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A1 BESTUURSVERSLAG 2017 
 
 

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: Vrijeschool 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 

verder 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. Dit is in de jaren daarna steeds verder uitgebouwd. In 2016 is er opnieuw een 

directiewisseling geweest waarbij Daan Schieman is benoemd als nieuwe schoolleider. Wim Oosterhuis 

- tot dan toe algemeen schoolleider- bleef voor schooljaar 2016-2017 aangesteld, specifiek voor het 

financieel zakelijk deel en de bewaking van de begroting. Eind schooljaar 2016-2017 is afscheid 

genomen van Daan Schieman. Deze directiewissel was een tegenslag voor de school, waardoor traject 

van onderwijsvernieuwing op sommige gebieden enigszins is vertraagd. Deze onderwerpen zijn 

opnieuw meegenomen in het jaarplan 2017-2018 van de school.  

Op 1 november 2017 is Annika Braak benoemd als nieuwe schoolleider. Samen met Tamara Oomkes, 

adjunct-directeur en schoolleider in opleiding, vormen zij samen de directie. Om de periode te 

overbruggen tot de komst van de nieuwe schoolleider en om de nieuwe schoolleider in te werken bleef 

Wim Oosterhuis aangesteld (t/m 31-12-2017).  

 

De volgende onderwijsinhoudelijke thema’s stonden in 2017 specifiek centraal: 

- Sociaal emotionele ontwikkeling; om een kwaliteitsslag hierin te maken is het volgsysteem Zien! 

ingevoerd. Daarnaast werd gewerkt aan het actualiseren en vastleggen beleid en protocollen.   

- Differentiatie; najaar 2017 is gestart met een pilot voor een plusklas. Bedoeld voor leerlingen 

die meer uitdaging aan kunnen. De ervaring die in deze pilot is opgedaan, krijgt begin 2018 een 

vervolg en zal in schooljaar 2017-2018 moeten resulteren in nieuw beleid.  

Daarnaast is ook op taal- en rekengebied een verdere verbeterslag gemaakt. Engels bleef ook in 2017 

een speerpunt waarbij studiedagen gebruikt zijn om de Engelse lessen verder te verbeteren in kwaliteit.  

 

Een belangrijk aandachtspunt binnen het personeelsbeleid was het verlagen van de werkdruk. Door het 

invoeren van een duidelijk en transparant taakbeleid is hiermee een eerste aanzet gegeven. In 

schooljaar 2017-2018 is dit onderwerp verder opgepakt binnen een werkgroep van teamleden. Door de 

leerkrachten is actief meegedaan aan de stakingen om een duidelijk signaal af te geven aan de overheid 

over de werkdruk en het lerarentekort binnen het primair onderwijs. Deelname van de leerkrachten aan 

de staking is door het bestuur ondersteund.  
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De ambitie van de school is om in schooljaar 2019-2020 zo’n 225 leerlingen te hebben. Op 1 oktober 

2016 was het leerlingaantal lager dan verwacht 196 leerlingen. Op 1 oktober 2017 was er een lichte 

groei naar 199 leerlingen. Op dit moment loopt de groei achter bij de ambitie. Het is een belangrijk punt 

van aandacht ook vanuit het bestuur. Een van de bestuursleden neemt deel aan de werkgroep ‘Groei’. 

 

Om de groei te stimuleren is vanaf schooljaar 2017-2018 een 3e vaste kleuterklas ingesteld. Hierdoor 

kan gemakkelijker naar een leerlingaantal van 28 leerlingen per klas worden doorgegroeid. Het huidige 

gemiddelde aantal leerlingen van klas 1 – 6 is 25 leerlingen.  

 

Ondanks het nijpende lerarentekort, is de school er wel in geslaagd om voor schooljaar 2017-2018 een 

aantal nieuwe leerkrachten aan te nemen: voor de 1e klas, de kleuterklassen en een leerkracht 

bewegingsonderwijs. Bij het zoeken naar vervang (bij ziekte en afwezig) wordt het steeds lastiger om 

een goede (vrijeschool) leerkrachten te vinden. Helaas kwam het voor dat een klas moest worden 

verdeeld.  

