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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 16.706       -               

16.706          -                   

Vlottende activa

Vorderingen 350.827     92.099       

Liquide middelen 1.413.600   2.314.472   

1.764.427      2.406.571      

Totaal 1.781.134      2.406.571      

PASSIVA

Eigen vermogen 1.015.060      1.775.469      

Voorzieningen 8.000            8.000            

Kortlopende schulden 758.074         623.102         

Totaal 1.781.134      2.406.571      

20172018
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

 

Baten

Rijksbijdragen 19.674.993    18.292.023    17.937.075    

Overige baten 3.843            -                   2.056-            

Totaal baten 19.678.836    18.292.023    17.935.019    

Lasten

Personeelslasten 876.439         772.447         766.932         

Afschrijvingen 879               -                   -                   

Huisvestingslasten 41.417          39.500          31.573           

Overige lasten 1.172.634      1.341.408      973.981         

Doorbetalingen aan onderwijsinstellingen18.348.093    16.799.918    16.176.700    

Totaal lasten 20.439.462    18.953.273    17.949.186    

Saldo baten en lasten 760.626-         661.250-         14.167-          

Financiële baten en lasten 217               5.000            682               

RESULTAAT BOEKJAAR 760.410-         656.250-         13.485-          

2018 Begroting 2018 2017
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 760.626-     14.167-       

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 879           -               

879           -               

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 258.728-     5.695-         

- Kortlopende schulden 134.972     189.863     

123.756-     184.168     

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 883.503-     170.001     

Ontvangen interest 217           682           

Totaal 217           682           

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 883.286-     170.683     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 17.585-       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 17.585-       -               

Mutatie liquide middelen 900.871-     170.683     

2018 2017
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

Grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn

de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving toegepast.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Waardering van activa en passiva

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken 

afschrijvingstermijnen. Investeringen < 2.500 worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt.

%

Inventaris en apparatuur

ICT 20,0

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves publiek

Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van publieke geld-

stromen, waaraan het bestuur een bestemming heeft toegekend.

Voorzieningen

Voorziening jubileumuitkeringen

In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om 

toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op 

grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij 

40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.

De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. 

Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 1.000 per FTE.

De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van passend onderwijs.

25 maart 2019
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Kortlopende schulden

Vlottende schulden 

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 

met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-

veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva

Hieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsidies. 

OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het verslagjaar gebracht 

waarop deze betrekking hebben.

De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 

de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag 

voor sociale lasten.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en 

verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten

De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en 

overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals 

verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 

De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

Pensioenen

De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. Er bestaat geen individuele 

verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies bij een

tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn als last in de staat 

van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Financiële kengetallen

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een 

momentopname. 

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal    

Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.    

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden    

Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden (indien geen voorraad op de balans is 

gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)

De rentabiliteit is berekend door het exploitatieresultaat te delen op het totaal baten.

De kapitalisatiefactor is als volgt berekend:

(totaal kapitaal -/- gebouwen en terreinen ) / (totale baten + financiële baten)

Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:

(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Liquiditeit (current ratio)

Liquiditeit (quick ratio)

Rentabiliteit

Kapitalisatiefactor (incl. privaat)

Weerstandsvermogen (-/- MVA)

3,86

3,86

-0,08%

2017

0,74

2018

0,57

0,57

2,33

2,33

-3,86%

0,74

9,90%

13,42%

5,07%

9,05%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Boekwaarde 

1-1-2018 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde  

31-12-2018 Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Inventaris en apparatuur -                    -                    -                     17.585           -                    879                16.706           17.585           879                

Totaal -                    -                    -                     17.585           -                    879                16.706           17.585           879                

Vorderingen

Debiteuren 202.465          61.992           

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten 148.431          28.776           

148.431          28.776           

Overlopende activa                   70- 1.331             

Totaal 350.827          92.099           

Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.413.600       2.314.472       

Totaal 1.413.600        2.314.472       

Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Bestemmingsreserve 

Bestemmingsreserve algemene bestedingsdoelen 1.275.469       760.410-          -                    515.060          

Bestemmingsreserve bufferfunctie 500.000          -                    -                    500.000          

1.775.469       1.015.060       

Totaal 1.775.469       760.410-          -                    1.015.060       

Materiële vaste activa

Stand per 31-12-2018Stand per 1-1-2018

2018 2017

2018 2017
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Voorzieningen
Stand per 1-1-

