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A1 BESTUURSVERSLAG 2016 
 
 

Algemeen Instellingsbeleid 
 

1 Algemeen 

Stichting Het Zonnewiel De Bilt heeft een school voor basisonderwijs onder haar beheer, die vrijeschool 

onderwijs verzorgt. Het Zonnewiel heeft als missie: Vrije school zijn met passie voor eigentijds 

onderwijs. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de school in de laatste jaren waarbij de school 

het onderwijs wil vernieuwen. 

 

Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en maakt met de schoolleiding afspraken over de te verwachten 

resultaten. De schoolraad (die de wettelijke positie van medezeggenschapsraad uitoefent en een 

docenten- en oudergeleding kent) bespreekt met het bestuur en de schoolleiding de gang van zaken en 

spreekt zich uit over het voorgestelde beleid. 

 

De inzet van middelen is gericht op ontwikkeling van leerlingen en van medewerkers. De leerstof wordt 

op de allereerste plaats beschouwd als ontwikkelingsstof, hoewel natuurlijk alle vereiste vaardigheden 

worden aangeleerd. Op maat gesneden scholing voor medewerkers vergroot de vaardigheden op 

onderwijskundig gebied en op andere gebieden. Op het vlak van de materiele instandhouding geldt in 

dit kader dat gekozen wordt voor materialen die ontwikkeling stimuleren. Beheer van gebouwen en 

schoolplein/tuin dienen hetzelfde doel. Daarbij worden de middelen zo efficiënt mogelijk ingezet. 

 

Na een directiewisseling in 2013 is de school aan de slag gegaan met onderwijsvernieuwing en 

verbetering. Er werd al meer gedifferentieerd gewerkt, maar nu wordt er ook nog in de hele school een 

traject coöperatief leren ingevoerd door scholing en coaching op de werkvloer. Daarnaast is in de 

vergaderstructuur rust en eenheid gebracht. Er is een zogenaamd bouwoverleg ingevoerd, waarbij 

collegiale consultatie en samen vormgeven aan praktische uitvoering de rode draad vormt.  

In 2016 is er opnieuw een directiewisseling geweest. Daan Schieman is benoemd als algemeen 

directeur. Wim Oosterhuis blijft nog één schooljaar aangesteld voor het financieel zakelijk deel en de 

bewaking van de begroting. 

De speerpunten voor 2016 zijn Engels en het klassen doorbrekend oefenen met rekenen. Daarnaast is 

steeds meer aandacht gegaan naar beleid voor kinderen die meer leerstof aankunnen.  

Op het gebied van professionalisering is naast scholing ook een nieuwe stap gezet in het voeren van 

personeelsgesprekken. Daarbij is eigen verantwoordelijkheid, zelfsturing en professioneel handelen het 

thema. 

De cyclus van personeelsgesprekken is met schoolleiders uit de regio scholen (Utrecht en omgeving) 

uitgewerkt. In de gesprekken ligt de nadruk op: reflectie op eigen vaardigheid en handelen. In 2016 zijn 

er bij enkele personeelsleden stappen gemaakt in het beoordelen van startbekwaam naar vakbekwaam. 

In het kader van functiemix zijn 2 leerkrachten overgegaan naar de LB-schaal. 

 

De groei van de school is wat lager uitgevallen, dan verwacht. Op teldatum 1 oktober kwamen er 2 

leerlingen bij terwijl de verwachting 6 was. Er is een werkgroep Groei ingesteld om de groei te sturen 

en te bevorderen. Inzet is om de school versneld te laten groeien naar 225 leerlingen in schooljaar 2019-

2020. Daarmee wordt bereikt dat er 3 vaste kleuterklassen komen waaruit de doorstroom naar de 

andere klassen constant rond 28 leerlingen wordt. 

 

Opnieuw is er een extra personeelsinzet geweest voor de opvang van de groei van 5 en 6-jarigen. Dit 

jaar is het wel gelukt om alle extra inspanningen zo in te zetten dat het begrote eindresultaat ruimschoots 

gehaald werd. 



Jaarverslag 2016  4 
 

De overgang naar Passend Onderwijs heeft plaatsgevonden in 2015. In het boekjaar 2016 is alle zorg 

die nodig was voor de basisondersteuning verzorgd vanuit de middelen die het Samenwerkingsverband 

ZOUT verstrekt heeft. 

 

2 Bestuur 

Het bestuur bestaat uit 2 personen. Rick de Rijk en Nico Engelaer. Er wordt gemiddeld eens per 6 

weken vergaderd samen met de schoolleider. 

Per 1 augustus is een nieuwe schooleider benoemd voor 0.45 FTE. 

 

De nieuwe schoolleider Daan Schieman is integraal verantwoordelijk voor de hele school. Wim 

Oosterhuis is tot 31 juli 2017 nog helpend op het gebied van financieel beleid en bewaking van de 

schoolbegroting. 

Met de schoolleider wordt verder gewerkt aan het model schoolleider/bestuurder. 

 

De bestuursleden zijn binnen hun portefeuille daarnaast met enige regelmaat in en buiten school actief. 

 

3 Schoolleiding 

In de schoolleiding heeft er een verandering plaatsgevonden. Daan Schieman is algemeen schoolleider 

en integraal verantwoordelijk. De adjunct Tamara Oomkes is verantwoordelijk voor: interne 

communicatie, rooster, planning, PR en is lid van de werkgroep Groei. 

 

4 Bestuurlijke thema's in 2016 

Er is nauw overleg met de Stichting voor Kinder- en Dagopvang Weltevreden. Met de beide directies is 

overeengekomen dat er een lokaalruil plaats zal vinden. Daardoor is de school in 2016 beter in staat 

om de groei van het aantal kleuters op te vangen in een volwaardig kleuterlokaal. 

De samenwerking in de regio Midden Nederland is een volgende fase ingegaan. Schoolleiders van de 

5 scholen vallen onder dezelfde raad van toezicht en hebben aan hun besturen kenbaar gemaakt verder 

te willen in een regionale organisatie. Daardoor kan zich in 2017 een vorm ontwikkelen in de richting 

van een unie of coöperatie van scholen. Daarbij is er sprake van een wens om de schoolleider een 

grotere vorm van ondernemerschap te geven in combinatie met een professioneel bestuur. Deze 

beweging wordt in 2017 verder voortgezet. Tegelijkertijd is er sprake van een verdere versteviging van 

de gemeenschap binnen de school door middel van ouderparticipatie maar bijvoorbeeld ook door de 

versterking van de schoolraad en het initiëren van cross-functionele groepen die een bepaalde 

doelstelling nastreven zoals de werkgroep Groei. 

 

5 Communicatie 

Op het gebied van communicatie is er minimaal één keer per jaar een algemene ouderavond. Daarbij 

krijgen ouders informatie over het inhouden van de ouderbijdragen, en ook het financiële reilen en zeilen 

van de school. Daarnaast is er tweemaal per jaar algemeen overleg met de schoolraad over 

schoolbeleid. In het jaar 2015 zijn er twee bijeenkomsten geweest die met name gingen over geld en 

groei. 