 

Op een aantal onderwijsbeleid thema’s vond ook in 2017 samenwerking tussen de schoolleiders van 

de Vrijescholen Midden Nederland plaats. Maandelijks komen de schoolleiders bijeen. Het personeel 

bezocht de gezamenlijke scholingsdag ‘Michaelconferentie’ van de Vrijescholen Midden Nederland. 

 

De overgang naar Passend Onderwijs heeft plaatsgevonden in 2015. In het boekjaar 2017 is alle zorg 

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

ZOUT verstrekt heeft. 

 

2 Bestuur 

In het bestuur is qua samenstelling in 2017 gewijzigd. Tot 1 augustus bestond het bestuur uit 2 

personen: Rick de Rijk en Nico Engelaer. Nico Engelaer trad af op 31 augustus 2017. 

 

Vanaf 1 december 2017 bestaat het bestuur uit 5 personen. 

Nine Cornet 

Rick de Rijk 

Remco van Rossum 

Liesbeth Sjoukes 

Wilbert Ulaen 

 

In de nieuwe samenstelling is gewerkt aan een nieuw bestuursmodel voor de school. Dit bestuursmodel 

wordt verder uitgewerkt in 2018. Er wordt gemiddeld eens per 6 weken vergaderd samen met de 

schoolleiding. 

 

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

 

 

3 Schoolleiding 

Tot 1 augustus 2017 was Daan Schieman algemeen schoolleider en integraal verantwoordelijk (0,45 

fte). De adjunct Tamara Oomkes was verantwoordelijk voor: interne communicatie, rooster, planning, 

PR en lid van een werkgroep Groei. Wim Oosterhuis (0,2 fte) was tot 31 juli 2017 nog helpend op het 

gebied van financieel beleid en bewaking van de schoolbegroting. 

 

Vanaf 1 november is Annika Braak aangesteld als schoolleider (0,4 fte) naast een schoolleider in 

opleiding, Tamara Oomkes (0,7 fte, waarvan 1 dag besteed wordt aan de opleiding tot schoolleider). 

De verwachting is dat Tamara eind schooljaar 2017-2018 het diploma schoolleider vakbekwaam zal 

behalen.  
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4 Bestuurlijke thema's in 2017 

In 2017 was (en is) de groei van de school het belangrijkste thema. Dit thema is hierboven reeds verder 

toegelicht. Met de aanstelling van Daan Schieman in 2016 heeft het bestuur daar kracht bij willen zetten. 

Interne en externe communicatie, onderwijsvernieuwing en organisatieontwikkeling waren de 

belangrijkste speerpunten die we met deze schoolleider vorm wilden geven. Helaas heeft de 

schoolleider in kwestie dit niet of nauwelijks van de grond gekregen. In de eerste helft van 2017 heeft 

de focus dan ook vooral gelegen op het begeleiden van deze schoolleider en het voorkomen dat er 

negatieve effecten zouden komen van het niet functioneren van de schoolleider. Met vereende krachten 

heeft het bestuur in nauwe samenwerking met het team ervoor gezorgd dat in het tweede deel van 

2017 er sprake was van herstel van rust en professionaliteit en dat eind 2017 weer een voorzichtig 

begin is gemaakt met de doorontwikkeling van de school.  

 

Bovenstaande leidt dan ook tot een belangrijke focus van het bestuur door o.a. het aanstellen van 

Annika Braak als nieuwe schoolleider: de doorontwikkeling als organisatie. Hiermee doelen wij op 

verdere professionalisering van het team op onderwerpen als: eigenaarschap, innovatie, eigentijds, 

diversificatie van onderwijs etc. Een belangrijk speerpunt van eind 2017 en 2018 (e.v.) Dit moet er 

tevens voor zorgen dat het toenemende verzuimpercentage weer gaat dalen.  

