen en

welke omvang de voorziening onderhoud zou moeten hebben.

Doordecentrallsatle wordt niet gezien als een oplossing en is daarom geen onderwerp van

gesprek met de gemeenten.

7, Dekklng vqn de rlslco's,

Zoals vermeld ls per risico of risicogroep een strategie bepaald dle erop is gericht rislco's uit

te sluiten, dan wel de flnanclële gevolgen daarvan te beperken. Bij samenstelling van de

begrotlngen van Elan Onderwijsgroep wordt aangenomen dat de formatie tijdlg kan worden

aangepast aan de leerlingenkrimp. De flexibele schll in het personeelsbestand biedt daartoe

tot op zekere hoogte de mogelijkheid. De overige ramingen zijn grosso modo gebaseerd op

ongewijzigd beleid,

Dit betekent dat ln de meerjarenbegroting geen rekenlng is gehouden met tegenvallers,

behoudens een jaarlijkse raming van € 100 K voor onvoorziene uitgaven. Als zich risico's

manlfesteren dle hogere lasten met z¡ch meebrengen, moet een beroep worden gedaan op

de financiële buffers. Daarom wordt een weerstandsvermogen van minimaal € 1.200 K en

een toerelkende buffer aan liquiditeiten aangehouden.

Gezien de gezonde financiële positie is een incidenteel nadelig saldo acceptabel,

Dit laat onverlet dat, mede gezien het risicoprofiel, op langere termijn consolidatie van de

vermogenspositie wordt nagestreefd.
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E a Bedrijfsvoering

7. Exploltatleresultoat,

ln de primitieve begroting is een exploitatieresultaat van € L0 K geraamd. ln de financiële

tussenrapportage per 1 november 20L8 is aangekondigd dat wordt afgekoerst op een negatief

exploitatieresultaat van rond € 500 K, Het dienstjaar is uiteindelijk afgesloten met een tekort

van € 338.922.|n 2QL7 was er nog een overschot van € 537.153.

Het exploitatieresultaat komt overeen met -2,0 %ovan de baten en valt daarmee binnen de

grenswaarden voor het kengetal rentabiliteit (-5 %tot.+5%1.

De afwijking ten opzichte van de begroting bedraagt €.348.922 negatief. Dit bedrag is als volgt

samengesteld:

De gewone baten waren €1.506 K (9,6 o/olhoger dan geraamd en de exploitatielasten waren

€ L.852 K (1L,8 o/olhoger.

De personele lasten maken voor 79,8 %deel uit van de totale lasten. De hogere personeels-

lasten worden grotendeels gedekt door de hogere rijksbijdragen. Door de hogere personeels-

lasten (loonstijgingen) zijn de exploitatielasten per leerling met 5,0 % gestegen van € 8,072

naar € 8.479.

Hierna wordt het exploitatieresultaat per onderdeel van de staat van baten en lasten nader

gespecificeerd. Bij afwijkingen groter dan 5 o/o en € 10.000 - wordt een toelichting gegeven,

Voor een cijferrnatige toelichting op de baten en lasten wordt ook verwezen naar hoofdstuk

G.6.

Hogere rijksbijdragen

Lagere overige overheidsbijdragen

Hogere overige baten

Hogere personeelslasten

Hogere afschrijvingen

Hogere huisvestingslasten

Hogere overige lasten

Lagere financiële baten en lasten

r.436.2L9
-L6.29L

85.589

-1.603.639

-76.815

-21.,5s4

-L50,r77

-2,254

lager resultaat -348.922

WãÍEÆIi)omumntmE
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2. Boten,

De baten waren liefst € L.506 K (9,6 %l hoger dan begroot en kunnen als volgt worden

gespecificeerd:

Verschil tussen begroting en jaarrekenlng

De personele rijksvergoedingen zijn flink hoger dan geraanrd door verlrogirig vari de kleirie

scholentoeslag, toevoeging van werkdrukmiddelen en indexering in verband met de CAO-

loonstijging. Tevens was de vergoeding voor 1e opvang van vreemdelingen in NT2-school

"de Toverbal" € 384 K hoger dan begroot.

De provinciale bijdrage voor het taalproject op o.b.s. "de Polle" te Marsum is begin 2019

definitief vastgesteld op € 60 K. Hiervan is in 2018 nog € 19 K vrijgevallen, terwijl bij de overige

overheidsbijdragen € 40 K was geraamd.

De huuropbrengsten waren € 14 K en de inkomsten uit detachering € 78 K hoger dan geraamd

De resterende overige baten waren daarentegen per saldo € 6 K lager dan geraamd.

Verschll tussen begroting 2018 en begroting 2019

De verhoging van de personele rijksvergoedingen is structureel. Omdat er daarnaast voor

€ 359 K extra vrijvalvan fusiemiddelen is ingecalculeerd, is deze post veel hoger begroot dan in

20L8. Wegens beëindiging van enkele contracten worden minder inkomsten uit detachering

verwacht.

3, Personele losten,

De personele lasten waren € 1.604 K(L2,9 %) hoger dan begroot

Rijksvergoed ingen

Overige overheids-

bijdragen

Overige baten

L4.879.762

156.665

685.956

16.315.981

L40,374

77L,545

t.436,2t9

-L6.29L

85.589

lotele baten 15,722,18t L7,227,900 1.505.517

tõr¡tf+ãftTfMrfi ffi ffi
16.328.000

150.000

430.000

L,448,238

-6.665

25s.9s6

16.908.000 1.185.617
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Lonen en salarissen

Overig

Uitkeringen Vf./UWV

7r.3L2.372

1..103.813

L2.002.L04

2.363.323

-345.603

-689.732

-1.259.510

34s,603

Totale personêle lasten 12.416.185 14.019.824 .1.603.639

qntrflre ffi ffi
1L.48L. L59

2.518.841

-150.000

-t.68.787

-1.4L5.028

r.50.000

13.850.000 .1.433.815
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Verschll tussen begrotlng en faarrekenlng
Het grote verschiltussen de geraamde en werkelijke personele lasten wordt enerzijds

veroorzaakt door een hogere formatie en anderzijds door hogere personeelskosten.

ln de begroting is gerekend met een formatie van 183,9 fte. per l januari 2018 en 165,2 fte.

in schoolja ar 2OL8/'L9. Door de extra rijksvergoedingen voor werkdrukverlaging, kleine

scholen en scholenfusies kwam er echter substantieel meer geld beschikbaar. Met het oog op

het lerarentekort en aanvaarding van het eigen risicodragerschap voor vervangingskosten, is

besloten een aantal payrollers aan de organisatie te binden door hen in vaste dienst te nemen.

Daarmee is tevens geanticipeerd op toename van het natuurlijk verloop in de komende jaren.

Daardoor is de formatie ultimo 20L8 per saldo slechts met 1,4 fte. gekrompen. Hierbij moet

worden aangetekend dat in de begroting geen rekening was gehouden met de 3,2 fte. extra

formatie in verband met de scholenfusie te Tzummarum.

Naast een hoger aantal fte's was er ook sprake van een hogere kostprijs. Door de CAO-

loonstijgingen zijn de salarislasten voor vast personeel namelijk met 6,2o/o gestegen.

Door de krapte op de arbeidsmarkt is de organisatie bovendien geconfronteerd met een

hogere kostprijs voor tijdel¡jk personeel.

Verschll tussen begrotlng 2018 en begroting 2019

ln de begroting voor 20L9 is gerekend met 188,1fte. per L januari 2019 en 180,1fte. vanaf

L augustus 20t9, Dat is veel hoger dan in de begroting voor 2018. Daarnaast is uiteraard

rekening gehouden met de gestegen gemiddelde personeelslast.

Aangezien de extra rijksvergoedingen structureel van aard zijn en bovendien nog worden

aangevuld, is de voor 2019 geraamde omvang van de formatie verantwoord.

4, Afschrltvlng.

De afschrijving is als volgt over de verschillende activagroepen verdeeld:

Afschrijving gebouwen

Afschrijving OLP

Afschrijving ICT

Afschrijving meubilair

6,22L

74.969

2L0.776

70.647

43.546

70.48L

2ss.809

69.592

-37,325

4.488
-45.033

L.055

lffir+rdffi!

34.837

8t,474

29L.668

72,02L

ffiffi
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Verschll tussen begrotlng en Jaarrekenlng
ln zijn verslag over de jaarrekenin 920L7 van Stichting Radius heeft de accountant geadviseerd

de afschrijvingstermijn voor gebouwkosten te verkorten. Er is voor gekozen deze termijn terug

te brengen van 40 jaar naar L0 jaar.

Door de bestuurlijke fusie moest het afschrijvingsbeleid ook op overige punten worden

herzien. Er is gekozen voor afschrijvingstermijnen van 8 jaar (OLP), 10 jaar (bureaustoelen),

20 jaar (overig meubilair) en 5 jaar (lCT). De uniformering van het afschrijvingsbeleid heeft

geleid tot extra afschrijving, waarvan €,37,325 op de gebouwkosten.

De afschrijving op ICT is hoger dan geraamd omdat er veel meer is geïnvesteerd.

Verschlltussen begrotlng 2018 en begroting 2019

ln de begroting voor 2019 is rekening gehouden met de gewijzigde afschrijvingstermijnen en

de investeringen die zijn gepland.

lnvesterlngen

De lnvesteringen ln de laatste vijf jaar kunnen als volgt worden ultgesplitst:

Het investeringsvolume in 2018 was € 382 K hoger dan geraamd. Dat komt mede omdat tegen

het einde van het verslagjaar nog netwerkaanpassingen zijn gerealiseerd.

5, Hulsvestlngslosten,

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het reguliere gebouwonderhoud, alsmede voor

vervanging van bepaalde gebouwdelen en installaties. Sinds 2015 betreft het hier cyclisch

onderhoud aan zowel de binnenkant als de buitenkant van de scholen.