Er is op gebied van communicatie een werkgroep Groei ingericht. Daarin zijn vertegenwoordigd: 

bestuur, directie, schoolteam, MR en ouders. Deze groep vergadert elke 6 weken over de voortgang 

van de groei. In deze groep worden ook bestuursbesluiten voorbereid om te bepalen hoe met name de 

groei bij de kleuterklassen in goede banen wordt geleid. 

Op initiatief van de schoolraad is er ook tweemaal per jaar een overleg met vertegenwoordigende 

ouders uit iedere klas. Bij dit overleg is een lid van de schooldirectie aanwezig. 

Er is een PR-groep bestaande uit 2 ouders en een lid van de directie. Zij zorgen voor de promotie van 

de school extern, het bijhouden van de website en intern voor een deel van de nieuwsbrief en de 

schoolkrant (Seizoener). 
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6 Klachtenbeleid 

Er is een klachtenprotocol met een vertrouwenspersoon. In 2016 zijn er geen klachten behandeld. 

 

7 Personeel 

Voor de opvang van de groei is er in de kleuterklassen formatie-uitbreiding geweest van januari t/m juli 

2016. Verder is de formatie voor OP en OPP op gelijke omvang gebleven. 

Door de directiewissel is er een kleine ophoging van de totale directieomvang. Was 0.7 en is nu 0.75. 

 

Beheersing van uitkeringen 

Het beleid van Het Zonnewiel is erop gericht dat er bij ontslag wordt gewerkt volgens de voorschriften 

en regels van VF-PF en het UWV. 

Mocht er sprake zijn van een conflict dan is het streven om met een bemiddeling en eventueel een 

vaststellingsovereenkomst te zorgen dat de werkgever gevrijwaard wordt van toekomstige claims. 

Daarbij wordt de expertise van ObT en de Vereniging Bijzondere Scholen ingezet om toekomstige 

schade uit te sluiten. 

 

8 Verzuim 

79003 - Vrije School De Bilt 
 

07AL - Vrije School De Bilt 
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9 Leerlingen 

Hieronder de tabel van uitstroom in de periode 2012-2016. 

 

Doorstroom naar de middelbare school 

In onderstaand overzicht kun je zien naar welke vorm van vervolgonderwijs de leerlingen van klas 6 

de afgelopen vijf jaren zijn doorgestoomd. 

 
Soort onderwijs 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 –  

2015 
2015 –  
2016 

VMBO – LWOO - - - 
 
1 

VMBO – LWOO/BBL - - - - 

VMBO – BBL - - - - 

VMBO – KBL 1 3 3 1 

VMBO – GL/TL 1 - - - 

VMBO – TL 5 4 5 2 

VMBO-TL / HAVO 2 1 - 3 

HAVO 5 5 10 - 

HAVO / VWO 2 3 - 2 

VWO 6 6 1 12 

Totaal aantal 
leerlingen 

22 22 19  21 

 

In procenten: 

Landelijk gemiddelde: 40% uitstroom HAVO/VWO, 60% uitstroom VMBO 

Bij ons op school: 

2012-2013: 68% uitstroom HAVO en VWO, 32% uitstroom VMBO 

2013-2014: 68% uitstroom HAVO en VWO, 32% uitstroom VMBO 

2014-2015: 57% uitstroom HAVO en VWO, 43% uitstroom VMBO 

2015-2016: 81% uitstroom HAVO en VWO, 19% uitstroom VMBO  
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Hieronder de Cito-scores van groep 8 in 2016 

 
 

 

10 Huisvesting 

De school is gehuisvest in een relatief nieuw gebouw (25 jaren oud). In het kader van de 

doordecentralisatie is het bestuur vanaf 2015 zelf verantwoordelijk voor het buitenonderhoud.  

Daarom is het MOP opnieuw beoordeeld, en uiteindelijk aangepast aan de nieuwe situatie. Er is een 

vierjarenplan opgesteld, opgenomen in het MOP. Daarbij is in 2015 voor 16K de eerste fase uitgevoerd. 

De andere kleinere delen worden uitgevoerd in komende jaren en zijn met elkaar ook 15K. Ook het 

binnen onderhoud wordt planmatig aangepakt. Elk jaar worden er klassen of algemene ruimtes 

opgeknapt. In 2016 is dat gebeurd met 2 van de 4 entreehallen en met de centrale hal van de school. 

 

11 Ondersteuning en administratie 

Er is een nieuw systeem van monitoring ingevoerd door het administratiekantoor ObT. Hierbij worden 

met name de loonkosten per maand zichtbaar per personeelslid. Daardoor is het monitoren van de 

loonkosten verscherpt. De laatste verbetering van 2016 is dat het mogelijk is om loonkosten per 

werknemer zelf te monitoren. Dat heeft ertoe geleid dat afwijkingen in een vroeg stadium (1e kwartaal) 

zijn geconstateerd en verder gemonitord. 
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Financieel jaarverslag  

 
12 Inkoopbeleid 

Het inkoopbeleid geschiedt conform het procedureformulier inkoopbeleid. 

 

13 Treasurybeleid 

Het streven is met de liquide middelen een optimaal resultaat te behalen door middel van risicoloos 

beheer. Dit betekent dat de middelen die niet beschikbaar hoeven te zijn voor het betalingsverkeer op 

een spaarrekening of deposito worden gezet met een gunstige rente. Het treasurybeleid is uitvoeriger 

beschreven in het treasurystatuut. In het verleden is een klein bedrag (€ 1.090 op 31 december 2016) 

opgenomen voor certificaten van de Triodos Bank. Deze post, die gepresenteerd is onder financiële 

vaste activa, zal in de komende jaren omgezet worden naar de spaarrekening en dus verdwijnen. 

 

14 Prestatiebox 

De middelen vanuit de prestatiebox zijn besteed aan: 

 

Extra inzet IB (interne begeleiding).  

De extra inzet is in 2016 voortgezet voor beide IB-ers een aanvulling te geven van respectievelijk 0.05 

FTE op hun aanstelling. 

 

Extra kosten Engels 

Voor het verbetertraject Engels is in de tweede helft van het schooljaar extra geld ingezet, naast de 

subsidie, die afliep op 31-07-2016. 

 

Extra kosten klassenassistentie 

In klas 1 (groep 3) is extra inzet in personeel (0.25 FTE) ingezet om in deze grote klas van 28 kinderen 

hulp te bieden aan enerzijds zorgkinderen en anderzijds kinderen die meer aankunnen dan de 

gemiddelde groep. 

 

15 Doordecentralisatie groot onderhoud 

De financieringsvorm die hiervoor is gekozen is het vormen van een voorziening waaraan jaarlijks wordt 

gedoteerd en waarbij de kosten voor groot onderhoud hieraan worden onttrokken. 

 

16 Ouderbijdragen 

De school vraagt ouders op vrijwillige basis een bijdrage te leveren. Deze wordt geïnd door de school. 

In 2016 zijn de ouderbijdragen ( € 67.980) zowel onder de begroting uitgekomen (€ 72.000), als de 

realisatie in 2015 (€ 73.530). 