 

Het proces met betrekking tot een verdere bestuurlijke samenwerking in de regio Midden Nederland is 

vooralsnog gestopt. Het is niet gelukt om een overeenstemming te bereiken over een gezamenlijke 

toekomstvisie en geschikte bestuurlijke vorm. Dit heeft ertoe geleid dat we het tweehoofdig bestuur 

hebben uitgebreid naar 5 nieuwe bestuurders. Daarmee konden we weer meer ondersteuning en 

continuïteit bieden voor de school. Het voorsorteren op een breder gezamenlijk bestuur op korte termijn 

hebben we daarmee als pad afgesneden. Het is echter nog wel de bedoeling om de continuïteit als 

school als éénpitter wel degelijk vorm te geven in een breder verband. Daarbij wordt gedacht aan opties 

als: lokaal in de gemeente, een samenwerking van Vrije scholen in een andere regio dan regio Utrecht 

en tot slot aan een mogelijkheid om e.e.a. vorm te geven met een afvaardiging van vrije scholen uit de 

regio Utrecht.  

 

5 Communicatie en ouderbetrokkenheid 

Op het gebied van communicatie is er minimaal één keer per jaar een algemene ouderavond en drietal 

klassenouderavonden. Daarbij krijgen ouders informatie over het inhouden van de ouderbijdragen, en 

ook het financiële reilen en zeilen van de school.  

 

Tweemaal per jaar is er algemeen overleg met de Medezeggenschapsraad over schoolbeleid. Op 

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

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

 

Jaarlijks ontvangen ouders een digitale versie van de schoolgids. Met daarin het algemene beleid, 

informatie over de schoolregels en gebruiken van de school. Wekelijks ontvangen ouders een 

schoolbericht met daarin actuele informatie en de schoolagenda. Via het digitale schoolplein (intranet), 

dat in 2017 is gestart, kunnen ouders zich verder laten informeren over school en schoolactiviteiten. 

Daarnaast ontvangen ouders 4x per jaar de schoolkrant Hovenier, dat onderdeel is van het landelijke 

vrijeschoolblad Seizoener.  

 

Ook waren er opnieuw een aantal werkgroepen op school actief. Werkgroep ‘Groei’, waarin 

vertegenwoordigd: bestuur, directie, schoolteam, MR en ouders, hield zich bezig met de ambitie om de 

school verder te laten groeien. De PR-groep bestaande uit 2 ouders en een lid van de directie. Zij 

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

van de nieuwsbrief en de schoolkrant (Seizoener). Ook bij de organisatie van markten en 

klassenactiviteiten en schoolbrede activiteiten zijn vele ouders betrokken.  

 



Jaarverslag 2017  6 
 

6 Klachtenbeleid 

Er is een klachtenprotocol met een vertrouwenspersoon. In 2017 zijn er geen klachten behandeld. Wel 

zijn er een aantal meldingen bij de vertrouwenspersoon terecht gekomen van ouders en leerkrachten 

die betrekking hadden op het functioneren van de inmiddels vertrokken schoolleider. Het mag duidelijk 

zijn dat deze meldingen zijn “aangepakt en opgelost”.  

 

7 Personeel 

Voor inrichting van de 3e kleuterklas is formatie-uitbreiding geweest vanaf 01-08. Verder is de formatie 

voor OP en OPP op gelijke omvang gebleven. De administratie is vanaf november 2017 weer op 1 

locatie georganiseerd.  

 

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 

 
 
 
Twee medewerkers zijn vanaf september langdurige ziek. Zij worden begeleid door de Arboarts. Voor 

de ziekteverzuimbegeleiding werkt Het Zonnewiel samen met de Arboarts Carjolijn Jansen. De 

wijzigingen in de Arbowet per 1 juli zijn meegenomen in het nieuwe contract met de Arboarts.  