De totale huisvestingslasten waren € 22 K (1,6 o/ol hoger dan begroot,

lnvesteringen 2014 (Fier)

lnvesteringen 2015

lnvesteringen 2016

lnvesteringen 20L7

lnvesteringen 2018

18.832

76.320

34.526

50.38s

LLT,tOO

92.273

L34.752

185.945

567.851

665.671

74.6L7

7.000

109.078

20.003

L06.162

L85,722

2t8.072

329.549

638.239

888.933

CI@IIIMM etP tFä MtãttIiREr-ñfEEtl

Huur

Huisvesting MFC's

Dotatie voorziening

Preventief onderhoud

25.300

71.000

36.000

136.500 2t4.432

26.378

L25.t75

-L,078

-54.L75

36.000

-77.932

oftrÏf¡fiffil ffi ffi

t22.500

2s.3s0

165.314

-5(

-94,3L4

36.00(

14.00(

ffiffi
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84.908

309.367

2r7.8L3

419.019

1.6.326

-s9.908

72.633

L4,787

L8.945

29.L74

Schilderwerk/

Cyclisch onderhoud

Energie en water

Schoonmaakkosten

Heffingen

25.000

382.000

232.600

437.964

45.500

Totele hulovGstlngghrton, +fl$,q'þftq r,ftfi. ;;"rj!$ffi

ffi ffirsErlÎr¡ffi[m

Binnen de bovengenoemde kostenrubrieken zijn ten opzichte van de begroting verschuivingen

ontstaan doordat de exploitatie van de nieuwe school te Bitgummole is overgedragen aan de

"Koöperaasje Brede Skoalle Bitgummole U.A." Aan deze rechtspersoon is een exploitatie-

bijdrage van € 50 K betaald, die niet was begroot. Per saldo resteert, na verrekening van de

plussen en minnen, een overschrijding van € 22 K.

De kosten van preventief onderhoud waren hoger, omdat veel herstelwerk is uitgevoerd en

gebruikerswensen zijn ingewilligd. Tevens was er bij drie scholen sprake van een verhuizing,

die extra kosten met zich meebracht.

De schoonmaakkosten zijn lager dan begroot omdat door Europese aanbesteding een

besparing is gerealiseerd.

Er heeft geen dotatie aan de voorziening onderhoud plaatsgevonden. ln hoofdstuk D Risico-

management is hierover bij "gebouwonderhoud" al het nodige gezegd.

Verschiltussen begroting 2018 en begroting 2019

ln de begroting voor 20L8 was € 166,000 extra uitgetrokken voor functionele aanpassingen in

de scholen te Bitgummole en Sint Jacobiparochie. ln 2019 zijn dergelijke eenmalige kosten niet

voorzien. Tevens is geen rekening gehouden met een dotatie aan de voorziening onderhoud.

6, Overlge lasten,

De overige lasten waren € 150 K (9,8 %) hoger dan begroot:

272.000

243.500

402.836

43.500

25.00€

110.00c

-10.90c

35.128

2.00(

ffiffi

Administratie en beheer

lnventaris en apparatuur

Leermiddelen

Overige lasten

472,653

9.138

693,665

362.s05

439.26s

24,827

874.t33

349.9L3

33.388

-15.689

-180.468

L2,592
i.ra,ir¿"t;dr! ):s- . {ir:¿\s

ffiry ffitõ}¡iß|ãilnnil:! ffiffi

Paglna 25 van 58



Verschil tussen begrotlng en laarrekenlng
De budgetten voor onderwijsleermiddelen zijn in zelfbeheer gegeven aan de schooldirecteuren

Het verschil tussen baten en lasten wordt jaarlijks per school verrekend met de bestemmings-

reserve zelfbeheer OLP. Voor de scholen van de voormalige Stichting Radius is zo'n reserve

lngesteld met een initiële storting van € 500 per leerling. Samen met de mutaties in de

schoolbankrekening gedurende het verslagjaar resulteert dit in een storting van € 255.090 in

de reserve zelfbeheer OLP.

ln deze lastenrubriek is aan het einde van het boekjaar een flinke overschrijding ontstaan

omdat toen de draadloze ICT-infrastructuur is geimplementeerd.

Bij Onderwijsgroep Fier was een bestemmingsrcscrvc privatc middclcn ingcstcld, dic is

opgebouwd uit de saldi van ouderverenigingsrekeningen, die zijn overgeheveld naar de

bestuursrekening. Bij Stichting Radius werden de schoolreisjes en overige private lasten

bekostigd uit de vriiwilllge ouderbiidragen. Het verschll werd jaarliJks verrekend met de private

reserve. Er is voor gekozen deze methodiek over te nemen. Dit resulteert in een onttrekking

aan de private reserve van € 6.976.

Verschiltussen begroting 2018 en begrotlng 2019

De overige lasten zijn lager geraamd omdat na de bestuurlijke fusie geen dubbele kosten voor

administratie en beheer meer hoeven te worden gemaakt.

7, Aanbestedl ngsbeleld,

Bij het inkopen van goederen, diensten en uitvoeren van werkzaamheden zijn overheids- en

onderwijsinstellingen gebonden aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Aanbestedings-

wet 2016 en de algemene beginselen van goed bestuur. Bij de vaststelling en uitvoering van

het bestuursbeleid rondom inkoop- en aanbesteding wordt daarmee rekening gehouden.

De drempelbedragen voor aan te besteden inkopen van leveringen en diensten liggen rond

€ 50 K. Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd wordt de contractwaarde bepaald over een

periode van 48 maanden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enkelvoudige en meervoudige

onderhandse procedures en nationale openbare en nationale niet-openbare procedures.

Bij besteding van bedragen hoger dan € 10 K, maar lager dan de grensbedragen voor Europese

aanbesteding, wordt in beginsel gekozen voor meervoudig onderhandse aanbesteding.

ln 2018 hebben, al dan niet in samenwerking met andere schoolbesturen, aanbestedingen

plaatsgevonden van het schoonmaakonderhoud, aanleg van het wifi-netwerk en het

systeembeheer.

Anderszins zijn in 2018 geen opdrachten verleend voor werken of leveringen en diensten

boven de drempelbedragen geldend voor Europese aanbesteding (€ 5.548 K resp. €22L Kl
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8, Bestemmlng von het resultdøt,

Het exploitatieresultaat in 2018 bedraagt volgens de staat van baten en lasten -€ 338.922

Dit resultaat is als volgt bestemd:

Algemene reserve

OLP-reserves

Bestem mingsreserve privaat

Resultaat

-587.036

255.090

-6.976

€ -338.922

€

€

€

De algemene reserve dient als buffer om onverwachte uitgaven te kunnen bekostigen.

Jaarlijks wordt het saldo tussen de ontvangen vergoedingen en uitgaven met betrekking tot

de publieke exploitatie aan deze reserve onttrokken c.q. toegevoegd.

De storting in de OLP-reserves is reeds toegelicht, evenals de storting in de bestemmings-

reserve privaat.

9, Toellchtlng op de balons,

Het balanstotaal is ten opzichte van 2OI7 met € 255,622 gedaald naar € 6.790.732.

Dit bedrag bestaat voor wat betreft de passiva uit een Eigen Vermogen van € 4,622.253 (20L7

€ 4.96t.L72) en voorzieningen tot een bedrag van € 379.895 (20L7 € 342.688).

Onder gelijkblijvende uitgangspunten is de voorziening ambtsjubilea met €37,207 gestegen

naar € 252.657 , De voorziening onderhoud is tot nader order gehandhaafd op € L27.238,

ln dit verband wordt verwezen naar het gestelde bij het onderwerp "gebouwonderhoud"

(punt 6) in hoofdstuk D. Risicomanagement.

De kortlopende schulden zijn met € 46.100 (2,6%l niet noemenswaardig gestegen.

Aan de activa-zijde van de balans zijn investeringen tot een bedrag van € 888.933 verwerkt.

De waarde van de materiële vaste activa is daardoor met 2L,9 o/o gestegen naar € 2.498.975

120L7:€2.049,470). Hier staat een daling van de liquide middelen met € 585.666 (L6,7 o/ol

tegenover.

De vorderingen zijn met € Ltg.46t (8,O o/ol gedaald naar € 1.378.936 (20L7: € 1.498.397).

Voor een cijfermatige toelichting op de balans wordt verwezen naar hoofdstuk G.5.
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F a Toekomstige ontwikkel i ngen

7, Meertarenperspectlet,

ln de voorgaande paragrafen is telkens per onderdeel van de staat van baten en lasten het

verschil tussen de begrotingen voor 201.8 en 2019 toegelicht. De begroting voor 2019 is

sluitend, evenals de meerjarenbegroting2020-2022. Het begrotingsevenwicht betekent dat de

financiële kengetallen voor budget- en vermogensbeheer de komende jaren ruimschoots aan

de daarvoor geldende normen blijven voldoen. De vermogenspositie zal gelijk blijven.

2, Ultgangspunten.

Het spreekt vanzelf dat er bij de ontwikkeling van de organisatie meerdere scenario's

denkbaar zijn. ln deze continuiteitsparagraaf is uitgegaan van de toekomstige situatie die

vooralsnog het meest waarschijnlijk is. De verwachting is dat het aantal leerlingen van 2071 in

2018 de komende vijf jaren verder zaldalen naar rond 1800. Deze leerlingenprognose is

ontleend aan duo.n onderw ata

De exploitatiecijfers op de volgende bladzijde voor de jaren 2019 t/m 2022 zijn ontleend aan

de meerjarenbegroting die is vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 november 2018 en

de balanscljfers zljn daarvan afgeleld.

Voor berekening van de rijksvergoedingen is uitgegaan van gelijkblijvende normbedragen.

Aan de lastenzijde is geen rekening gehouden met indexering. Alhoewel de praktijk vaak

anders is, mag worden aangenomen dat de lastenstijgingen voldoende worden

gecom penseerd door bijstelli ng van de rijksvergoed ingen.

De informatie over de personele bezetting is ontleend aan het Bestuursformatieplan 20L9-

2020. De financiële kengetallen zijn gebaseerd op de vastgestelde jaarrekeningen en de

m eerja ren begroti ng 20L9-2022.