 

17 Balans en kengetallen 

Activa 2016 2015 2014 

    

Materiele vaste activa 63.190 44.030 40.880 

Financiële vaste activa 1.090 1.090 1.090 

Vorderingen 63.590 67.310 54.160 

Liquide middelen 69.880 39.480 60.730 

    

Totaal activa 197.750 151.910 156.860 
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Passiva 2016 2015 2014 

    

Eigen vermogen 26.050 2.680 12.550 

Voorzieningen 63.720 57.630 67.450 

Kortlopende schulden 90.600 91.600 76.860 

Langlopende schulden 17.380 0 0 

    

Totaal passiva 197.750 151.910 156.860 

 

De liquiditeit was de laatste jaren een belangrijk punt bij Stichting Het Zonnewiel. De liquiditeitsratio 

geeft aan dat in 2016 1,47 keer kon worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, bestaande 

uit het crediteurensaldo, nog te betalen (salaris)posten en de overlopende passiva. Stichting Het 

Zonnewiel had op 31 december 2016 de beschikking over € 69.880 aan liquide middelen. De 

signaleringsgrens ligt op 0,75, wat betekent dat de stichting zich daar boven bevindt. Begin 2016 is in 

samenwerking met Onderwijsbureau Twente een liquiditeitsprognose opgesteld om continu de 

ontwikkeling van de liquide middelen te monitoren, en om niet voor vervelende verassingen komen te 

staan. 

 

18 Investeringen 

Investeringsoverzicht Realisatie 
2016 

Begroting 
2016 

Verschil 
Realisatie-
begroting 

Realisatie 
2015 

Verschil 
2016-2015 

 € € € € € 

Gebouwen/gebouwdelen 19.310 7.500 -11.810 - 19.310 

Schoolmeubilair 6.750 2.100 -4.650 2.890 3.860 

Inventaris en apparatuur 3.220 5.500 2.280 - 3.220 

ICT 1.020 5.000 3.980 7.360 -6.340 

Leer- hulpmiddelen 4.730 5.000 270 3.950 780 
 

35.030 25.100 -9.930 14.200 20.830 Totaal investeringen 

 

In 2016 is meer geïnvesteerd dan begroot. De voornaamste oorzaak is de geactiveerde zonnecentrale 

van Rooftop Energy inzake de zonnepanelen. Het betreft echter geen directe uitgave, dus heeft het 

geen invloed op de liquiditeit. Dat er buiten deze post minder is geïnvesteerd heeft te maken met de 

krappe liquiditeitspositie (met name in de eerste helft van het jaar). De liquiditeitspositie is gedurende 

het jaar verbeterd waardoor in 2017 geïnvesteerd kan worden, waarbij wel aangetekend moet worden 

dat de liquiditeitspositie strak bewaakt dient te worden. In 2016 is een liquiditeitsprognose opgesteld, 

welke maandelijks bewaakt is. 
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19 Analyse resultaat en vergelijking met de begroting 

 

 
 

Het resultaat van Stichting Het Zonnewiel in 2016 is uitgekomen op een winst van € 23.370, tegenover 

een begroot resultaat van € 18.310. De baten zijn boven de begroting uitgekomen (€ 16.700), met name 

door hogere rijksbijdragen vanaf 1 augustus. De personeelslasten zijn € 6.830 boven de begroting 

uitgekomen. De reguliere personeelslasten zijn hoger uitgekomen dan begroot, wat gecompenseerd 

wordt door lagere overige personele lasten. Verder is het resultaat in 2016 licht negatief beïnvloed door 

een overschrijding van de huisvestingslasten en de overige lasten. Het positieve resultaat van 2016 zal 

bijdragen aan de verbetering van de financiële positie van Het Zonnewiel. 

 

20 Continuiteïtsparagraaf 

Verwachte ontwikkeling leerlingenaantallen en formatie 

 
 

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 942.290       921.870       886.320       

3.5 Overige baten 94.780         98.500         102.540       

Totaal  Baten 1.037.070    1.020.370    988.860       

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 844.000       837.170       840.300       

4.2 Afschrijvingen 15.870         14.630         11.050         

4.3 Huisvestingslasten 67.640         68.410         70.130         

4.4 Overige lasten 85.600         81.350         76.640         

Totaal  Lasten 1.013.110    1.001.560    998.120       

Saldo baten en lasten 23.960         18.810         9.260-           

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 30               -                 30               

5.5 Financiële lasten 620             500             630             

Saldo financiële baten en lasten 590-             500-             600-             

Totaal resultaat 23.370         18.310         9.860-           

KENGETAL (stand 31/12) 2016 2017 2018 2019 2020

Personele bezetting in FTE 12,89 13,06 13,36 13,56 13,56

- Management / Directie 1,33 1,23 1,25 1,25 1,25

- Onderwijzend personeel 10,30 10,83 10,76 10,76 10,76

- Overige medewerkers 1,26 1,00 1,35 1,55 1,55

Leerlingenaantallen 196 205 218 220 220
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Toelichting: De verwachting is dat ondanks een lichte daling van het aantal basisschoolleerlingen in 

de gemeente, het leerlingaantal van Het Zonnewiel gaat stijgen. De formatie zal ook toenemen, maar 

niet in de mate van het leerlingaantal. Hierdoor gaan de rijksbijdragen meer toenemen dan de 

personeelslasten. De exploitatieoverschotten zijn nodig om het eigen vermogen op te hogen. 

 

Verwachte ontwikkelingen balans per 31 december 

 

Activa 2016 2017 2018 2019 2020 

Vaste activa           

Materiële vaste activa 63.190 66.690 62.420 59.920 58.420 

Financiële vaste activa 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 

Totaal vaste activa 64.280 67.780 63.510 61.010 59.510 

            

Vlottende activa           

Vorderingen 63.590 63.880 58.880 58.880 58.880 

Liquide middelen  69.880 69.940 99.240 132.080 195.320 

Totaal vlottende activa 133.470 133.820 158.120 190.960 254.200 

            

Totaal activa 197.750 201.600 221.630 251.970 313.710 

      
Passiva 2016 2017 2018 2019 2020 

            

Eigen vermogen           

Algemene reserve 26.050 45.750 77.170 120.110 183.280 

Totaal Eigen vermogen 26.050 45.750 77.170 120.110 183.280 

            

Voorzieningen           

Voorziening Groot 
Onderhoud 58.410 44.840 31.440 20.620 20.620 

Voorziening Jubilea 5.310 5.310 5.310 5.310 5.310 

Totaal voorzieningen 63.720 50.150 36.750 25.930 25.930 

            

Overige langlopende 
schulden 17.380 15.450 13.520 11.590 9.660 

Totaal langlopende 
schulden 17.380 15.450 13.520 11.590 9.660 

            

Kortlopende schulden           

Vooruit ontvangen gelden 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 

Crediteuren 6.850 5.850 8.360 7.610 8.110 

Belastingen en premies 
sociale verzekeringen 37.990 38.490 39.240 39.490 39.490 

Schulden ter zake 
pensioenen 7.480 7.730 7.980 8.480 8.480 

Overige kortlopende schulden 390 490 600 730 730 

Overlopende passiva 27.090 26.890 27.210 27.230 27.230 

Totaal kortlopende 
schulden 90.600 90.250 94.190 94.340 94.840 

            

Totaal passiva 197.750 201.600 221.630 251.970 313.710 

 

  



Jaarverslag 2016  12 
 

Toelichting: De verwachting is dat de komende jaren de activa toe zullen nemen. Dit wordt veroorzaakt 

door de positieve exploitatieresultaten, die met name de liquiditeitspositie laat toenemen. De vaste 

activa nemen de komende vijf jaar licht af, de vorderingen blijven praktisch gelijk. De verwachte 

exploitatieresultaten zullen aan de passiva zijde van de balans zorgen voor een toename van het eigen 

vermogen. Deze ontwikkelingen samen dragen eraan bij dat de financiële positie van de school de 

komende jaren verder verbetert, wat ook terug te zien zal zijn in de kengetallen. Deze positieve lijn is in 

2016 ingezet. 