 

 
 
  



Jaarverslag 2017  7 
 

9 Leerlingen 

Hieronder de tabel van uitstroom in de periode 2013-2017 

 

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 2013 - 

2014 

2014 –  

2015 

2015 –  

2016 

2016-

2017 

VMBO – LWOO - - 
 

1 - 

VMBO – LWOO/BBL - - - - 

VMBO – BBL - - - - 

VMBO – KBL 3 3 1 1 

VMBO – GL/TL - - - - 

VMBO – TL 4 5 2 7 

VMBO-TL / HAVO 1 - 3 1 

HAVO 5 10 - 5 

HAVO / VWO 3 - 2 3 

VWO 6 1 12 6 

Totaal aantal 

leerlingen 
22 19  21 23 

 
In procenten: 

 

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

 

Bij ons op school: 
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 

2016-2017: 65% uitstroom Havo en VWO, 35% uitstroom VMBO  
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Hieronder de Cito-scores van groep 8 in 2017 

Medio 2016-2017 klas 6 / groep 8 

 

 

 

Iep Eindtoets 2016: 85 (landelijk 80) 

Iep Eindtoets 2017: 72 (landelijk 78,3) 

 

 

 

10 Huisvesting 

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

is het bestuur vanaf 2015 zelf verantwoordelijk voor het buitenonderhoud.  

Daarom is in 2015 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.  
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11 Ondersteuning en administratie 

Ten aanzien van administratie en ondersteuning is met name de bezetting ervan in 2017 een groot 

aandachtspunt geweest. De afgelopen jaren zijn er veel wisselingen geweest op de administratie met 

veel tijdelijke inzet. Daarnaast zijn er in korte tijd twee wisselingen van schoolleiders geweest (Daan en 

Annika). Elke schoolleider neemt eigen opvattingen en inrichtingswensen mee. De focus heeft daarom 

in 2017 gelegen op het inrichten van een vernieuwde administratie die duurzaam bemenst kan worden. 

Dat is eind 2017 succesvol gerealiseerd.  

 

 

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. De stichting beschikt over klein aantal certificaten van de Triodos 

bank (€ 1.090). Hier wordt niet actief mee belegd, er is dan ook geen looptijd vastgesteld. Het is geen 

doel om in toekomst beleggingen of vormen van leningen uit te breiden. De liquiditeitspositie van Het 

Zonnewiel is de afgelopen jaren verbeterd (van € 69.880 op 31-12-2016 tot € 113.980 op 31-12-2017). 

 

14 Prestatiebox 

De middelen vanuit de prestatiebox zijn besteed aan: 

 

Extra kosten Leerlingvolgsysteem 

In 2017 is de school overgegaan naar een nieuw leerlingvolgsysteem Parnassys. Gelden vanuit de 

Prestatiebox zijn gebruikt voor deze professionaliseringslag.  

Extra inzet IB (interne begeleiding).  

De extra inzet is in 2017 voortgezet voor beide IB-ers door een aanvulling te geven van respectievelijk 

0.05 fte op hun aanstelling. 

Extra kosten Engels. 

Voor de verankering van het leerlijn Engels is in 2017 extra geld ingezet, met name op scholing van de 

leerkrachten. 

Extra kosten onderwijsassistentie 

In klas 1 (groep 3) is extra inzet in personeel (0.25 FTE) ingezet om in deze grote klas 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. 
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16 Ouderbijdragen 

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

In 2017 zijn de ouderbijdragen (€ 72.080) onder de begroting (€ 75.000) uitgekomen, maar boven de 

realisatie in 2016 (€ 67.980). 