3. Toellchtlng,

Als gevolg van de leerlingenkrimp dalen de rijksvergoedingen. De overige baten dalen door

afnemende inkomsten uit detachering. De exploitatielasten zullen moeten worden aangepast

aan de dalende inkomsten. Vooralsnog is de verhouding tussen personele lasten en rijks-

bijdragen in overeenstemming met benchmarkcijfers en is de personele formatie op orde.

De verwachting is dat deze situatie kan worden gecontinueerd en dat de noodzakelijke

formatiekrimp met natuurlijk verloop kan worden gerealiseerd. De aanwezigheid van een

flexibele schil zal daar zeker aan bijdragen.

Voor een verdere toelichting wordt gemakshalve verwezen naar de genoemde onderliggende

stukken.
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MEERJARENPERSPECTIEF 2018 . 2022
Elan Ondenrflsgroep

tetdatum I oktober I
dlrectle
onderwlJzend personeel

19,20

141,00

27,50

t87,70

16,30

t44,60
25,40

186,30

15,30

t37,I0
25,90

178,30

15,30

132,40

26,10

t73,80

15,00

131,50

25,30

171,80

15,00

123,00

25,00

163,00
onderwlJsondersteunend personee

FTE totaal

tot¡al ¡antal leerllngen (bo/sbo/l 2.036 2.07t 2.080 1.955 1.879 t,824

Baten

RllksblJdragen

Overlge overh.blJdragen en -subs.

Coll-,cursus-,les-en examengeld.

Baten werk l.o.v. derden

Overlge baten

totaal baten

15.821.957

163.s71

16.31s,981
t40.?74

16.328,000

150.000

16.322.000

143,000

16.141,000

141.000

1s.485,000

139.000

15,246

97t,3t7
26.527

745.018
30.000

400.000

23.000

204.000

23,000

204.000

23.000

204.000

lasten
Personeelslasten

Afschrljvlngen

Hulsvestlngslasten

Overlge lasten

totaal lastcn

13.427.880

320.950

1.235.703

1,449.508

14.019.824

439.428
1.4r3.418
r,688.138

13.850.000

480.000

1,275.000

1.301.000

13,628.000

s0s.000
1.252.000

1.30s.000

13.472,000

505.000

1.240.000

1,290,000

12.824.000

505,000

r.240.000
1.280.000

Saldo baton en lasten

Flnenclåle baten en lasten

Flnanclële baten

Flnanclële lasten

S¡ldo llnanclåle baten en lasten

Bultgntswoon r€sultaat

Resultaat

2.982
3.879

9s3 1.000

3,000

1,000

3.000

1.000

3.000

1.000

3.0006.967

Actlva

lmmaterléle vaste actlva

Materlële vaste actlva

Flnanclële vaste actlva

Voste octlva

t 2.049.470

2.049.470

2,498,975 2.293,t64

2.293.164

r.991.000

1,991,000

1.860.000

1,860,000

r.740.000

1.740.0002.498,975

Voorraden

Vorderlngen

Effecten

Llqulde mlddelen

vlottende actlva

-7
1.498.397

-7
3,498.487
4.996,884

-7
1.378.936

.7

2,9t2,82t
4.291.757

.7
1.400,000

-7
3,020,696
4.420.696

-7
1.400,000

.7
3.323.000

4,723,000

7

1.400.000
.7

3.454.000

4,854.000

1.400.000

3.s74.000

4,974.000

Totalo Actlva

Passlva

Elgen vermogen

Voorzlenlngen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

4,96t.t72
336.688

4.622.253
379.895

4.97t.t72
342.688

4.97r.000
343.000

4.971,000

343.000

4,971.000

343.000

t.742,494 1.788.584 r.400,000 ,r.400.000 1.400,000 1.400.000

mm,ma zina 2mß-, mtm 2TìNN

zltt )znm mlgvl,tû wm 2Il2ft

2FDIt wlm2nra zùiltl
'nrßl

,ntlt,

wrTotale Passlva

I
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4, Kengetallen en slgnaalwaarden,

De belangrijkste flnanciële ratio's ontwikkelen zich bij Elan Onderwljsgroep als volgt:

* 
= het betreft hler prognoses

ïoellchtlns:

kapltallsatle-

factor

solvabllltelt

werkkapltaal

weerstands-

vermogen PO

llquldltelt

rentabllltelt

à factor dle aangeeft of het kapltaal efflclënt wordt benut

Form¡rle: kânltâllsâtlefâctôr = hâlânqtôtânl/tntale haten (lncl, flnanclðlp haten) r 10ll %

à kengetal dat aangeeft ln welke mate tegenover bezlttlngen geen schulden staan

Formule: solvabllltelt = elgen vermogen/balanstotaal x 100 %

à vlottende actlva mlnus kortlopende schulden

+ dlt ls het êlgen vermogên (excl. voorzlenlngen) dat beschlkbaar ls om onvoonlenbare

tegenslagen c,q. rlslco's op te vangen

Formule: elgen vermogen-/-materlële vaste actlva/rUksblJdragen x 100 /o

+ de llquldltelt (current ratlo) geeft aan ln hoeverre op korte termlJn aan betâllngsverpllchtlngen

kan worden voldaan, ofwel of er voldoende ln kas ls

Formule: llquldltelt É vlottende actlva (vorderlngen + llqulde mlddelen)/kortlopende schulden

à geeft aan ln welke mate baten en lasten ln evenwlcht z[n (moet gemlddeld ln 3 Jaar clrca 0 % zlJn),

Formule: rentabllltelt = exploltatleresultaat/totale baten x 100 %

à hulsvestlngslasten + afschrlJvlng gebouwen/totale lasten (maxlmaal 10 %)

Kapltallsatlefactor > 360/o 46 o/o 37 o/o 4to/o 399/o 40% 4O o/o 4t o/o 42o/o

Solvabllltelt < 30% 7s% 69% 70% 68o/o 74o/o 74% 74 o/o 74o/o

Werkkapitaal (x€ 1 mln.) 3,05 3,25 2,50 3,02 3,32 3,57 3,57

Weerstandsvermogen PO 5o/o-20ot 30o/o t7 o/o L8o/o 2lo/o 22o/o 220/o 220/o 22o/o

Elgen Vermogen per ll. 1.,7L3 2.056 2.437 2,232 2.390 2,543 2.646 2,725

Llquldltclt 0,75 2,9 2,9 2,9 2'4 3'2 3,4 3r5 3,6

Rentabllltelt -50/o-50/o 0,5 o/o -2,6o/o 3,2o/o -2,0o/o o,0o/o 0,oo/o 0,oo/o 0,oo/o

idem (3-jaarsgemlddelde) -0,9 o/o -0,2o/o -0,5 o/o 0,4 o/o -0,7 o/o '0,7 % 0,0 o/o

8to/o 800/o 820/o 800/o 820/o 820/o 820/o 8Lo/oAandeel personele lasten

GPL (gem. personeelslast) 64.920 i7.tL3 7t.292 71.633 71.633 71..633 71.633

hulsvestlngsratlo > tÙo/o 7,5 o/o 9,3 o/o 7,6o/o 9,3 o/o 7,go/o 7,7 o/o 7,7 o/o g,Lo/o

exploltatlelasten per ll. 5.630 8,L62 8.072 8,479 8,L27 8.537 8.785 8.689

Totale baten/rljksvergoed¡ tOS o/o L07 o/o t09 o/o t07 o/o t06 o/o L04o/o 102 o/o L02o/o L02o/o

105 o/o t06o/o tt20/o t04o/o t08o/o L04o/o t02o/o L02o/o t02o/oTotale lasten/rUksvergoed i

Personele lasten/rUksverg. 84o/o 860/o 90 o/o 85 o/o 86 o/o 85 o/o 84o/o 84o/o 83%

Materlële lasten/rlJksverg. 2Lo/o 200/o 220/o L9 o/o 220/o L9 o/o L9 o/o L9 o/o 20 o/o

c@Mg

hulsvestlngsratlo
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De benchmark-gegevens zijn deels gebaseerd op de jaarrekeningen 2016 van 38 school-

besturen met L500 t/m 3000 leerlingen en deels ontleend aan het verantwoordingsdocument

van de PO Raad gedateerd 5 maart 20L9.

5, lnvesterlngsbeleld,

ln de meerjarenbegroting is voor 2019 rekening gehouden met investeringen tot €579 K in ICT

(€ 395 K), onderwijsmethodes (€ 140 K) en meubilair (€ 44 K).

Voor de jaren 2020 t/m 2022 is gerekend met reguliere vervangingsinvesteringen tot

respectievel¡jk € 203 K, €374 K en € 385 K.

6, Flnoncleel toezlcht.

Na toetsing van het jaarverslag van Stichting Radius over 2OL7 is door het ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgemerkt dat door de accountant niet kon worden

vastgesteld of de eigen wachtgelderbepaling correct wordt nageleefd. Naar aanleiding daarvan

zijn de dossiers van het voormalig personeel geinspecteerd en is geconcludeerd dat van

herbenoemingsverplichtingen geen sprake is. Er kan dus worden gesteld dat het wachtgelders-

beleid van Elan Onderwijsgroep aan alle wettelijke eisen voldoet.

Bij Onderwijsgroep Fier moest nog een lerarenbeurs worden terugbetaald wegens beëindiging

van de studie. Het betreffende bedrag van € 8.896 is in 2018 teruggevorderd.

De lnspectie van het Onderwijs heeft het financieel basistoezicht van kracht verklaard voor

Elan Onderwijsgroep.

6, Conclusle,

Het balanstotaal was ultimo 2018 € 6.790.732 en bestaat voor wat de passiva betreft uit een

Eigen Vermogen van € 4.622.253. Alle kengetallen voor vermogensbeheer voldoen aan de

gangbare normen. De financiële positie op de balansdatum is dus uitstekend.

De goede solvabiliteit en liquiditeit betekenen dat de basisbehoefte aan materiële vaste activa,

transactie- en bufferliquiditeit naar behoren wordt vervuld, Het weerstandsvermogen en het

werkkapitaal zijn ruim voldoende.

Gezien het positieve exploitatieresultaat van € 537.L53 dat vorig jaar is gerealiseerd, is het

tekort van € 338,922 in 2018 niet verontrustend. Temeer omdat de ratio's voor budgetbeheer

ook een goede ontwikkeling laten zien. Bovendien is met het aantrekken van (meest jonge)

leerkrachten een belangrijke slag gemaakt voor de continuiïeit van het onderwijsproces.