2018 Dotatie Vrijval Onttrekkingen

Stand per 

31-12-2018

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 8.000              -                    -                    -                    8.000             -                    8.000             

Totaal 8.000              -                    -                    -                    8.000             -                    8.000             

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2018 Dotatie Vrijval Onttrekkingen

Stand per 

31-12-2018

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 8.000              -                    -                    -                    8.000             -                    8.000             

8.000              -                    -                    -                    8.000             -                    8.000             

Kortlopende schulden

Crediteuren 278.973          36.342           

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing/premies sociale verzekeringen 33.477           33.403           

33.477            33.403           

Schulden terzake van pensioenen 12.982            11.152           

Overige kortlopende schulden

Overige 3.060             2.166             

3.060              2.166             

Overlopende passiva

Vakantiegeld en -dagen 22.819           22.240           

Vooruitongvangen bedragen 105.021          131.586          

Indexering 16/17 103.024          178.843          

Te betalen grensverkeer / groeiregeling 198.719          207.370          

429.583          540.039          

Totaal 758.074          623.102          

2018 2017

37



* Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art 12, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking 

hebbend op de EL&I subsidies)

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar

N.v.t.

Totaal                   -                     -   

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art 12, lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking

hebbend op de EL&I subsidies)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar Totale kosten

Te verrekenen 

ultimo 

verslagjaar

N.v.t. -                

Totaal -                -                -                 -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing Saldo 2017

Ontvangen in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Totale kosten 

2018

Saldo nog te 

besteden ultimo 

verslagjaar

N.v.t. -                -                 -                -                

Totaal -                -                -                 -                -                -                

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing
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FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van 

risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.

De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten

van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële

instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn 

het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico.

Het beleid van het bestuur om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:

Kredietrisico

Het bestuur bewaakt voortdurend haar vorderingen. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor het bestuur minimaal.

Liquiditeitsrisico

Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft uiteengezet. 

Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst. In de begrotingen wordt rekening 

gehouden met beperkte beschikbaarheid van liquide middelen waaronder bijvoorbeeld deposito’s.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Er is een huurcontract per 1 augustus 2013 met de VGS afgesloten in verband met de huur van gemeubileerde kantoorruimten voor 

een bedrag ad. € 13.063,- incl. BTW (prijsniveau 2018), met een looptijd van 60 maanden, eindigend op 31 juli 2018. Deze 

huurovereenkomst is inmiddels verlengd, maar de looptijd hiervan is nog niet bekend.

Er is per 1 september 2016 een huurcontract met de Vereniging Reformatorisch Primair Onderwijs Zeeland (Colon) afgesloten in 

verband met de huur van gemeubileerde kantoorruimten voor een bedrag ad. € 14980,- (per jaar, voor onbepaalde tijd.

Er is per 1 september 2015 een huurcontract met Inclusief Groep afgesloten in verband met de huur van gemeubileerde 

kantoorruimten voor een bedrag ad. € 3.670,- (prijsniveau 2017), telkens voor één jaar aangegaan.
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 19.674.993     18.292.023     17.937.075    

19.674.993     18.292.023     17.937.075     

Totaal 19.674.993     18.292.023     17.937.075     

Overige baten

Overige

  Overige baten personeel 1.904             -                   -                   

  Overige 1.939             -                   2.056-            

3.843             -                   2.056-             

Totaal 3.843             -                   2.056-             

Begroting 2018 20172018

40



Begroting 2018 20172018

Personeelslasten

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 479.499         423.743         449.640         

Overige looncomponenten 123.124         165.815         110.603         

Sociale lasten 119.484         88.434           109.212         

Pensioenpremies 87.330           58.955           77.731          

809.437         736.947         747.186         

Overige personele lasten

(Na)scholingskosten 28.215           7.500             12.362          

Kosten werving personeel 3.207             -                   1.671            

Representatiekosten personeel 3.609             1.000             2.279            

Kosten extern personeel 14.173           20.000           -                   

Secretariaat 5.227             5.000             1.316            

Overige 12.570           2.000             2.119            

67.002           35.500           19.746           

Totaal 876.439         772.447         766.932         

Het aantal personeelsleden over 2018 bedroeg gemiddeld 8,5 FTE. (2017 8,1)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 879               -                   -                   

879               -                   -                   

Totaal 879               -                   -                   

Huisvestingslasten

Huur 41.417           39.500           31.573           

Totaal 41.417           39.500           31.573           
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Begroting 2018 20172018