 

17 Balans en kengetallen 

Activa 2017 2016 2015 

    
Materiele vaste activa 52.280 63.190 44.030 

Financiële vaste activa 1090 1.090 1.090 

Vorderingen 75.250 63.590 67.320 

Liquide middelen 113.980 69.880 39.480 

    
Totaal activa 242.600 197.750 151.920 

    
Passiva 2017 2016 2015 

    
Eigen vermogen 54.260 26.050 2.680 

Langlopende schulden 15.450 17.380 0 

Voorzieningen 61.600 63.720 57.630 

Kortlopende schulden 111.290 90.600 91.610 

    
Totaal passiva 242.600 197.750 151.920 

 
In het jaarverslag van 2016 is beschreven dat de liquiditeit de laatste jaren een belangrijk punt is 

geweest bij Stichting het Zonnewiel. Stichting het Zonnewiel had op 31 december 2017 de beschikking 

over € 113.980 aan liquide middelen. 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. Er mag geconcludeerd worden dat dit de laatste jaren 

goed is gegaan. Belangrijk is om dit de komende jaren te continueren, wat de financiële situatie nog 

stabieler zal maken. 

 

18 Investeringen 

Investeringsoverzicht Realisatie Begroting  Verschil 
Realisatie-
begroting 

Realisatie   Verschil  

2017 2017 2016 2017-2016 

 € € € € € 

Gebouwen/gebouwdelen 0 8.000 8.000 19.310 -19.310 

Schoolmeubilair 1.820 1.300 -520 6.750 -4.930 

Inventaris en apparatuur 0 0 0 3.220 -3.220 

ICT 720 1.500 780 1.020 -300 

Leer- hulpmiddelen 2.140 2.200 60 4.730 -2.590 

  

4.680 13.000 8.320 35.030 -30.350 Totaal investeringen 
 

In 2017 is minder geïnvesteerd dan begroot (€ 8.320 minder). Dit komt met name doordat er niet 

geïnvesteerd is in gebouwen/gebouwdelen terwijl hier wel een bedrag van € 8.000 was begroot. 
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19 Analyse resultaat en vergelijking met de begroting 

 

  Realisatie Begroting Realisatie 

  2017 2017 2016 

  € € € 

Baten    

Rijksbijdragen OCW 1.044.710 1.001.670 942.290 

Overige overheidsbijdragen 0 0 0 

Overige baten 96.410 99.300 94.780 

Totaal  Baten 1.141.120 1.100.970 1.037.070 
    

Lasten    

Personeelslasten 925.670 912.510 844.000 

Afschrijvingen 15.590 14.500 15.870 

Huisvestingslasten 74.670 70.410 67.640 

Overige lasten 96.420 84.360 85.600 

Totaal  Lasten 1.112.350 1.081.780 1.013.110 
    

Saldo baten en lasten 28.770 19.190 23.960 
    

Financiële baten en lasten    

Financiële baten 30 0 30 

Financiële lasten 590 -500 620 

Saldo fin. baten en lasten -560 500 -590 
    

Exploitatieresultaat 28.210 19.690 23.370 

 

Het resultaat van Stichting het Zonnewiel in 2017 is uitgekomen op een winst van € 28.210, tegenover 

een begroot resultaat van € 19.690. De baten zijn boven de begroting uitgekomen (€ 43.040), met name 

door hogere rijksbijdragen in verband met de nabetaling van DUO over schooljaar 16/17. De overige 

baten zijn licht lager dan vooraf begroot (€ 2.890). De personeelslasten zijn € 13.170 boven de begroting 

uitgekomen, met name veroorzaakt door een hoger ingezet aantal fte dan begroot (0,41 fte). Verder is 

het resultaat in 2017 negatief beïnvloedt door een overschrijding van de huisvestingslasten en de 

overige lasten. Het positieve resultaat van 2017 zal bijdragen aan de verbetering van de financiële 

positie van Het Zonnewiel. Dit zal verderop in het jaarverslag te zien zijn in de kengetallen. 

 

20 Continuiteïtsparagraaf 

Verwachte ontwikkeling leerlingenaantallen en formatie 
 

Kengetallen   2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal leerlingen 199 203 206 207 208 

        
Bestuur / Management 1,1 1,06 1 1 1 

Personeel primair proces 11,46 11 10,98 10,96 10,96 

Ondersteunend Personeel 1,52 1,27 1 1 1 

        
Totaal   14,08 13,33 12,98 12,96 12,96 
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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 licht toeneemt. De formatie zal iets afnemen, maar 

dit zijn geen grote veranderingen. De rijksbijdragen zullen dus meer gaan toenemen dan de 

personeelslasten. Hierdoor zijn in de meerjarenbegroting positieve exploitatieresultaten zichtbaar. 