Dat geeft het vertrouwen dat een vervolg kan worden gegeven aan de verbetering van de

onderwijsresultaten, die in gang is ingezet.

Stiens, juni 2019

Mark Vrolijk

d irecteur-bestuu rder
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G.l BATANS PER 31 DECEMBER 2018

(na verwerklng resultaatbestemmingf

Vaste actlva

1.1 lmmaterlële vaste activa

L.2 Materlële vaste actlva

1,.3 Flnanciële vaste actlva

Vlottende actlva

1,4 Voorraden

1.5 Vorderlngen

1,6 Effecten

L,7 Liqulde middelen

Totaal actlva

Elgen vermogen

2.L Elgen vermogen

2,3 Voorzlenlngen

2,4 langlopendeschulden

2.5 Kortlopende schulden

Totaal passlva

2,049,470

1.498.397

3.498.487

.l
4.96t.t72

2.049.470

4.996.884

4.96X",I72

342.688

L.742.494

2,498,97s

2,498.975

1,378.936

2,9L2,82t

4,29L.757

4.622.253

4,622,253

1.788.584

379.895

SÍEfãIúN?IlénENTß
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G.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Baten

3.1 (Rijks)bijdragen OCW

3.2 Overige overheidsbijdragen

en -subsidies

3,3 College-, cursus-, les- en

examengelden

3,4 Baten werk in opdracht van

anderen

3,5 Overige baten

Totaal baten

[asten

4.L Personele lasten

4.2 Afschrijvingen

4.3 Huisvestingslasten

4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

5 Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

16.315.981

t40,374

6.014-

26,527

745,018

14,019.824

439,428

1.413.418

1.688.138

lütm

ru

UEEN@

14,879,762

156.665

3

31,000

654.956

12,416,185

362,613

1.391,864

1.537,961

mulrroE

M

15.821.957

163.571

rs,246

971,317

13.427.880

320,9s0

1.235.703

1,449,508

UEtrü@
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G.3 KASSTROOMOVERZICHT 2018

Kasstroom ult operatlonele actlvltelten

Saldo baten en lasten

Aanpasslngen voor:

- afschrljvingen

- mutatles voorzlenlngen

- overige mutatles eigen vermogen

Veranderlngen ln vlottende mlddelen:
- voorraden
- vorderlngen

- schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperatles

Ontvangen interest

Betaalde lnterest

Buitengewoon resultaat

Totaal kasstroom ult ope ratlone le actlvltelten

Kasstroom ult lnvesterlngsactlv¡te¡ten

lnvesterlngen ln materlële vaste actlva

Resultaat flnanciële vaste activa

Deslnvesterlngen in materiële vaste actlva

Desinvesterlngen ln flnanclële vaste actlva

Totaal kasstroom ult lnvesterlngsactlvltelten

Kasstroom ult f lnancle rlngsactlvltelte n

Nleuw opgenomen leningen

Aflossl ng langlopende schulden

Totaal kasstroom ult flnanclerlngsactlvltelten

Mutatle llqulde mlddelen
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332.908-

165.551

309.278

888,933-

476.635

6,0

888,9

439.428

37.207

1,t9.46L

46.090

953

6.967-

Ir^filtfGfnmu

W

287.342

t2.54L-

28X.,4L7

113 5

2,982

3,879-

638.239-

33.691

s38.050

274.80t

394,872

t.207,723

897

604



G.4 GRONDSTAGEN VOOR BALANSWAARDERING

EN RESULTAATBEPALING

I Algemeen

Stotute nw ltzl g I n g/ be stu u rcove rd ra c ht
ln verband met fusie tussen Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius zijn op 3 juli 2018 de statuten gewijzigd en is op

9 jull 2018 blj notariële akte de naam van de stichting gewijzigd in: Elan Onclerwijsgrocp, stichtlng voor algomoon

openbaar en algemeen bijzonder prlmalr onderwijs (KvK nr, 01123254), Omdat tussen de fusiepartners in vergaande mate

sprake was van samensmelting van belangen ls bij verwerking van de bestuurlijke fusie de methode van "pooling of
interests" toegepast. Dit betekent dat de jaarrekeningen zijn samengevoegd per L januari 2018 en de vergellJkende cijfers

biJ elkaar zlJn opgeteld, alsof er toen ook al sprake was van één organisatie. Daarbij zijn de onderlirrge verrekeningen
geëlimineerd. De voormalige Stichting Radius (KvK nr, 28100647) is ontbonden en het bestuur van de scholen van deze

stlchting is bij notariële akte overgedragen aan Elan Onderwijsgroep,

De scheldlng van de functles bestuur en intern toezicht, als bedoeld in de "Wet goed bestuur, goed onderwijs", is in de

statuten tot stand gebracht.

Grondslogen voor de Jaarrekenlng
Deze jaarrekening is ingericht volßens de Reßeling Jaarverslagßeving OnderwiJs (RJO) en derhalve volgens de bepallngen

u¡t het Burgerlljk Wetboek (boek 2, titel9)en de RichtllJnen van de Raad voordeJaarverslaggeving,

Deze jaarrekenlng is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar en van de continuïteits-
veronderstelling. 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 waarderlng en van resultaatbepallng zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het

voorgaande jaar, De bedragen opgenomen in de jaarrekening lulden ln hele euro's.

Het kasstroomoverzicht ls opgesteld op basis van de lndirectc mcthodc,

Verbonden part¡¡en

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke

zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overheersende zeggenschap

kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale markt-
voorwaarden zljn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere lnformatie
die nodig is voor het verschaffen van het inzicht,

ln hoofdstuk G.7 van de jaarrekening is een overzicht opgenomen van deelnemingen en/of verbonden partijen,

2 Grondslagen voor waarder¡ng van act¡va en passiva

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het resultaat, is de

verkrijgingsprlJs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nomlnale waarde.

Moterlële vaste qctlvo

De materlële vaste actlva worden gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde, verminderd met de llnealr berekende

afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur:

gebouwen

meubllair (bureaustoelen)

overig meubilair

onderwiJsmethodes (OLP)

tcT

10 jaar (was 20 Jaar)

10 jaar

20 jaar (was 5, 15,20,25 of 30 jaar)

8 Jaar
5 jaar (was 4 of 5 jaar en ook 10 of 15 Jaar)
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De ondergrens voor activering is € 1.000, behalve voor onderwijsmethodes. De onderwijsmethodes opgenomen ln de

meerjarenplanning vervanging OLP worden in beginsel altlJd geactiveerd,

De materlële vaste actlva worden llneair afgeschreven vanaf de maand van aanschaf,

lnvesteringssubsidies die ontvangen zljn, worden ln mlnderlng gebracht op de investering.

Elgendom

Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de st¡chting en het economisch eigendom blj de gemeente,

zijn niet in de balans opgenomen. Eventuele brulkleenscholen zijn eveneens niet verwerkt.

De kosten van groot onderhoud worden verwerkt in de staat van baten en lasten van het jaar waarin ze zljn gemaakt.

Flnanclële vaste actlva

Financiële vaste activa (deposito's) zijn gewaardeerd tegen de nomlnale waarde,

Vorderlngen

De vorderlngen worden opgenomen tegen de nominale waarde, voor zover noodzakellJk onder aftrek van een

voorziening voor het rlslco van onlnbaarheld,

Llqulde mlddelen

Liqulde middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposlto's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekenlng-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen, als kortlopende schulden,

De liqulde middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover nlet anders vermeld, ter vrlje

beschikklng van het bestuur.

Elgen vermogen

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, bestemmlngsreserves en bestemmingsfondsen gepresenteerd,

Er is blnnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en prlvate reserves. Publieke middelen zijn

middelen dle verkregen zijn blj of krachtens de wet ingestelde heffingen.

Algemene reserue

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de contlnuïtelt van de bedrijfsvoering, Deze wordt opgebouwd

ult resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschll tussen de toegerekende baten en de werkelijke

lasten, na verrekening met bestemmingsreserves. ln geval van een tekort wordt dlt resultaat ten laste van de algemene

reserve gebracht,

Eestemmlngsreserues

Reserves OLP

De bestemmingsreserves Onderwljsleerpakket (OLP) zijn per school gevormd uit onderwljsbudgetten dle aan dlrecteuren

in zelfbeheer zljn gegeven. Het verschll tussen het toegekende budget en de werkelijke lasten wordt jaarllJks per school

verrekend met de bestemmingsreserve OLP,

Bestemm¡ngsreserve pr¡vaat

De bestemmingsreserve privaat is bedoeld voor speclfleke toekomstlge uitgaven die uit door ouders/verzorgers of derden

ingebrachte mlddelen gedekt moeten worden, Deze is opgebouwd uit jaarlijkse verschlllen tussen vrljwilllge ouderblJdragen

en overige privaatrechtelijke baten betreffende schoolactivltelten op vrlJwlllige basis (schoolreisjes, sportactivlteiten,

vierlngen). Via resultaatbestemming worden de overschotten van een boekjaartoegevoegd en tekorten onttrokken aan de

bestemmingsreserye privaat,

Voorzlenlngen

ln de balans wordt een voorziening opgenomen indlen:

a, er sprake is van een in rechte afdwingbare of feltelijke verplichting, dle het gevolg ls van een gebeurtenis in het verleden;

b. het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van deze verplichtlng een ultstroom van mlddelen noodzakellJk ls;

c. er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verpllchtlng,
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De voorzlenlngen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakellJk zlJn om de verpllchtlngen
per balansdatum af te wlkkelen, Enkel ultgaven waarvoor de voorziening oorspronkelijk was gevormd worden ten laste van

de voorzienl ng gebracht.