 

Verwachte ontwikkelingen baten en lasten 

 

Baten 2016 2017 2018 2019 2020 

Rijksbijdragen 942.290 1.001.670 1.021.930 1.050.750 1.078.570 

Overige baten 94.780 99.300 99.300 99.300 99.300 

Totaal Baten 1.037.070 1.100.970 1.121.230 1.150.050 1.177.870 

            

Lasten 2016 2017 2018 2019 2020 

Personeelslasten 844.000 912.510 921.000 938.590 947.660 

Afschrijvingen 15.870 14.500 14.050 13.260 10.780 

Huisvestingslasten 67.640 70.410 70.410 70.410 70.410 

Overige lasten 85.600 84.350 84.850 85.350 86.350 

Totaal lasten 1.013.110 1.081.770 1.090.310 1.107.610 1.115.200 

            

Saldo Baten en Lasten 23.960 19.200 30.920 42.440 62.670 

            

Saldo financiële 
bedrijfsvoering -590 500 500 500 500 

Totaal resultaat 23.370 19.700 31.420 42.940 63.170 

 

Toelichting: Vanwege de verwachte groei van het leerlingenaantal zullen de rijksbijdragen de komende 

jaren stijgen. Deze ontwikkeling is in 2016 ingezet. De overige baten zijn uit voorzichtigheid op hetzelfde 

niveau gehouden van 2017. De personele lasten stijgen in verhouding niet zo hard als de inkomsten. 

Dit komt doordat een deel van de groei opgevangen kan worden met het huidige personeelsbestand. 

De overige lasten nemen toe door de groei. 

 

 

  



Jaarverslag 2016  13 
 

21 Risicomanagement 

De belangrijkste risico’s zijn geïnventariseerd in het document ‘Risicomanagement’ en het beleid 

daarvoor is beschreven in het document ‘Financieel Beleid’. Tevens beschikt de school over beleid voor 

een Planning en Control cyclus. 

 

De belangrijkste risico’s zijn:   

 

1. Continuïteit huurinkomsten: Deze wordt gewaarborgd door een goede relatie te onderhouden 

met de huurder, door middel van goed onderhoud het gebouw aantrekkelijk te houden, door bij 

het aflopen van het huurcontract tijdig het gesprek aan te gaan over verlenging. 

2. Continuïteit vrijwillige ouderbijdragen: Deze wordt gewaarborgd door voortdurende motivering 

van ouders om bij te dragen. Verder wordt toegewerkt naar een situatie dat geen meerjarige 

personele verplichtingen meer gefinancierd worden vanuit de ouderbijdragen, waardoor bij een 

afname van de ouderbijdragen het gemakkelijker is om ook de uitgaven te verlagen.  

3. Een te starten permanente 3e kleuterklas wegens groei: De beheersmaatregelen die worden 

genomen zijn om deze klas pas te starten wanneer het echt niet meer anders kan. Zolang dit 

niet nodig is kan worden volstaan met een deel van het jaar een 3e kleuterklas te openen. 

4. De lage waarden van solvabiliteit en het weerstandsvermogen: Dit wordt ondervangen door de 

omvang van het eigen vermogen in 5 jaar tijd te verhogen met ruim € 150.000. De verwachting 

is dat beide kengetallen hierdoor uit de gevarenzone kunnen komen. 

 

In het document ‘Risicomanagement’ staat nadere informatie hierover, evenals informatie over andere 

voorziene risico’s. Daarbij staat vermeld welke beheersmaatregelen genomen zullen worden als de 

risico’s zich voordoen. Het geïntensiveerde traject met de inspectie is voorjaar 2016 afgerond. 

22 Code Goed Bestuur 

Het bestuur van de school is eindverantwoordelijk. Het bestuur vergadert samen met de directie en 

zorgt daarmee voor de bestuurlijke continuïteit. Er is een systeem van kwartaalrapportages, welke de 

directie hierbij ondersteunen. Deze rapportages worden in de maand volgend op elk afgerond kwartaal 

besproken. Er is regelmatig overleg met de MR en met de nieuw ingestelde Raad van Toezicht. Stichting 

Het Zonnewiel conformeert zich aan de Code Goed Bestuur van de PO raad. De bedoelde regeling 

wordt integraal gevolgd. 

 

23 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

De school is gericht op onderwijs. Daarom is er ook een factor opvoeding en bewustzijn van de 

leefomgeving in de doelstelling van de school opgenomen. De meest praktische uitvoering daarvan is 

het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de school in januari 2016. Er wordt zuinig omgegaan 

met energie. Daarnaast is er een systeem van scheiding van afval. De schoolpleinen zijn groen en goed 

onderhouden.  
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A2 Verslag 2016 van de Raad van Toezicht Vrije Scholen Midden 
      Nederland 
 

Het toezicht op Stichting Vrije School Het Zonnewiel in De Bilt vindt plaats via de Raad van Toezicht 

Vrije Scholen Midden Nederland (RvT VSMN) die op 25 september 2013 is geïnstalleerd. 

De werkwijze is vastgelegd in de volgende documenten: 

-       De statuten van de Stichting 

-       Reglement Raad van Toezicht 

-       Code goed bestuur 

-       Profiel van Toezichthouder 

- Toezichtkader RvT VSMN 

  

Samenstelling 

In 2016 is de vacature vervuld die in 2015 was ontstaan en heeft Diederik Vincent de RvT verlaten. De 

RvT heeft volgens haar reglement één zetel die benoemd wordt door de gezamenlijke 

medezeggenschapsraden van de vijf Vrije Scholen onder haar toezicht. Diederik Vincent vervulde 

deze plaats. Per 31 december 2016 was formeel nog geen opvolger benoemd, maar wel 

geselecteerd. Per 31 december 2016 bestond de RvT derhalve uit: 

 

Naam Functie Benoemd Termijn/tot* 

Frank Jansen Lid Auditcommissie 13-9-2016 Eerste, 12-9-2020 

Fred Beekers Vice-voorzitter 

Voorzitter Auditcommissie 

25-9-2013 Eerste, 31-8-2017 

Julia Chatelain Voorzitter 

Lid Commissie Benoeming en 

Bezoldiging 

25-9-2013 Eerste, 31-8-2017 

Ralf Maslowski Voorzitter Commissie Benoeming 

en Bezoldiging 

25-9-2013 Eerste, 31-8-2017 

*Vanwege de wisselingen is in 2016 het rooster van aftreden aangepast. 