 

 

Verwachte ontwikkelingen balans per 31 december 

 

Balans per 31-12 Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting 

Activa 2017 2018 2019 2020 2021 

Vaste activa           

- Financiële vaste activa 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 

- Materiële vaste activa 52.280 56.520 60.500 62.550 63.590 

Totaal vaste activa 53.370 57.610 61.590 63.640 64.680 

            

Vlottende activa           

- Vorderingen 75.250 75.250 75.250 75.250 75.250 

- Liquide middelen 113.980 113.170 168.920 231.700 299.380 

Totaal vlottende activa 189.230 188.420 244.170 306.950 374.630 

            

Totaal activa 242.600 246.030 305.760 370.590 439.310 

 

Passiva           

Eigen vermogen           

- Algemene reserve 54.260 70.510 132.100 199.430 263.720 

Totaal eigen vermogen 54.260 70.510 132.100 199.430 263.720 

            

Voorzieningen           

- Personeelsvoorziening 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 

- Onderhoudsvoorziening 56.480 44.440 43.360 41.640 46.850 

Totaal voorzieningen 61.600 49.560 48.480 46.760 51.970 

            

Langlopende schulden           

Overige langlopende schulden 15.450 13.520 11.590 9.660 7.730 

Totaal langlopende schulden 15.450 13.520 11.590 9.660 7.730 

            

Kortlopende schulden           

- Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

39.220 39.870 40.520 41.170 41.820 

- Crediteuren 16.150 16.150 16.150 16.150 16.150 

- Vooruit ontvangen gelden 5.270 5.270 5.270 5.270 5.270 

- Schulden ter zake pensioenen 11.740 12.240 12.740 13.240 13.740 

- Overige kortlopende schulden 6.160 6.160 6.160 6.160 6.160 

- Overlopende passiva 32.750 32.750 32.750 32.750 32.750 

Totaal kortlopende schulden 111.290 112.440 113.590 114.740 115.890 

            

Totaal passiva 242.600 246.030 305.760 370.590 439.310 
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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 zullen de komende licht afnemen, 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 en in 2017 gecontinueerd. 

 

Een aantal kengetallen (waaronder het weerstandsvermogen en de solvabiliteit) zijn de afgelopen jaren 

verbeterd ten opzichte van de situatie in 2014 en 2015. De streefwaarden zijn echter nog niet boven de 

signaleringswaarden van het PO. De komende jaren wordt hier met de huidige meerjarenbegroting 

verder aan gewerkt. 

 

Verwachte ontwikkelingen baten en lasten 

 

  
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting 

Baten 2017 2018 2019 2020 2021 

Rijksbijdragen  1.044.710 1.031.940 1.054.040 1.067.780 1.073.910 

Overige overheidsbijdragen en 
subsidies 

0 0 0 0 0 

Overige baten 96.410 94.500 96.500 96.500 96.500 

            

Totale baten 1.141.120 1.126.440 1.150.540 1.164.280 1.170.410 

            

Lasten           

Personeelslasten 925.670 925.670 903.670 910.240 918.400 

Afschrijvingen 15.590 15.260 16.020 17.450 18.460 

Huisvestingslasten 74.670 83.510 83.510 83.510 83.510 

Overige lasten 96.420 86.250 86.250 86.250 86.250 

            

Totaal lasten 1.112.350 1.110.690 1.089.450 1.097.450 1.106.620 

            

Saldo baten en lasten 28.770 15.750 61.090 66.830 63.790 

Saldo financiële baten en lasten -560 500 500 500 500 

            

Totaal resultaat 28.210 16.250 61.590 67.330 64.290 

 