Voorzienlng ambtsjubllea
De voorzlening ambtsjubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkerlngen gedurende het

dienstverband, De berekening is gebaseerd op toezegg¡ngen vanuit de cao, de lngeschatte blijfkans, het aantal dienstjaren
en de mogelijkheid om het jubileum te behalen voor de pensloengerechtlgde leeftijd,
De betaalde jubileumgratificaties worden ten laste van deze voorziening gebracht,

Voorzlenlng duurzame lnzetbaarheld
De cao-regellng duurzame lnzetbaarheld bledt 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 exploltatlerekenlng, De voorzlenlng ls bepaald op basis van de

nominale waarde van in de toekomst op te nemen verlofsaldi. De berekening is gebaseerd op gedane toezegglngen vanult
de cao en de salarlsschaal van de werknemers,

Voorzlenlng onderhoud
Voor verwachte kosten lnzake perlodlek onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd tegen nominale waarcJe,

De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van groot onderhoud en de perlode

die telkens verloopt tussen de werkzaamheden van groot onderhoud, één en ander zoals blijkend uit een meerjaren-

onderhoudsplan (MJOP).

Rechtsvoorganger Onderwijsgroep Fier maakte gebruik van de mogelijkheid de kosten van cyclisch onderhoud te verwerken

in de staat van baten en lasten van het jaar waarin ze werden gemaakt. Door striktere interprel.âtie van de voorschrifl.en

voor jaarverslaggeving komt deze mogelijkheid te vervallen, Rechtsvoorganger Stlchtlng Radius had een voorziening

onderhoud gevormd, maar deze was niet gebaseerd op een MJOP.

ln deze jaarrekenlng ziJn de kosten van cyclisch onderhoud verwerkt in de staat van baten en lasten, hetgeen voor de
verslagjaren 2018 en 2019 is toegestaan op grond van een overgangsregeling. De voorzienlng van Stichting Radius is

ongewijzigd overgenomen in de balans,

De st¡chtlng ls voornemens een voorzlening op te bouwen voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten gebouwen.

Kosten zullen rechtstreeks aan de gevormde voorziening worden onttrokken zodra de voorzlenlng een daarvoor toereikend
niveau heeft bereikt. Zolang dat niet het geval ls, worden de kosten van groot onderhoud verwerkt in de staat van

baten en lasten van het jaar waarin ze zijn gemaakt,

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 verschll 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 verslag-
jaarworden in achtgenomen, indien zijvoorafgaand aan hetvaststellen van de jaarrekenlng bekend zijn geworden en de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld,

(R{ks)b\dragen OCW

De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft als bate verwerkt in

de staat van baten en lasten.
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Personeelsbelonlngen

Lonen, salarlssen en soclale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt ln de staat van baten en lasten

over de verslagperode voor zover ze verschuldlgd zlJn aan de werknemers respectlevelfik de belastlngautorlteit' Voor zover

de verschuldlgde betalingen op balansdatum nog nlet zlJn voldaan, wordt hiervoor een verpllchtlng opgenomen'

De ultgestelde personeelsbelonlngen voortvloelende ult de overgangsregellng BAPO (bevorderlng arbeldspartlclpatle

ouderen) zljn als perlodekosten ln de staat van baten en lasten verwerkt.

Pensloenregellngen

De entltelt ls aangesloten blj het Algemeen Burgerlljk Pensloenfonds (ABP). Het ABP ls het bedrUfstakpensloenfonds voor

overheldswerkgevers, waaronder onderwijsinstellingen. De over het verslagjaar verschuldigde premle wordt als last

verantwoord.

Alschrflvlngen

Voor een toellchtlng op de afschrijving op materlële vaste actlva wordt verwezen naar de hlervoor vermelde waarderlngs'

grondslagen.

Overlge kosten

Alle kosten anders dan personeelsbelonlngen en afschrljvlngen, dle ln het boekjaar zljn gereallseerd en waar geen

opbrengsten tegenover staan dle nog nlet zljn gereallseerd,

Flnonclële boten en losten

Rentebaten en lasten worden tljdsevenredig vemrerkt, rekenlng houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende

actlva en passlva. BIJ de verwerklng van de rentelasten wordt rekenlng gehouden met de verantwoorde transactlekosten op

dg ontvangen_ lenlngen. Bgnlfo-9!9¡_yvgfgg!_!9!l-!.qgte_g-çþrac-þ!.v-g¡ !e! þ9ell¡a¡ w-gq¡-op deze betrekklng hebben.

Paglna 39 van 58



G.5 TOETICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

1.2 Materiële vaste activa

Aanschafprljs

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde 1 Januarl 2018

Aanschafwaardc dcsinvesterlngen

Cumulatleve afschrljvlngen desi nvesteri ngen

lnvesterlngen

Afschrijvingen

Saldo mutatles

Aanschafprijs

Cum ulatleve afschrljvlngen en waardeverm I nderlngen

Boekwaarde 31 december 2018

1.5 Vorder¡ngen I
1.5.1

x.5.2

r.5.3
1.5,4

1,5,5

1,5,6

Debiteuren

OCWLNV
GroepsmaatschapplJen

Andcrc dcclncmlngcn

Studenten / deelnemers / cursisten

Overige overheden

Fietsplan/bed riJfsfltness

Lonen en salarlssen

Overige vorderingen

Overige vorderingen

Voorult betaalde bedragen

Nog te ontvangen bedragen

Ultkerlngen

Overig

Ovcrlopcndc activa

Voorziening wegens oninbaarheld

1.5,7

1.5.8

x.5,9

1.7 tiquide mlddelen

1.7.1 Kasmlddelen

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekenlngen

X,7,3 Deposito's

1,7,4 Overige

2.9t2,82L

q.ffi
3.498.487

248,836

31.105-

3,399,002

1,803.517

666.438

430.184.
4,3t4,276
2,264,806-

-43,546
77t,833

-325,401
1 17.100
-70.48L

888.933

439.428-

248.836

74.65t-
4.170.835

2.t28.
783.538

500.665-

5.203,209

2.704.234-

rt¡fFFil

G[GI!

mffi

[ffi

ffi ffiffi

ETEUEITE

92.L79

1.136.545

3.107

46,546

46,546

1.045

99,514

100,559

ffiffi.$Ï

8,440

168.329

186,931

227,279

40.348

168.275

926.074

11,098

4,382

1s2.849
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2.1 Elgen vermogen

2.1.1 Algemene reserve

Algemene reserve

2.1.2 Bestemmlngsreserue

Reserve zelfbeheer OLP

2,L.3 Bestemmlngsreserve

Ouderraden

2,1.4 Bestemmlngsfonds (publlekl

Overlge bestemmlngs

2,1.5 Bestemmlngsfonds (prlvaat)

Overige bestemmingsreserve

2.1.6 Herwaarderi ngsreserve

2.1.7 Wettelljke reserves

2,1.8 Statutaire reserves

2.3 Voorzleningen

Stand per 31 december 2017

StelselwlJzlglng

Stand per I lanuarl 2018

Dotatles

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per 31 december 2018

2.4 langlopendeschulden

853.453

47,268

4.060.4s4 587.035. 3.473.4184.060.454

2ss.090 1.108.5438s3.453

47,268 6.976- 40,292

342,68821s.450

44,3L3

7,t
44.3t3
7.L

21s.450

nrã'ffi_ffiur
44,3t3
7,106-

L27.238

ffi

ffi ffi ffi ffi srEriltilãn

EftEEffiEEIIE

iEfEãI

ffiKffi

ffiffiffi ffi

Niet van toepasslng
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2.5 Kortlopende schulden

2.5.1 Kredletlnstelllngen

2,5.2 Voorultgefactureerde en -ontvangen termlJnen OHW

2.5.3 Credlteuren

2,s.4 OCW/LNV

2,5,5 Schulden aan groepsmaatschappljen

2,5.6 Schulden aan andere deelnemingen

2.5,7 Belastlngen en premles sociale verzekerlngen

2.5.8 Schulden terzake van pensloenen

Netto salarlssen

Premle aanvullende venekerlngen

Overlg

2.5.9 Overlge kortlopende schulden

Vakantlegeld

Geoorm erkte cJoelst¡ bsldles

Nog te betalen bedragen

Overlg

2,5,1,0 Overlopende passlva

Lerarenbeurs 17-18

lerarenbeurs 18-19

1-9-2017

20-9-2018

6.079

324.063

26.261

39.739

47.540

8.200

738.3s3

521.325

L32.764

6.079

390.063

1.018-

367.966

48,278

9,906

236.316

211.835

653.563

215.648

1,018-

662.466

Geoormerkte doelsubsldles OCW en INV (model G]

G I Verantwoordlng van subs¡dles zonder verrekenlngsclausule

tr

E]

dlv.

dlv.

47.540

8.200

G 2 Verantwoordlng van subsldles met verrekenlngsclausule

A Aflopend per ultlmo verslagfaar

ffi

erE unffl

ffi ffi ffi ffiFÏÍr+rilmî

õEIM

¡il7.l|r[m!

ffiil

E]êCEEffl

ffiIEEI'EE!@@

tkrîEiEF¡ liEltttit
ffi Effiffi
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B Doorlopend tot ln een volgend verslagfaar

2.6 Niet uit de balans bliikende verpl¡cht¡ngen

Van langer dan een Jaar doorlopende contractuele verplichtingen die van lnvloed kunnen zljn op de llquldltelt,

solvabilltelt en lnherente rlslco's kan het volgende overzlcht worden gegevenl

dlv.

dlv,

RvT 18-9-2018

LCC/LKC/

Fuwa/DGO
kosten o.b,v.

verrlchtlngen
lng. 1-11-2003
lng. 1-5-2016
lng. t-1.-20L7
16 uur p/wk
l-muls
Blue10

DatapasCapisci

lng. 1-1-2013

leerlingenadm,
tot 1-8-2024
tot 1-8-2024

1 schooljaar

max. l jaar
max. l jaar

1 Jaar
1 Jaar

jaar
jaar
jaar

Jaar

I
r

I
1

aa

aa

1

1

1

t

1 laar

l jaar

l jaar

l jaar

l jaar

l jaar

l jaar

l Jaar
n,v.t.