Overige lasten

Beleidsactiviteiten

 Algemene ledenvergadering 815               1.500             962               

 Conferenties en vergaderkosten bestuur 18.328           15.000           28.152          

 Directienetwerk 11.424           25.000           15.688          

 Licenties 27.035           28.000           26.601          

 IB Netwerk 33.163           46.500           28.170          

 Hoogbegaafdheid 540               -                   12.066          

 Kwaliteitszorg 186.576         151.208         34.918          

 Landelijke pilots / regionale projecten 321.469         447.250         253.859         

 Ondersteuningsplanraad 8.682             8.500             4.904            

 RC 29.210           43.500           31.643          

 Werkplekkosten 22.482           26.500           24.197          

 Zorgloket 91.085           156.417         161.464         

 Onderzoeksarrangementen NO en Zeeland 180.125         178.200         171.488         

 Zorgnetwerk 14.807           4.000             8.684            

 Kosten toezichthouders 38.271           31.000           34.191          

 Scholing in de regio 97.298           80.750           24.001          

 Kosten AB intern (SO)/extern (derde partij 15.877           30.000           30.548          

1.097.187       1.273.325       891.537         

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 20.100           13.500           17.000          

Accountantskosten 9.128             11.000           9.560            

29.228           24.500           26.560           

Overige

Overige 46.220           43.583           55.883          

46.220           43.583           55.883           

Totaal 1.172.634       1.341.408       973.981         

Doorbetalingen aan onderwijsinstellingen

 Inhoudingen OCW 5.183.462       4.552.702       4.590.820      

 Overdrachten SBO op basis van peildatum 1.845.311       1.587.655       1.340.681      

 Overdrachten AB dienst 1.446.212       1.309.800       1.257.319      

 Overdracht scholen op schoolmodel 7.899.742       7.487.746       7.158.620      

 Overdracht indexatie -                   -                   128.976         

 Knelpunten arrangementen 169.238         109.000         137.115         

 Arrangementen cluster 3 1.373.335       1.250.000       1.111.324      

 SO-groeiregeling 403.597         575.039         352.373         

 Grensverkeer uitgaand 296.382         214.186         312.152         

 Ontvangsten inkomend grensverkeer 153.862-         180.611-         108.943-         

 Inkomsten tussentijdse instroom 187.827-         169.599-         170.734-         

 JRK arrangementen 72.503           64.000           66.997          

18.348.093     16.799.918     16.176.700     
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Begroting 2018 20172018

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening * 9.128             11.000           9.560            

Accountantslasten 9.128             11.000           9.560             

Financiële baten en lasten

Rentebaten 217               5.000             682               

Totaal 217               5.000             682               
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Er zijn geen verbonden partijen.
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WNT verantwoording 2018 - 42638

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x € 1

Functie

Duur dienstverband in 2018 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 0,6

Gewezen topfunctionaris nee

Echte of fictieve dienstbetrekking? echt

Individueel bezoldigingsmaximum € 113.400

Bezoldiging

Beloning € 62.328

Belastbare onkostenvergoedingen € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 10.151

Subtotaal € 72.479

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totaal bezoldiging € 72.479

Gegevens 2017

Duur dienstverband in 2017 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2017 (fte) 0,6

Bezoldiging 2017

Beloning € 60.263  

Belastbare onkostenvergoedingen € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 9.484

Totaal bezoldiging 2017 € 69.747

Individueel bezoldigingsmaximum 2017 € 108.600

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Vereniging Reformatorisch Passend 

Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs (handelend onder de naam Berséba) van toepassing zijnde 

regelgeving: 

Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en 

voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal 

onderwijs (handelend onder Berséba) is € 189.000. (Klasse G) Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van 

het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de 

eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

G.R. van Leeuwen

Bestuurder
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Functie voorzitter lid lid lid

Duur functievervulling 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum € 28.350 € 18.900 € 18.900 € 18.900

Bezoldiging

Beloning € 5.550 € 3.700 € 3.700 € 3.700

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Subtotaal € 5.550 € 3.700 € 3.700 € 3.700

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging € 5.550 € 3.700 € 3.700 € 3.700

Bezoldiging 2017

Beloning € 4.800 € 3.200 € 3.200 € 3.200

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2017 € 4.800 € 3.200 € 3.200 € 3.200

T.A. Stoop A. Verweij J. Timmer L. Vogelaar
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Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Bedragen x € 1