  

Honorering en vergoedingen 

De Raad van Toezicht hanteert een vacatievergoeding van EUR 125 per vergadering. Daarnaast 

kunnen reis- en andere kosten worden gedeclareerd. Niet alle leden kiezen ervoor een 

vacatievergoeding te declareren. In 2013 en 2014 is gebruik gemaakt van een extern secretariaat voor 

administratieve en communicatietaken. De kosten daarvoor zijn in 2014 gedeclareerd. Daarna is geen 

gebruik meer gemaakt van een extern secretariaat. De gemaakte kosten zijn totalen voor de vijf 

scholen onder toezicht van de raad. 

 

Overzicht gedeclareerde bedragen: 

Soort kosten 2016 2015 2014 

Vacatievergoedingen EUR 1.350,00 EUR 875,00  EUR 1.450,00 

Reiskosten EUR 786,79 EUR 524,70  EUR 1.171,58 

Secretariaatskosten 0 0  EUR 1.200,00 

    

Totaal EUR 2.136,79 EUR 1.399,70 EUR 3.821,58 
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Werkzaamheden 

De Raad van Toezicht heeft in het jaar 2016 zes keer vergaderd, te weten op 9 februari, 19 april, 21 

juni, 13 september, 25 oktober, en 13 december.  

 

De Raad van Toezicht heeft in 2016 samen met de besturen van de vijf scholen onder haar toezicht 

haar functioneren geëvalueerd. Daaruit kwamen de volgende aandachtspunten naar voren: 

- Betere communicatie met het bestuur; 

- Betere borging van formele taken. 

 

Om het eerste aandachtspunt vorm te geven rouleert de locatie van de RvT vergaderingen 

tussen/over de vijf scholen, waarbij de stand van zaken met bestuur en/of schoolleider wordt 

besproken. Agenda’s en notulen van de RvT vergaderingen worden gedeeld met de besturen. Om het 

tweede aandachtspunt vorm te geven is afgesproken dat de RvT met ieder bestuur zal bespreken hoe 

de uitvoering van het Toezichtkader zal worden geïmplementeerd.  

 

Voor het toezicht op de Stichting Vrije School Het Zonnewiel in De Bilt is de Raad van Toezicht VSMN 

integraal verantwoordelijk, waarbij Ralf Maslowski en Julia Chatelain als aanspreekpunt binnen de 

Raad van Toezicht zijn aangewezen. Voor de uitvoering van haar taken heeft de Raad van Toezicht 

overleg gevoerd met het bestuur, en met de schoolleider. Voorts is kennisgenomen van de zaken die 

de stichting communiceert.  

 

De Raad van Toezicht heeft in 2016: 

- Het jaarverslag over 2015 gezien en goedgekeurd.  

- Met de Medezeggenschapsraad de financiële positie van het bestuur besproken, alsmede 

versterking van de bestuurlijke structuur van de stichting. 

- De begroting 2017 gezien en goedgekeurd. 

 

Zeist, 11 april 2017 

Namens de RvT VSMN 

 

Julia Chatelain, voorzitter 

 



Bestuur

Het bestuur van de Stichting het Zonnewiel bestaat per 31 december 2016 uit:

Rijk, R. de  Voorzitter

Schieman, D.  Schoolleider

Oosterhuis, W.  Schoolleider

Engelaer, N.J.  Lid

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting het Zonnewiel bestaat per 31 december 2016 uit: 

Beekers, F.J.  Vice-voorzitter

Chatelain- van der Valk, J.J.A.  Voorzitter

Maslowski, R.  Lid

Jansen, F.  Lid

 

 

 

 

 

 

 

A3  Organisatie

Inschrijving Kamer van Koophandel

Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

41193099.
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Kengetallen

Signalerings-

grens PO 2012 2013 2014 2015 2016

Financiële kengetallen

Liquiditeit (current ratio) <  0,75 0,72 1,25 1,49 1,17 1,47

Solvabiliteit 1 <  0,30 % -38% -7% 8% 2% 13%

Solvabiliteit 2 <  30 % 13% 41% 51% 40% 45%

Rentabiliteit 3 jaar negatief -6% 4% 2% -1% 2%

Weerstandsvermogen <  5 % -12% -6% -3% -5% -4%

Kapitalisatiefactor > 60 % 12% 15% 16% 15% 17%

Toelichting

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden

Geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen.

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / totaal passiva

Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.

Solvabiliteit 2: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal passiva

Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.

Rentabiliteit: resultaat / totale baten

Geeft aan welk deel van de totale baten over blijft na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen: (eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / Rijksbijdrage

Is de verhouding tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de 

Rijksbijdragen.

Kapitalisatiefactor: (balanstotaal -/- gebouwen en terreinen) / totale baten

Meet het verband tussen het kapitaal dat een bestuur gebruikt voor haar activiteiten en de inkomsten.

A4  Kengetallen en grafieken
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Kengetallen

Signalerings-

grens PO 2012 2013 2014 2015 2016

Ratio's

Personele lasten/Rijksbijdrage >=  95% 106% 93% 95% 95% 90%

Personele lasten/Totale baten >=  90% 89% 80% 83% 85% 81%

Eigen vermogen/Totale baten - -5% -1% 1% 0% 3%

Personele lasten/Totale lasten - 87% 83% 85% 84% 83%

Salarislasten per FTE - 64.708€   62.634€   59.882€   61.537€   62.472€   

Personeelslasten per FTE - 65.485€   69.830€   63.563€   63.659€   65.503€   

Toelichting

Personele lasten/Rijksbijdrage

Geeft aan in hoeverre een instelling de gelden van het Rijk aanwendt voor personele lasten.

Personele lasten/Totale baten

Geeft aan in hoeverre een instelling de totale inkomsten aanwendt voor personele lasten.

Eigen vermogen/Totale baten

Deze ratio geeft een indicatie van het risicomanagement bij de instelling.

Personele lasten/Totale lasten

Geeft aan hoeveel de instelling uitgeeft aan personele lasten. Dit is met name trendmatig een 

belangrijk signaal.

Salarislasten per FTE

Geeft aan wat de salarislasten zijn per FTE. 

Personeelslasten per FTE

Geeft aan wat de totale personele lasten per FTE zijn. 

Huisvestingslasten per m2

Geeft aan wat de huisvestingslasten per m2 zijn van de totale instelling.

Kengetallen en grafieken vervolg
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Algemene gegevens

Bestuursnummer : 79003

Naam instelling : Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt

Adres : Weltevreden 6

Postcode : 3731 AL

Plaats : De bilt

Telefoon : 030-2210430

E-mailadres : info@zonnewieldebilt.nl

Website : www.zonnewieldebilt.nl

Contactpersoon : De heer D. Schieman

Telefoon : 030-2210430

E-mailadres : info@zonnewieldebilt.nl

BRIN-nummer

07AL : Het Zonnewiel

A5  Instellingsgegevens
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Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt

Jaarrekening 2016
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B  Jaarrekening 2016

B1 Grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 

Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die 

uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. 

Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Activiteiten

Stichting Het Zonnewiel voert het bevoegd gezag over één Vrije School in het primair basisonderwijs, 

gevestigd in De Bilt.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 

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

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 

bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen in het management en nauwe verwanten zijn verbonden 

partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2016 zijn waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met de cijfers van 2015 mogelijk 

te maken.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 

voorgaande jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 

de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen 

maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard

van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de

toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 

percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het materieel vast actief. Over terreinen en 

vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. De gehanteerde activeringsgrens bedraagt € 500.

Investeringssubsidies

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa waarop de 

subsidies betrekking hebben.

Financiële vaste activa

De onder de fiancieel vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd tegen de kostprijs.

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 

waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele 

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 

het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief 

hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en 

de bedrijfswaarde. Een bijzonder waarde-verminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-

en-verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere  waardevermindering die in het verleden 

verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de 

desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere 

waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan 

de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking 

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Eventuele rekening-courantschulden bij 

banken zijn opgenomen onder de schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.

Algemene Reserve

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 

gefinancierde activiteiten.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de stichting. Deze wordt 

opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de 

gerealiseerde baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste 

van de algemene reserve gebracht. 
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Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang 

op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorziening ambtsjubileum

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 

verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden.

De voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk 

van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-

uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Onderhoudsvoorziening

Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud wordt 

rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening gebracht. De meerjarenonderhoudsvoorziening is gevormd 

op basis van eigen dotaties en verminderd met uitgaven voor groot onderhoud.

Schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van de exploitatierekening

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW 

subsidies en overige overheidsbijdragen, alsmede de van derden ontvangen overige bijdragen. De baten 

worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, 

gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de 

geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening.

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de 

rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren 

van extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenen

De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. De 

pensioenverplichtingen uit de regeling worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 

pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie 

als last in de winst- en verliesrekening verantwoord.
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Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/of 

werknemers wordt een voorziening opgenomen (indien relevant).

Ultimo 2016 en 2015 waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de 

betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 2015 was de 

beleidsdekkingsgraad van het ABP 98,7%. Het gemiddelde in 2016 was 91,7 %. De overheid eist een 

beleidsdekkingsgraad van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de beleidsdekkingsgraad niet aan de minimale 

vereisten van de toezichthouder.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 

toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige 

gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de 

incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering 

en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende ontvangen

en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van uitgegeven en ontvangen leningen en overige 

kredietfaciliteiten.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en vlottende effecten, met uitzondering van deposito’s 

met een looptijd langer dan drie maanden.

Ontvangen en betaalde interest en ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de 

kasstroom uit operationele activiteiten
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B2 Balans per 31 december 2016

 

1 Activa

Vaste Activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 19.740         3.760           

1.2.2 Inventaris en apparatuur 35.390         34.700         

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 8.060           5.570           

Materiële vaste activa 63.190          44.030         

1.3 Financiële vaste activa

1.3.6 Effecten 1.090           1.090           

Financiële vaste activa 1.090            1.090           

Totaal vaste activa 64.280          45.120         

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.2 Ministerie OCW 50.730         52.620         

1.5.7 Overige vorderingen 10.610         10.850         

1.5.8 Overlopende activa 2.250           3.850           

Vorderingen 63.590          67.320         

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Banken 69.880         39.480         

Liquide middelen 69.880          39.480         

Totaal vlottende activa 133.470        106.800       

Totaal  Activa 197.750        151.920       

31 december 2016 31 december 2015
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene Reserve 26.050         2.680           

Eigen vermogen 26.050          2.680           

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 5.310           6.350           

2.2.3 Overige voorzieningen 58.410         51.280         

Voorzieningen 63.720          57.630         

2.3 Langlopende schulden

2.3.5 Overige langlopende schulden 17.380         -                  

Langlopende schulden 17.380          -                   

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 Vooruitontvangen gelden 10.800         -                  

2.4.3 Crediteuren 6.850           8.730           

2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 37.990         41.330         

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 7.480           9.230           

2.4.9 Overige kortlopende schulden 390              2.870           

2.4.10 Overlopende passiva 27.090         29.450         

Kortlopende schulden 90.600          91.610         

Totaal  Passiva 197.750        151.920       

31 december 2016 31 december 2015
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B3 Exploitatierekening over 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 942.290       921.870       886.320        

3.5 Overige baten 94.780         98.500         102.540        

Totaal  Baten 1.037.070    1.020.370    988.860        

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 844.000       837.170       840.300        

4.2 Afschrijvingen 15.870         14.630         11.050          

4.3 Huisvestingslasten 67.640         68.410         70.130          

4.4 Overige lasten 85.600         81.350         76.640          

Totaal  Lasten 1.013.110    1.001.560    998.120        

Saldo baten en lasten 23.960         18.810         9.260-            

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 30                -                   30                 

5.5 Financiële lasten 620              500              630               

Saldo financiële baten en lasten 590-              500-              600-               

Totaal resultaat 23.370         18.310         9.860-            
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B4  Kasstroomoverzicht 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten 23.960       9.260-       

Aanpassingen voor:

    - Afschrijvingen 15.870       11.050     

    - Mutaties voorzieningen 6.090         9.830-       

    - Vorderingen (-/-) 3.730         13.160-     

    - Kortlopende schulden 1.010-         14.750     

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 48.640        6.450-          

    - Ontvangen interest 30              30            

    - Betaalde interest (-/-) 620            630          

590-             600-             

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 48.050        7.050-          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 35.030-       14.200-     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 35.030-        14.200-        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 19.312       -               

Aflossing langlopende schulden (-/-) 1.932-         -               

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 17.380        -                  

Mutatie liquide middelen 30.400        21.250-        

Beginstand liquide middelen 39.480       60.730     

Mutatie liquide middelen 30.400       21.250-     

Eindstand liquide middelen 69.880        39.480        

2016 2015
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2016

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa

Afschrijvings-

jaren

Aanschaf

prijs

Afschrijvingen 

cumulatief

Boekwaarde Aanschaf

Prijs

Afschrijving 

cumulatief

Boekwaarde

1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016

1.2.1 Gebouwen en terreinen

1.2.1.1 Gebouwen 40 29.990          28.120         1.870          -                   -                    60                  29.990          28.180        1.810           

1.2.1.2 Gebouwdelen/verbouwingen 10 14.490          12.600         1.890          19.310         -                    3.270             33.800          15.870        17.930         

1.2.1 Totaal Gebouwen en terreinen 44.480          40.720         3.760          19.310         -                    3.330             63.790          44.050        19.740         

1.2.2 Inventaris en apparatuur

1.2.2.2 Schoolmeubilair 10 82.420          53.800         28.620        6.750           -                    7.230             89.170          61.030        28.140         

1.2.2.3 Inventaris en apparatuur 5 1.860            1.860           -                  3.220           -                    350                5.080            2.210          2.870           

1.2.2.4 ICT 3 13.810          7.730           6.080          1.020           -                    2.720             14.830          10.450        4.380           

1.2.2 Totaal Inventaris en apparatuur 98.090          63.390         34.700        10.990         -                    10.300           109.080        73.690        35.390         

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.2.3.2 Leer- hulpmiddelen 5 15.710          10.140         5.570          4.730           -                    2.240             20.440          12.380        8.060           

1.2.3 Totaal andere vaste bedrijfsmiddelen 15.710          10.140         5.570          4.730           -                    2.240             20.440          12.380        8.060           