Seen
2 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden
l jaar

l jaar

3 maanden

3 maanden
3 maanden
3 maanden
3 maanden

4 maanden

2 maanden
2 maanden
3 maanden
3 maanden

3 maanden

€ 15.000
€ 300

€ 5.000
€ 1.300
€ 800
€ 200

€ 4,000
€ 5,500

€ 8.500

€ 3.000

€ 20.000
€ 6.500

€ 50.000

€ 8.000
€ 5.000
€ 3,500
€ 45.000

€ 15.000
€ 5.000

€ 100.000
€ 4.000
€ 20,000

€ 7.500

3.

4,

5.

6.

7,

8.

9.

10.

11.

t2.
13.
t4.
15.

1

2

16

dersaansprakelljkheld, bedrljfs-
aansprakellJkheld, collectleve 

I

ongeval len, schade inzittenden,
lnventaris onderwijsbureau en

leerllngen en ouders
Huur P. Jurjensstrjltte 8
+ 10 te Stlens

Begelelding bouwkundig
onderhoud scholen

Software financlële adm.
Dlgltallserlng facturenstroom
Flnancleel lnformatlesysteem
Personeels- en Salarls-

adm lnistratie (Raet/H RSS/PDOL)

jaar
jaar
jaar
jaar

3 jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

1

1

1

1

5

5

1

1

I

entscontrol nVa Ree

bestuvoor ur- AON

Dotcomschool

lssys ICI
lssys ICT

Plexsys

uDesk llcenties r 1200

I Schools

ndo

rouwensperso0n

stg

onbepaald
1 Jaar

onbepaald

onbepaald

l jaar

l jaar

l jaar

l jaar

l jaar

onbepaald

Schooladmlnlstratlesysteem
N etwerkbeheer stafbureau
Netwerkbeheer ICT scholen
Beheer websites/Sharepoint
Hosting websltes + commu-
nicatle vla ouderportaal

Cyber Risks

Lidmaatschap landelljke
scholenverenlglng
Lldmaatschap sector-

organlsatle PO

Aansluiting bij geschillen-,

klachten- + beroepscle's

Vos/abb

PO Raad

geschlllen

Cedln

GGD

Leeuwarden/
H. Herder
Technlsch
Advlesbureau
Conflna
Conflna
Confina
Conflna

ffi ffi ffi
orn+f¡r¡ffi!

klr¡ÍititTk dHM

¡@[m ffiffi

ffi ffi ffi ffiWrerüum
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23.
24.
25.

26,
27,

28,
29,

30.

38.

39,

40.

4,1,

42.
43.
44.

45.
46,

47,

48,

49,

50.

T7

22.

31

34

18,

19.

20,
2t.

32

33

35

36

37

Zakelijk lnternet Pro

Glasvezel + internet Toverbal
ISDN-lijnen/zakelijk bel len

Tabletonderwijs de Steven
(mobiele) Telefonie/VolP
Gebruikslicentie Prowise
Presenter

M ultlfunctlonele afdruk-

apparatuur

Uitvoering ERD ZW

Betali ngsverkeer
lnternetban kieren (scholen)

Bed rijfsgezondheidszorg

Payrol I dlenstverleni ng

Collectleve ziektekostenverz

Digitale HRM-tool portfolio/
bekwaamheidsdossier

Kleln onderhoud bestrating

Onderhoud kllmaatlnstallatle

Beveiligingsinstal latie scholen

Meetdlensten gas/elektra

ljsbaanweg 2, Franeker
Controle bra ndblusm lddelen,

4-jaarl ijkse inspectie
aardlngslnstallatle Op 'e Trije
2 jaarllJkse inspectle
bliksembevelliglng Op 'e TriJe

Onderhoud lift (2-'jaarlljks)

GIMD

Ziggo

HF Best

KIV Noord
noodverlichting en EHBO-middelen

Otto Ooms

Waadhoeke

Klein onderhoud Kolthof
hilderwerk Lingen

Meldkamer

Van der Heide

Van der Helde

personeelsleden

ngers.nl

lnvallerspool

VerzuimWeg

Roler

de Friesland

CooT

KPN

Scoolsuite

Telfort/Voys
Bordwijs bv

Canon

Toshiba

Robidus

BNG

Rabobank

Buurtsportcoach/
beweegteam

Kenonz

Vervangers,nl

N FPlFiscfree

N FPlFiscfree

Tuinonderhoud
(idem Op'e Dobbe)

Hielke Nijp

Kramer

Boonstra

Zonderland

Loodgleterswerk

Preventief onderhoud
CV-lnstallaties

idem sws Tzummarum Pranger-Rosier

IIBB

Alarmcontrol
P. de Vries

Fenor
Liander

Kenter

Gas en elektriciteit
Netbeheer elektra

Fietsproject

Bedrljfsfltness

1 jaar

1 jaar

1 jaar

40 mnd.
1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

onbepaald

onbepaald

1 jaar

L jaar

I jaar

3 jaar

3 jaar

onbepaald

5 jaar

5 jaar

l jaar

1 jaar

2 Jaar

4 jaar

1 jaar

L jaar

1 jaar

1 jaar

2 jaar

1 jaar

3 iaar

3 jaar

3 jaar

3 jaar

3 Jaar
I jaar

1 jaar

1 jaar

2 jaar

1 jaar
1 jaar

1 jaar

L jaar

1 jaar

1 schooljaar
l jaar

1 jaar

onbepaald

onbepaald
l jaar

1 jaar

1 jaar

I jaar

3 jaar

1 jaar

Jaar
iaar

T

1

jaar
jaar
jaar

iaar

t
I
1

3

1 jaar

1 jaar

4laar

2 jaar

1 jaar

1 jaar

1. jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

l Jaar
l jaar

1 jaar

1¡aar
1 jaar
1 jaar

1 jaar
n,v.t.

ffi ffi ffi ffi@t @m

10

€ 20.000

3 maanden € 450 excl. kosten

chtingen

3 maanden

3 maanden
3 maanden
3 maanden
3 maanden
3 maanden

2 maanden

3 maanden

3 maanden

3 rnaanden

3 maandcn

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

1 maand

1 maand

6 maanden

6 maanden
3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden
(excl.

3 maanden

3 maanden

3 maanden
3 maanden
I maand

3 maanden

3 maanden
(exc

3 maanden

€ 27,500

€ 4,500
€ 2,000

€ 20.000
€ 15.000

gratis

€ 45,000

€ 45.000
€ 3.000

€ 250

€ 4.000

€ 2s.000
€ 650.000

€ 25.000

€ 2.500

€ 1,250

€ 45,000

€ 16,000

€ 3.000

€ 7,000

l, kosten

alle scholen

m.u.v, Toverbal
Bolder/Oanset
tot l.-8-2019

tot 1-1-2022

tot 1-8-2019

ing. 1-3-2015

ing, 1-1-2017
r-8-2024

% korting
t-t2-2021

ing, 1-1-2019

ing. 1-8-2017

1.000 p/st,

vanaf 1-4-2014

vanaf 1-4-2014

vanaf L-1-201.7

vanaf 1-1-2017

vanaf L-1-201.5

vanaf 1-1-2015

vanaf 1-9-2013

no risk

abonnement
de Twilling
de Bolder

wg.-bijdrage

5 p/mnd

3 maanden e 29.000 18 scholen

€ 100

3 maanden € 750

€ 800
€ 600
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jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

1 jaar

1

L

1

1

1

2laar
?

l jaar

l jaar

1 jaar

l jaar

6 maanden

6 maanden

6 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

€ 15.000

€ 1.000

€ 225.000
€ 20.000

€ 3.150
€ 20.000

€ 25.000

€ 3.000

€ 20,000

€ ls.000

tot 1-3-2021

tot 15-8-2021

tot 31-8-2021

vanaf 1-8-2016

onderhoud en

servlce

BDOF is op-
geheven per

1-1-2019

partners ln
lnnovatorlum

54,
55.

56.

57,

58,

59,

60.

51

52
53

Afualverwljdering
Afvalverwljdering de Steven

Schoonmaak scholen
Vloeronderhoud scholen

Overlge lasten

Tussenschoolse opvang
(idem voor de Twilling)
School psycholoog zorgteam

Leerlingenzorg
Werken met Kwaliteit (WMK)

Verhuur en overke baten
Verhuur lokalen/ruimten
in dlverse scholen
Externe dienstverlening

ICT-ontwlkkellng

SKF/Twal0k e.a.

Coöperatle I

BDOF/Coöperatle

jaar
jaar
jaar
jaar

1 jaar

BS

2

5

1

1

Klds Flrst/

NNRD

Omrin

GOM

Daan Vloer-
onderhoud

SKF

Klds Flrst COP

Cedln

Cedin

Van Gorcum

l jaar

l jaar

l Jaar
1 jaar

1 jaar

l jaar

l jaar

BSB'mole

de Súdwester
Bibllotheek N

ffi ffi ffi ffi@ffimtrEum
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3.1 RIksb[dragen

Rljksbljdrage sector PO

Rijksbijdrage sector VO

RlJksbljdrage sector BVE

Rljksbijdrage sector HBO

Rijksbljdrage sector WO

3.1.1 Rljksbljdrage OCW/LNV

Geoormerkte OCW subsldles

Nlet geoormerkte OCW

Toerekening lnv.subsldles

3.1,2 Overlge subsldles OCW

RiJksbijdr. academ ische

Afflliates

3.1.3 Ontvangen doorbetallngen

rljksbijdrage SWV

3.L,4 lnkomensoverdrachten

3.2 Overlge overheldsblfdragen

Gemeentelljke bljdragen

educatie

Gemeentelljke bljdragen

lnburgerlng

Overige gemeentelijke blj

en subsldles

3.2.1 Bruidsschat

3.2.2 Overlge

3.4 Baten werk ln opdracht van derden

3.4.1 Contractonderwijs

3.4.2 Contractonderzoek

3.4.3 Overlge

G.6 TOETICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN

BATEN EN LASTEN

14.L95.194

14.195.194

684,568

fiffi

1,40.374 156.665

ffi

31.000

EIEET¡øIE

1s.103.s92

15.103.592

718,36s

163,571

L5.246

iTillrf[tmmD

13.532.861

13.s32.861

2.0s2.4t8

730.702

26.527

wt
Paglna 46 van 58



E@[I@ EEfti@E

48.24t
746.L74

73,L4t
103.761

11.820.593

2.044.502

437,

9.401.188

1.182.309

r.237.096

48.541,-

1..583.728

509.315

fte
16,8

t32,3
26,5

2,4 fte,
8,7 fte.