Functie lid lid lid

Duur functievervulling 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum € 18.900 € 18.900 € 18.900

Bezoldiging

Beloning € 3.700 € 3.700 € 3.700

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0

Subtotaal € 3.700 € 3.700 € 3.700

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging € 3.700 € 3.700 € 3.700

Bezoldiging 2017

Beloning € 3.200 € 3.200 € 3.200

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2017 € 3.200 € 3.200 € 3.200

J. Kuijers J. Bakker G. Boonzaaijer
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Koolhovenstraat 11

3772 MT Baíneveld

Postbus 272

3770 AG Baíneveld

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van toezicht van Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor
primair en speciaal onderwijs te Utrecht

T (0342) 40 85 08

F (0342) 40 81 41

bameveld@vameeacc.nl
www.vameeacc.nl

KvK ní. 08107895

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekeníng 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs
voor primair en speciaal onderwijs te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

m geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging Reformatorisch
Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs op 31 december 2018
en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3.1 . Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.

m

De jaarrekening bestaat uit:
1. debalansper31december20l8;
2. destaatvanbatenenlastenover2018;en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair
en speciaal onderwijs zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Van Ree Actouníanís is een handelsnaam van Van Ree Acco+mtanÏs BV.

Op al onze diens{en zijn de SRA?Algemeííe vootwaaröen van +oepassing die gedeponeeíd ziin ondeí nummeí bOb8u% bij de Kameí van Koophandel íe U+íechi.
Op Ve[l'3ek WOíde';l öele kOS!elOOS küegelOnöen.



VAN REE ACCOUNTANTS
íegixíeíaccouníanís en belasíingadviseuíi

k

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:

m bestuursverslag;
overige gegeVenS.s

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

m met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.

s

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continu'íteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
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voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continu'íteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
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 mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit be'ínvloedt de aard, timing en 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 relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

m het identificeren en inschatten van de risico's

dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,

van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn

het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een

*
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oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continu'íteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waamoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsínstelling haar activiteiten in continuÏteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een instelling haar continu'íteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.

Barneveld, 25 maart 2019
Van Ree Accountants

w.g.

M.A. Rozendaal RA



BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 

over 2018 ad € -760410 als volgt te verdelen:

Algemene reserve (landelijk) 1.073.707-  
Algemene reserve (noord-oost) 91.725      
Algemene reserve (midden) 132.837     
Algemene reserve (randstad) 5.668        
Algemene reserve (zeeland) 83.067      

Totaal 760.410-     

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE LANDELIJK

Baten

Rijksbijdragen   7.256.236 6.694.742  7.576.459    

Overige baten 3.843        -               2.056-          

Totaal baten 7.260.079  6.694.740  7.574.403    

Lasten

Personeelslasten 239.177     196.151     187.139      

Afschrijvingen 879           -               -                

Huisvestingslasten 6.532        7.500        6.435          

Beleidsactiviteiten 561.830     593.750     371.920      

Overige lasten 54.402      44.083      70.008        

Doorbetalingen aan onderwijsinstellingen -               -                

Inhouding OCW 5.183.462  4.552.702  4.590.820    

Overdrachten SBO -               -               14.327-        

Overdrachten AB dienst 642.701     520.000     512.652      

Overdracht scholen op schoolmodel -               -               178.843      

Overdracht indexatie -               -               128.976      

Arrangementen cluster 3 1.373.335  1.250.000  1.111.324    

Overdrachten groeiregeling SO 286.382     191.804     201.606      

Knelpunten arrangementen -               -               63.625        

Inkomsten tussentijdse instroom 14.697-      -               12.123-        

Uitgaand grensverkeer -               -               42.509        

Totaal lasten 8.334.003  7.355.990  7.439.406    

Saldo baten en lasten 1.073.924-  661.250-     134.997      

Financiële baten en lasten 217           5.000        682            

Netto resultaat 1.073.707-  656.250-     135.679      

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE REGIO NOORD-OOST

Baten

Rijksbijdragen 2.914.817  2.722.006  2.483.579  

Totaal baten 2.914.817  2.722.007  2.483.579  

Lasten

Personeelslasten 138.712     102.198     118.331     

Huisvestingslasten 3.742        4.000        3.690        

Beleidsactiviteiten 197.224     258.790     190.957     

Overige lasten 656           1.000        596           

Doorbetalingen aan onderwijsinstellingen
Overdrachten SBO 147.052     124.935     115.914     