Totaal 158.280        114.250       44.030        35.030         -                    15.870           193.310        130.120      63.190         

Afschrijvingen

Mutaties 2016

Investeringen Des                                                                      

investeringen
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1.3 Financiele vaste activa

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

1.3.6 1.090         -                       -                      1.090           

1.090         -                       -                      1.090           

1.5 Vorderingen

940            9.620              

47.450       41.070            

2.340         1.930              

1.5.2 50.730             52.620         

10.610       10.850            

1.5.7 10.610             10.850         

-                 2.470              

2.250         780                 

-                 600                 

1.5.8 2.250               3.850           

Totaal vorderingen 63.590             67.320         

1.7 Liquide middelen

1.7.2 69.880             39.480         

69.880             39.480         

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

2.1.1 2.680         23.370             -                      26.050         

2.680         23.370             -                      26.050         

Overige vorderingen

Banken

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten

Te vorderen personele bekostiging

Verrekening fietsplan

Te vorderen prestatiebox

Ministerie van OCW

Overlopende activa

Overige vorderingen

Algemene Reserve

31 december 2015

Mutaties 2016

Totaal liquide middelen

Totaal Eigen vermogen

Mutaties 2016

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

31 december 2016

31 december 2015

Mutaties bij Mutaties af

31 december 2016

Effecten

Groeibekostiging
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2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea 6.350         310            1.350               -                      5.310           

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 51.280       18.060       10.930             -                      58.410         

Totaal voorzieningen 57.630       18.370       12.280             -                      63.720         

Stand per

31-12-2016

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1

1.094               4.216              5.310           

2.2.3 -                   

31.630             26.780            58.410         

Totaal 32.724             30.996            63.720         

2.3 Langlopende schulden

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

2.3.5

-                 19.312             1.932              17.380         

-                 19.312             1.932              17.380         

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 10.800             -                   

2.4.3 6.850               8.730           

29.390       38.510            

3.250         40-                   

5.350         2.860              

2.4.7 37.990             41.330         

6.220         7.570              

1.060         1.390              

200            250                 
-                 20                   

2.4.8 7.480               9.230           

390            2.870              

2.4.9 390                  2.870           

1.450         2.470              

25.650       26.980            

2.4.10 27.090             29.450         

90.600             91.610         Totaal kortlopende schulden

Overige langlopende schulden

Onderverdeling saldo per

Verstrekte 

leningen Aflossingen

Rooftop Energy inzake zonnepanelen

Overige voorzieningen

31 december 2016 31 december 2015

Onderhoudsvoorziening

Dotaties Onttrekkingen

Voorziening jubilea

Overlopende passiva

31-12-2016

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva

Te betalen vakantie-uitkering

Afdr. / inh. Participatiefonds

Afdr. / inh. FPU

Vooruitontvangen bedragen

Crediteuren

Afdr. / inh. ABP

Afdr. / inh. loonheffing

Mutaties 2016

Mutaties 2016

Personeelsvoorzieningen

Totaal langlopende schulden

Netto salarissen

Afdr. / inh. IP/BW

Afdr. / inh. pr Partnerpluspensioen

Schulden terzake pensioenen

Belastingen en premies soc.verz.

Afdr. / inh. Vervangingsfonds

Vrijval

Jaarverslag 2016 31



B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans 

blijkende rechten (actief)

Kopieercontract

Er is sprake van een huurovereenkomst met Canon inzake kopieermachines. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse 

verplichting bedraagt € 2.988 (inclusief btw). De looptijd is tot en met 2018. De toekomstige verplichting is 

derhalve € 5.976.

Duurzame inzetbaarheid
 

In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de 

BAPO-regeling vervallen. De CAO-regelingen betreffende de duurzame inzetbaarheid, geven medewerkers recht 

op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is er vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er 

sprake van een overgangsregeling BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. Uit inventarisatie blijkt dat er geen 

medewerkers gebruik gaan maken van sparen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.
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B7

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 908.010         892.330         821.360         

3.1.2 Overige subsidies OCW 1.890             -                     32.750           
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 32.390           29.540           32.210           

Rijksbijdragen OCW 942.290         921.870         886.320         

3.5 Overige baten

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

3.5.1 Verhuur 20.800           20.000           18.600           
3.5.5 Ouderbijdragen 67.980           72.000           73.530           

3.5.6 Overige 6.000             6.500             10.410           

Overige baten 94.780           98.500           102.540         

Toelichting op de exploitatierekening over 2016

Jaarverslag 2016 33



4 Lasten

4.1 Personeelslasten

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.1.1 Lonen en salarissen 804.950         758.430         812.300         

4.1.2 Overige personele lasten 65.070           78.740           70.590           

4.1.3 Af: uitkeringen 26.020-           -                     42.590-           

Personeelslasten 844.000         837.170         840.300         

Uitsplitsing -                    -                     -                     

4.1.1 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 601.160         558.720         599.210         

Sociale lasten 136.390         117.870         138.690         

Pensioenpremies 67.400           81.840           74.400           

804.950         758.430         812.300         

4.1.2 Overige personele lasten

Reiskosten (woon- werkverkeer) 7.970             5.840             8.600             

Dienstreizen 210                4.500             630                

Gratificaties 1.340             -                     -                     

Personeel niet in loondienst 29.820           39.900           38.250           

Vrijwilligersvergoeding 3.170             4.500             1.310             

Onderzoeken/begeleidingsdienst 1.800             3.500             2.740             

Dotatie personele voorzieningen 310                1.500             -                     

Scholing 16.710           14.500           15.730           

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 2.490             2.000             1.060             

Arbo-dienstverlening 2.000             2.500             4.310             

Overige 750-                -                     2.040-             

65.070           78.740           70.590           

Gemiddeld aantal FTE's 2016 2015

- Directie 1,33 1,10
- Onderwijzend Personeel 10,30 11,30
- Onderwijs Ondersteunend Personeel 1,26 0,80

12,89             13,20

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het 

bedrag zie bijlage C5.
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4.2 Afschrijvingen

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.2.2 Gebouwen 3.330             2.090             1.400             

4.2.3 Inventaris en apparatuur 10.300           10.770           8.380             

4.2.5 Leermiddelen 2.240             1.770             1.270             

Afschrijvingen 15.870           14.630           11.050           

-                    -                     -                     

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.3.1 Huur 140                -                     -                     

4.3.3 Onderhoud 4.320             7.250             5.890             

4.3.4 Energie en water 15.280           17.000           17.290           

4.3.5 Schoonmaakkosten 21.180           19.100           20.270           

4.3.6 Heffingen 2.640             3.000             2.340             

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorzieningen 18.060           18.060           18.060           

4.3.8 Overige huisvestingslasten 6.020             4.000             6.280             

Huisvestingslasten 67.640           68.410           70.130           

-                    -                     -                     

4.4 Overige lasten

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.4.1 Administratie en beheerslasten 24.930           24.300           26.130           