1,0 fte.

EtrEII@

ru

ffil

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5

3.s.6

3.5 Overlge baten

Verhuur

Detachering personeel

Schenking

Sponsorlng

Private baten

Overlge

51.946
s45,057

58.51s

89,500

35.600

461.336

62.222

95.798

Frm

4,t Personele lasten

Brutolonen en salarissen

Soclale lasten

Pensloenpremies

4.1.1 Lonen en salarissen

Mutatie personele voorzlen

Personeel niet in loondienst

Overige

4.1,2 Overlge personele lasten

4.1.3 UitkerinSen (-/l

ln dlenst bll Elan Ondenruflsgroep:

Dlrectle

OP

ooP

Deze formatle ls inclusief L,3 fte. (20L7 7,3 fte.) aan personeel dat elders ls gedetacheerd.

De OOP-formatie bestaat tol2,2 fte. (2017: 2,7 fte) ult schoonmaakpersoneel, waarvan de lasten ad € 112.046

zijn verantwoord bij rubriek 4.3.5.

extern personeel:

Directie

OP

ooP

12.002,t04

2.363,323

9.s92.469

1.188.355

L.221",280

44.3t4
1,884.201

434.808

9,t63.022
1.018.1.13

t.13t.237
Lt.3L2,372

815.s93
288.220

1.103.813

ffiffiffi

ffi ru ffi
L4,2 fte,

t27,4 fte,
24,5 fte,

ffiffi

t4,7 fte.
t22,4 fte.
24,t fte.

F,m

2,1 fte.

t7,2 fte,
0,9 fte.

tffiffiil

1,1 fte.

2,4 fte.
0,5 fte.

ffiiWffi

ffitotale formatle
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4.2 Afschr[vlngen op lmmaterlële en materlële vaste actlva

4.2.1 lmmateriële vaste actlva

4.2.2 Mâteriële vaste activa 439,428

Boekverlles desinvesterlng actlva

4.3 Hulsvestlngslasten

439.265

24,827

874.133

284.422

65.49X

953

6.967.

362.613

96.300

t 72.500

232.600

437,964

45.500

407,000

472.653

9.138

693.66s

308.180

54.325

2,000

5.760-

301.436

19.514

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4,4,L

4.4,2

4.4,3

4,4.4

4.4.5

4,4.6

Huur

Verzekerlngen

Onderhoud

Energie en water

Schoonmaakkosten

Hefflngen

Overlge

Cycllsch onderhoud

4.4 Overlge lasten

Administratie- en beheerslasten

lnventarls en apparatuur
Leermlddelen

Dotatie overige voorzieningen

Overlge

Prlvate lasten

Speclflcatle accountantskosten (Van Ree Accountants)

Controle van de Jaarrekenlng
Andere controle opdrachten
Flscale advlesdlensten

Andere rrie[-uuntrr¡le dien

5 Flnanclële baten en lasten

5.1 Rentebaten

5,2 Waardeveranderlngen flnanclële vaste

actlva en effecten 
I

5.3 Overlge opbrengsten flnanclële vaste

actlva en effecten

5.4 Bankkosten

EEIEIIE Jry!]

s7t,L26
209.542

372.237

39.358

18.308

25.t32

361.681

10.096

699.330

355.385

23,016

24,687

2.982

3.879-

UEEII@U

t51.553

2L4.432

277,8L3

419.019

x6.326

394.275

15.X61

WM!

24.000

W
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G.7 Overige verbonden partljen

(minderheldsdeelnemlng en geen beslissende zeggenschapl

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Ll8

1,159

tl4

39Yo

45%

Ll3

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Leeuwarden

4

Leeuwarden

4

Waadhoeke

4

Waadhoeke

4

Harllngen

4

Grou 4

€ 20.820

€0

€0

€0

€0

€0

€.14.535

€.98,840

€0

€0

€0

?

3.

4,

5,

6,

1.

2,

Coöperatle Bovenschools

Overleg Frlesland u.a. (BDOF)

Stlchtln g Expertlsecentru m

Noordwest Fryslån "het Spectrum"

Coöperatle Brede School

KoöperaasJe Brede Skoalle

MFA Franeker (Trlvlant)

Coöperatle

Stlchtlng

Coöperatle

Coöperatle

lglng van Elgenaren Verenltlng

Samenwerklngs- Stlchtlng

nd Passend OnderwlJs

P0 Frlesland

Berltsum u.a.

Bltgummole u,a.

ru ffi ffi ffi ffi ffi
m ¡üÉT.r
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G.8 WETNORMERING BEZOLDIGINGTOPFUNCflONARISSEN

(sEMr-)PUBU EKE SECTOR (WNT)

1 Algemeen

Per l januarl 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctlonarlssen publleke en semlpublieke sector (WNT) ingegaan.

Deze verantwoording ls opgesteld op basls van de volgende op lntergemeentellJk Openbaar Basisonderwijs (ISOB) van
toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maxlmum voor het onderurrljs, klasse C.

Deze Klasse-indeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zlJn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten

Gemlddeld aantal studenten

Gewogen aantal onclerwijssoorten

Totaal aantal complexlteltspunten

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Elan Onderwijsgroep is € 133.000. Het weergegeven indlviduele WNT-maximum

is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij de

berekening van de omvang van het dlenstverband noolt groter kan zlJn dan 1,0 fte. Het lndividuele WNT-maximum voor

de leden van de Raad van Toezlcht bedraagt voor de voorzitter 15 % en voor de overige leden 10 % van het bezoldigings-

maximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
geldt met ingang van 1 Januarl 2016 voor de eerste 12 maanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de

opdracht als voor het uurtarief.

Eestuurder

Het dagelljks bestuur bestaat volgens de statuten ult één of meer leden, Het aantal leden van het dagelijks bestuur is

door de Raad van Toezlcht bepaald op één. De dlrecteur-bestuurder vormt het dagelijks bestuur van Elan Onderwijs-
groep. Hlj ls op basls van ecn arbcidsoverce nkomst in vaste dienst voor werktljdfactor 0,8.

De CAO Bestuurders Primalr OnderwiJs ls van toepasslng verklaard door de Raad van Toezicht,

Toerlchthouders

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 mogelijkheden, Er is geen taak-

omvang bepaald. De honorering past binnen de minimum- en maximumgrenzen die worden geadviseerd door de

Vereniging Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (WOl).

2 Bezoldigingtopfunctionar¡ssen

2,a Leldlnggevende (gewezen) topfunctlonarlssen met dlenstbetrekklng, Tevens leldtnggevende

topfunctlonarlssen zonder dlenstbetrekklng vanal de 73e maand von de functleveruulllng,

4

2

2

Fp;_ l

Bestuurder Externdienst-
verlener

Gegevens 2018

Duur dienstverband in 2018

Omvang dlenstverband (ln fte.)

Gewezen topfunctionaris
(Fictieve) dienstbetrekking?

Functlegegevens

tlt - 3t/t2
0,2

nee

neeja

2t/t 3t/t
0,8

nee

tlt -3tll2
1,0

ffiWEM IñT.I
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Bestuurder Externdlenst-
verlener

€ 131,383

etfi

€1

e84.62L € 33.303

€ 98,080 € 33.303

æ
ri c:9-8i080¡ r c33.3g3¡Ë#

€ 13.459

Gegevens 2018 (vervolg)

I ndlvldueel bezoldlglngsmaxlmum

Bezoldlglng

Beloning

Belastbare onkostenvergoedi ngen

Belonlngen betaalbaar op termijn

Subtotqal
-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldlglng

Functiegegevens

Fffiil

W IEIMffi

rlt -31./t2

1,0

€ 113.983

€

€
€ 33.35s

tlt - 31/t2
0,8

tlt - 311t2
0'2

€ 80.628

€83
€, L3.022

Gegevens 2017

Duur dienstverband ln 2017

Omvang dienstverband 2017 (ln fte,)

Bezoldlglng 2017

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Belonlngen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldlglng 2017

lndlvldueel bezoldigingsmaximum 2017

2.b Leldlnggevende topîunctlonarlssen zonder dlenstbetrekklng ln de perlode kalendermøand t-72,

Algemeen Dlrecteur a.i,

20t7
Llt -3LlL2

L2

1,0

€. t76

ja

€

Llt - 3t/7
7

0r8

€ 106.400

ffi;.'Wflöfü

€ 53.914

€ 182

2018

ja

Kalenderjaar

Periode functievervull ing

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

Omvang dlenstverband (ln fte.)

I ndlvldueel toepasselüke bezoldlglngsmaxlmum

Maxlmum uurtarief in het kalenderjaar

Maxima op basis van de normbedragen per maand

lndlvidueel toepasselijk maximum hele periode kalendermaand t l/m L2

lndlvidueel toepasselljk maximum hele periode kalendermaan d t t/m 7

Bezoldlglng

Werkelljk uurtarief lager

Bezoldlglng ln de betreffende contractperiode

Totale bezoldlglng gehele contractperlode (excl, BTW)

-/- onverschuldlgd betaald en nog nlet terugontvangen bedrag

Totaal bezoldlglng, excluslef BTW

Functlegegevens
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2,c Toez/ichthoudende topfunctlonorlssen

3 Ultkerlngen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of
zonder dienstbetrekki ng

Er zljn ln 2017 en 2018 geen ontslagultkerlngen verstrekt aan topfunctionarissen

4 Overlge rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarlssen zljn er geen overige functionarissen die ln 2018 een bezoldlglng boven
het lndlvlduele WNT-maximum hebben ontvangen, Er zijn in 2018 geen ontslagultkerlngen betaald aan overige
functionarissen die op grond van de WNT dlenen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of
de WNT ziJn vermeld of hadden moeten worden vermeld,
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H.1 Bestemming van het exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat in 2018 bedraagt volgens de staat van baten en lasten -€ 338.922.