Overdrachten AB dienst 110.122     150.000     121.758     

Overdracht scholen op schoolmodel 2.100.362  1.932.448  1.816.177  

Knelpunten arrangementen 24.100      12.000      10.417      

Overdrachten groeiregeling SO 25.101      105.720     59.965      

Ontvangsten inkomend grensverkeer -               4.631-        2.639-        

Inkomsten tussentijdse instroom 31.602-      33.919-      40.784-      

Uitgaand grensverkeer 107.624     69.466      90.254      

Totaal lasten 2.823.092  2.722.007  2.484.636  

Saldo baten en lasten 91.725      -               1.057-        

Netto resultaat 91.725      -               1.057-        

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE REGIO MIDDEN

Baten

Rijksbijdragen   3.071.116 2.867.968  2.502.782  

Totaal baten 3.071.116  2.867.968  2.502.782  

Lasten

Personeelslasten 148.684     156.739     147.294     

Huisvestingslasten 2.531        2.500        874           

Beleidsactiviteiten 102.924     133.238     83.072      

Overige lasten 2.572        10.000      1.927        

Doorbetalingen aan onderwijsinstellingen
Overdrachten SBO 465.533     382.980     356.636     

Overdrachten AB dienst 260.321     250.000     212.578     

Overdracht scholen op schoolmodel 1.919.477  1.819.126  1.699.730  

Knelpunten arrangementen 19.188      22.000      2.268        

Overdrachten groeiregeling SO 39.952      145.365     33.289      

Ontvangsten inkomend grensverkeer 21.578-      13.893-      8.151-        

Inkomsten tussentijdse instroom 36.868-      40.087-      36.369-      

Uitgaand grensverkeer 35.542      -               28.240      

Totaal lasten 2.938.280  2.867.968  2.521.391  

Saldo baten en lasten 132.836     -               18.608-      

Netto resultaat 132.837     -               18.608-      

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE REGIO RANDSTAD

Baten

Rijksbijdragen   4.309.089 4.024.053  3.572.342  

Totaal baten 4.309.089  4.024.053  3.572.342  

Lasten

Personeelslasten 186.078     184.117     182.677     

Huisvestingslasten 6.532        5.500        6.135        

Beleidsactiviteiten 93.567      114.000     69.300      

Overige lasten 715           3.000        752           

Doorbetalingen aan onderwijsinstellingen
Overdrachten SBO 1.047.166  925.604     808.166     

Overdrachten AB dienst 219.818     215.000     188.752     

Overdracht scholen op schoolmodel 2.708.617  2.654.304  2.411.970  

Knelpunten arrangementen 90.281      65.000      37.702      

Overdrachten groeiregeling SO 29.631      13.215      19.356      

Ontvangsten inkomend grensverkeer 130.204-     162.086-     98.154-      

Inkomsten tussentijdse instroom 68.913-      70.923-      52.342-      

Uitgaand grensverkeer 120.133     77.322      99.413      

Totaal lasten 4.303.420  4.024.053  3.673.728  

Saldo baten en lasten 5.669        -                101.386-     

Netto resultaat 5.668        -                101.386-     

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE REGIO ZEELAND

Baten

Rijksbijdragen   2.123.735 1.983.253  1.801.913  

Totaal baten 2.123.735  1.983.253  1.801.913  

Lasten

Personeelslasten 158.562     128.242     130.176     

Huisvestingslasten 22.081      20.000      14.439      

Beleidsactiviteiten 146.869     201.700     177.604     

Overige lasten 17.103      10.000      9.161        

Doorbetalingen aan onderwijsinstellingen
Overdrachten SBO 185.560     154.136     74.292      

Overdrachten AB dienst 213.249     174.800     221.578     

Overdracht scholen op schoolmodel 1.171.287  1.081.868  1.051.899  

Knelpunten arrangementen 35.669      10.000      23.103      

JRK arrangementen 72.503      64.000      66.997      

Overdrachten groeiregeling SO 22.531      118.935     38.157      

Ontvangsten inkomend grensverkeer 2.081-        -               -               

Inkomsten tussentijdse instroom 35.748-      24.671-      29.116-      

Uitgaand grensverkeer 33.084      44.243      51.737      

Totaal lasten 2.040.668  1.983.253  1.830.026  

Saldo baten en lasten 83.067      -                28.113-      

Netto resultaat 83.067      -                28.113-      

2018 Begroting 2018 2017
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