4.4.2 Inventaris en apparatuur 8.130             7.500             8.590             

4.4.4 Overige 52.540           49.550           41.920           

Overige lasten 85.600           81.350           76.640           

Uitsplitsing -                    -                     -                     

4.4.1 Administratie en beheerslasten

Administratie- en accountantskosten* 17.500           17.000           18.730           

Kantoorbenodigdheden 1.210             2.000             1.660             

Reis- en verblijfkosten 80                  250                -                     

Telefoonkosten 1.190             1.250             1.160             

Portokosten 110                300                290                

Overige beheerslasten 4.840             3.500             4.290             

24.930           24.300           26.130           

4.4.2 Inventaris en apparatuur

Inventaris en apparatuur 1.400             1.500             1.840             

ICT-verbruikskosten 1.660             1.500             2.250             

ICT-licenties 5.070             4.500             4.500             

8.130             7.500             8.590             
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Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.4.4 Overige

Representatiekosten 890                750                500                

Schoolse activiteiten 2.210             4.500             2.190             
Muziek/Toneel/Jaarfeest 1.900             1.500             1.580             
Klassenbudget 1.920             2.500             2.340             

Buitenschoolse activiteiten 960                2.300             2.340             
PR/Schoolkrant 6.810             7.500             5.510             

Verzekeringen 2.240             2.000             2.300             

Abonnementen 5.240             5.000             5.430             

Verbruiksmateriaal onderwijs 18.460           10.000           11.370           
Handwerkmateriaal 160                1.500             1.080             
Handenarbeid 1.500             2.000             1.210             
IB/RT Materiaal 5.320             5.500             1.850             

Kopieerkosten 4.930             4.500             4.220             

52.540           49.550           41.920           

* Specificatie honorarium accountant
- Onderzoek jaarrekening 1.930             1.930             1.872             

  Accountantskosten 1.930             1.930             1.872             

5.1 Financiële baten

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

Rentebaten 30                  -                     30                  

5.5 Financiële lasten

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

Rente- en bankkosten 620                500                630                
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2016 bedraagt € 23.370 positief.

Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen: 

Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2016 resultaat mutaties 31-12-2016

Algemene Reserve 2.680           23.370         -                  26.050         
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Er is géén sprake van verbonden partijen.

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden vermeld.

B9 Gebeurtenissen na balansdatum

B10 Overzicht verbonden partijen
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B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Leidinggevend of gewezen topfunctionaris 2016

(Fictieve) 

dienstbetr.

Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Gewezen 

topfunctionaris

Functie(s) Aanvang 

functie

Einde 

functie

Taak-

omvang

(FTE)

Beloning Belastbare 

onkostenverg.

Beloning betaalb. 

op termijn

Onversch. 

betaald bedrag 

bezoldiging

Totale 

bezoldiging

Individueel WNT 

maximum

Motivering 

overschrijding 

bezoldigings-

normJa de heer W. Oosterhuis Nee Schoolleider 1-1-2016 31-7-2016 0,50 18.232€             -€                     2.516€                  nvt 20.748€            30.929€              nvt

Ja de heer W. Oosterhuis Nee Schoolleider 1-8-2016 31-12-2016 0,10 3.716€               -€                     366€                     nvt 4.082€              4.443€                nvt

Ja de heer D. Schieman Nee Schoolleider 1-8-2016 31-12-2016 0,45 10.917€             -€                     1.521€                  nvt 12.437€            19.995€              nvt

Nee de heer R. de Rijk Nee Bestuurder 1-1-2016 31-12-2016 nvt nvt -€                     -€                          nvt -€                      -€                        nvt

Nee de heer N.J. Engelaer Nee Bestuurder 1-1-2016 31-12-2016 nvt nvt -€                     -€                          nvt -€                      -€                        nvt

Leidinggevend of gewezen topfunctionaris 2015

(Fictieve) 

dienstbetr.

Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Gewezen 

topfunctionaris

Functie(s) Aanvang 

functie

Einde 

functie

Taak-

omvang

(FTE)

Beloning Belastbare 

onkostenverg.

Beloning betaalb. 

op termijn

Uitgekeerde 

bezoldiging 

2015

Ja de heer W. Oosterhuis Nee Schoolleider 1-1-2015 31-12-2015 0,50 30.588€             -€                     4.488€                   35.076€            

Ja de heer F.A. de Kiefte Nee Schoolleider 1-1-2015 31-7-2015 0,20 8.425€               -€                     1.058€                   9.484€              

Nee de heer R. de Rijk Nee Bestuurder 1-1-2015 31-12-2015 nvt nvt -€                     -€                      -€                  

Nee de heer N.J. Engelaer Nee Bestuurder 1-1-2015 31-12-2015 nvt nvt -€                     -€                      -€                  

Toezichthoudend topfunctionaris

Toezichthoudend topfunctionaris 2016 Functie(s) Totale bezoldiging

 (Fictieve) 

dienstbetr. 

Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Functie-categorie Aanvang 

functie

Einde 

functie

Beloning Belastbare 

onkostenvergoed

ing

Beloning betaalb. 

op termijn

Onversch. 

betaald bedrag

Totaal 

bezoldiging

Afwijkend WNT 

maximum

Individueel 

WNT maximum

Nee de heer F.J. Beekers Vice-voorzitter 1-1-2016 31-12-2016 * nvt nvt nvt -€                      nvt 10.600€           

Nee mevrouw J.J.A. Chatelain- van der Valk Voorzitter 1-1-2016 31-12-2016 * nvt nvt nvt -€                      nvt 15.900€           

Nee de heer R. Maslowski Lid 1-1-2016 31-12-2016 * nvt nvt nvt -€                      nvt 10.600€           

Nee de heer F. Jansen Lid 13-9-2016 31-12-2016 * nvt nvt nvt -€                      nvt 3.092€             

Nee de heer D.J. Vincent Lid 1-1-2016 19-4-2016 * nvt nvt nvt -€                      nvt 3.533€             

* De Raad van toezicht van Stichting het Zonnewiel is bij vijf Vrije Scholen RvT. De totale vergoeding die ten laste van Stichting het Zonnewiel is gekomen in 2016 bedraagt € 651.

Toezichthoudend topfunctionaris 2015 Uitgekeerde bezoldiging 2015

(Fictieve) 

dienstbetr.

Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Functie(s) Aanvang 

functie

Einde 

functie

Beloning Belastbare 

onkostenverg.

Beloning betaalb. 

op termijn

Uitgekeerde 

bezoldiging 

2015

Nee de heer J.J.C. Saal, J.J.C. Voorzitter uittredend 1-1-2015 30-9-2015 -€                      nvt nvt nvt

Nee de heer F.J. Beekers, F.J. Vice-voorzitter 1-1-2015 31-12-2015 -€                      nvt nvt nvt

Nee mevrouw J.J.A. Chatelain- van der Valk, Voorzitter 1-1-2015 31-12-2015 750€                  nvt nvt nvt

Nee de heer R. Maslowski, R. Lid 1-1-2015 31-12-2015 125€                  nvt nvt nvt

Nee de heer D.J. Vincent, J.D. Lid 1-1-2015 31-12-2015 -€                      nvt nvt nvt

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording:

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.

Stichting Vrije School Het Zonnewiel herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de stichting geen 

verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT 

dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van functievervulling of gewezen topfunctionaris.
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C   Overige gegevens

C1 Controleverklaring
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