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

ten laste van de Algemene Reserve

ten gunste van de Bestemmingsreserue Zelfbeheer OLP

ten laste van de Bestemmingsreserve Privaat

H.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die blijken na balansdatum tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening en nadere

informatie geven over de feltelijke situatie op de balansdatum zljn bij het opmaken van de jaarrekenlng venruerkt,

Gebeurtenissen die blijken na het opmaken van de jaarrekening tot aân 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 gebeurtenlssen voorgedaan dle belangrljk zlJn voor de lnterpretatle van de clJfers ln de

jaarrekening,

-587,036

255.090

-6.976
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Controleverklarlng van de onafhankelflks accountant

Aan: de raad van toezlcht van Elan Onderwijsgroep, stlchting voor openbaar en
algemeen bljzonder prlmalr onderuüg

A. Verklarlng ovor de ln het faarverslag opgonomen Jaarrekenlng 2018

Ons oordeel
W[ hebben de jaarrelcening 2018 van Elan Onderwijsgroep, etlchting voor openbaar
en algemeen bijzonder primair onderw[s te Stiens gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
r geeft de ln hot Jaarverslag opgenomen jaarrekenlng een getrouw beeld van de

grootte en de samenEtelllng van het v€rmogen van Elan Onderwijsgroep,
stlchtlng voor openbaâr en algemeen bijzonder primair onderwíjs op 31

december 2018 an van het resuftaat over 2018 in overeenstemming met de
Regellng jaarverslaggeving onderwijs;

. zlln de ln deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutatles over 2018 in alle van materleel belang ziJnde aspecten
rechtmatlg tot stand gekomen in overeenstemmlng met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen ln paragraaf
2.3.1 , Referentlekader van het Onderwüsaccountantsprotocol OCW 2018.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toollchtlng met een ovezicht van de gehanteerde grondslagen voor

flnancläle verslaggeving en andere toelichtlngen.

De basle voor onr oordeel
Wlj hebben onze controle ultgevoerd volgens het Nederlands recht, waâronder ook de
Nederlandse controleetandaarden en het OnderwiJsaccountantsprotocol OCW 2018
vallen. Onze verantwoordeliJkheden op grond hiervan ziJn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordel[kheden voor de controle van de jaarrekenlng'.

WIJ ziJn onafhankellk van Elan Onderwijsgroep, stichting voor openbaar en algemeen
bijzonder prlmair onderwljs zoals voreist in de Verordening inzake de
onafhankelljkheid van accountants biJ assurance-opdrachten (VlO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankellJkheldsregels ln Nederland. Verder hebbEn wij voldaan
aan de Verordenlng gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA),

Wij vindon dat de door ons verkregen controle-informatle voldoende cn geschikt is als
basis voor ons oordeel.

ACCOUNTANTS
f 0glstef ¿cccìunt¿nts en belâstlnfJadvlsours

Schrevenweg J.9

8024 HB Zwotle

Poslbus 1509

8001 gM Zrvotte

T (0J8) 503 21 40

zwollo@v¿nroeacc,nl

www.v¿nreeocc,nl

KvK nr. 0810?895
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Geen controlewerkzaamheden verrlcht ten aanzlen van de antlcumulafle-
bepallng van artlkel l.6a wNT en artlket s lld l(J) ultvoertngsregellng wNT
ln overeenstemming met het controleprotocol wNT 2019 hebþen wij geen
controlewerkzaamheden verricht op gegev€ns in de wNT-verantwoordlng, of het
ontbreken daarvan, op grond van de anticumutatiebepallng van artikel 1.6a wNT en
artlkel 5 lid 1 onderdeelj Uitvoeríngsregeling WNT, Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of níet sprake is van een normoverschrflding door een
loidinggevende topfuncilonaris vanwege eventuele dlenstbetrekkingen als
leidlnggevende topfunctlonarls bij andere WNT-plichtige instellingen atsmede of de in
dlt kader vereiste toelichflng julst en volledlg is,

B. verklarlng over de ln het faarverslag opgenomon andere lnformafle

Naast de jaarrekening en onze controlevgrklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatíe, die bestaat uit:, begtuursverslag;

' overige gegevens.

op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:

' met de jaarrekening verenigbaar is en geen materlële afwijkingen bevat;

' alle informatie bevat die op grond van de Regellng jaarverslaggeving
onderwiJe en paragraaf '2.2,2 Bestuursverslag, van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is vereist.

Wlj hebben de andere informatle gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overuogon of de
andere informatie materléle atwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de verelsten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwfls, paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag, van het
onderwijsaccountantsprotocol ocw 2018 en de Nederlandse standaard 220, Deze
werkzaamheden hebben nlet dezelfde dlepgang als onze controlewerkzaamheden bij
cle Jaarrekening,

Hot þestuur ls verantwoonlelljk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bostuursverslag en de overige gegevens ln overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige ocw weþ en regelgevlng,

ACCOUNTANTS
l0llrl0ld((0uIlJnß ([ 0el,tf tîtù(t?,Ni,t
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c. Beschrflvlng van verantwoordelfikhoden met betrekklng tot de Jaarrekenlng

verantwoordelflkheden van het bestuur en de raad van toezlcht voor de
faarrekenlng
Het bestuur lg verantwoordelfik voor het opmaken en gotrouw weergeven van de
jaarrekening, in overêenstemming met de Regellng Jaarverslaggevlng ondenrviJs, Het
bestuur ls ook verantwoordeliJk voor het rechtmatlg tot stand komen van de in de
jaarrekenlng verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenetemming met de ln de relevante wet- en regelgevlng opgenomen bepalingen.
ln dlt kader is hct bestuur tevens verantwoordelíjk voor een zodanlge interne
beheerslng díe het bestuur noodzakel[k acht om het opmaken van de jaarrekening en
de nalevlng van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwljklngcn van mat€rieel befang als gevolg van fouten of fraude.

Blj het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur al\rvegen of de
onderuljslnstelling fn staat is om haar activlteiten in continulteft voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevíngsstelsel moet het bestuur de jaanekening
opmaken op basis van de continuÏteítsveronderstelllng, tenzlj het bestuur het
voornemen heeft om de onderwljsinstelllng te liqulderen of de activiteiten te
beëindigen of ale beéindiglng het enige realistlsche alternatlef is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandlgheden waardoor gerede twljfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continulteít kan voorEetten toelichten in de
jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelljk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van flnanciÖle verslaggevlng van de onderwijsinstelling,

Onze verantwoordelflkheden voor de controle van de faarrekenlng
onzo verantwoordelijkheld is het zodan¡g plannen en ultvoeren van eên
controleopdracht dat wiJ daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel,

onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute matE van
zekerheid waardoor het mogelljk is dat wij tiJdens onze controle niet alle materlële
fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen l<unnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en ziJn materieel indien
redolijkerw[s kan worden verwacht dat deze, afzonderlflk of gezamenlfik, van invtoed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekoning nemen, De materlaliteit be'fnvloedt de aard, timing on omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel,

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevent professlonele oordeelsvorming toegepast ln overeEnEtemming met de
Nederlandse controlsgtandaarden, het onderwüsaccountantsprotocol ocw 2019,
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ethische voorschrlften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere ult:

. het identlflcEren en lnschatten van de risico,s
r dat de Jaarrekenlng afrrvljkingen van materieel belang bevat als govolg

van fouten of fraude,
. van het nlet rechtmatlg tot stand komen van baten en lasten alsmede

de balanemutatles, die van materieel belang ziJn

hot in reactle op dezo rlslco,s bepalcn en uitvoeren van
controlcwerkzaamheden en het verkrijgen van controle.informatie dls
voldoendc en geschikt ls als basls voor ons oordeel, B[ fraude is het risico dat
een alirufJklng van materleel belang nlet ontdekt wordt groter dan b[ fouten. Blj
fraude kan sprake zfln van samenspanning, valsheld ln geschrlfre, het
opzettêlijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelfik verkeerd
voorstcllen van zaken of het doorbreken van de ínteme beheerslng;

' het verkrflgen van inzicht in de lnterne beheersing dle relevant ls voor de
controle met âls doel controlewerkzaamheden te selecteren dle passend zijn
in de ometandlgheden. Deze werkzaamheden hebben nlet als doel om een
oordeel ult te spreken ovor de effectiviteit van de inteme beheersing van de
ondenrvijsinste ll i n g ;

' het evalusren van de geschlkthelcl van de gebruikte grondslagen voor
f¡nanclële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscrlterla en het
evalueren van de redellJkheid van schatilngen door het bestuur en de
toellchtlngen diE daarover in de jaanekening staan;, het vastetellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuÏteitsveronderstelling aanvaardbaar ís. Tevens het op basis van de
verkregon controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandlgheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
ondenrvljslnstelling haar activiteiten ln continuTteit kan voorEetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materleel belang bestaat, zijn wij
verpllcht om aandacht in onze controleverklarlng te vestigen op de relevante
gerelateerde toellchtlngen in de Jaarrekening, Als de toelichtlngen lnadequaat
zljn, moeten wlj onze verklaring aanpassen. onze conclusies zijn gebaseerd
op de controlo.informatle die verkregen is tot de datum van onze
controleverklarlng, Toekomstige gebourtonlssen of omstandigheden kunnen
er echtor toe lelden dat een lnstelling haar continuTteit niet langer kan
handhaven;

' het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarln opgenomen toellchtlngen; en

' het evalusren of de jaarrekenlng een getrouw beeld geeft van de
onderllggendo transactles en gebeurtenissen en of de in de jaanekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties ln alle van
materieol belang ziJnde aspecten rechtmatig tot stând zlJn gekomen,
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WJ oommunlceren met de raad van toczlcht onder andcrc ovcr dc gcplandc rclkwfltltc
en tlmlng van dc controle ên over de elgnlfloante bevlndlngen dle ult onzc contþlc
naar vorcn zfln gelromen, waarcnder evcntuelg clgnlfloantc tckortkomlngcn ln dc
lnterne bchccnlng.

ãrollc, 9 Jull 2019
Vrn Rrc Accountrnb

R. van derWeerd RA MSc