Toelichting: Vanwege de lichte stijging van het leerlingenaantal zullen de rijksbijdragen vanaf 2018 

stijgen. De personele lasten blijven ongeveer gelijk. In de huidige prognoses hoeft er geen extra 

personeel aangenomen te worden de komende jaren. De huisvestingslasten en de overige lasten in de 

meerjarenprognose zijn op hetzelfde niveau gehouden als 2018. 
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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 in het voorjaar van 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 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 2017 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 

- Toezichtskader RvT VSMN 

  

Samenstelling 

 

In 2017 zijn twee vacatures vervuld die waren ontstaan door het uittreden van Julia Chatelain en Ralf 

Malowski uit de raad. De RvT heeft volgens haar reglement vacatures uitgezet en uit de reagerende 

kandidaten twee nieuwe leden gekozen. 

Deze nieuwe leden zijn Anne Visser en Herald Hofmeijer. Zij zijn beiden benoemd voor tenminste één 

zittingsperiode. 

 

 Per 31 december 2017 bestond de RvT derhalve uit: 

Naam Functie Benoemd Termijn/tot* 

Frank Jansen Lid Auditcommissie 13-9-2016 Eerste, 12-12-2019 

Fred Beekers Voorzitter Auditcommissie 25-9-2013 Tweede, 31-12-2020 

Leonhard ten 

Siethoff 

voorzitter Commissie Benoeming 

en Bezoldiging 

13-09-2016 Eerste, 15-06-2020 

Anne Visser Lid Commissie Benoeming en 

bezoldiging 

13-10-2017 Eerste, 15-06-2021 

Herald Hofmeijer Lid 13-10-2017 Eerste, 15-09-2021 

*Vanwege de wisselingen is in 2017 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. De gemaakte kosten zijn totalen voor de vijf scholen onder toezicht 

van de raad. 

 

Overzicht gedeclareerde bedragen: 

Soort kosten 2017 2016 2015 

Vacatievergoedingen EUR 500,00 EUR 1.350,00  EUR 875,00 

Reiskosten EUR 0,00 EUR 786,79  EUR 524,70 

Secretariaatskosten 0 0  EUR 0 

    

Totaal EUR 500,00 EUR 2.136,79 EUR 1.399,70 

 

Werkzaamheden 

De Raad van Toezicht in het jaar 2017 acht keer vergaderd, te weten op 21 februari, 11 april, 27 juni, 

7 september, 13 en 25 oktober, 28 november en 19 december.  
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De Raad van Toezicht heeft in 2017 samen met de besturen van de vijf scholen onder toezicht haar 

functioneren opnieuw geëvalueerd. Om dit proces te ondersteunen is een externe adviseur 

aangetrokken. Daaruit kwamen de volgende aandachtspunten naar voren: 

- Betere communicatie met het bestuur; 

- Sneller en slagvaardiger besluiten; 

- Betere borging van formele taken. 

De Raad van Toezicht heeft de aanbevelingen ter harte genomen en omgezet in een aantal concrete 

acties om haar functioneren te verbeteren. 

 

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

integraal verantwoordelijk, waarbij Leonhard ten Siethoff en Anne Visser  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 2017: 

- het jaarverslag over 2016 gezien en goedgekeurd;  

- de relatie tussen RvT en bestuur besproken, alsmede de implementatie van het 

Toezichtskader en eventuele bestuurlijke samenwerking met de andere scholen in Midden 

Nederland;  

- de begroting 2018 gezien en goedgekeurd. 

 

Zeist, 18 april 2018 

Namens de RvT VSMN 

 

Fred Beekers, voorzitter 

 



Bestuur

Het bestuur van de Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt

bestaat per 31 december 2017 uit:

Rijk, R. de  Voorzitter

Braak, A.  Schoolleider

Van Rossum, R.R.  Lid

Sjoukes, L.  Lid

Ulaen, W.  Lid

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt

bestaat per 31 december 2017 uit:

Beekers, F.J.  Voorzitter

ten Siethoff, L.  Lid

Visser, A.  Lid

Jansen, F.  Lid

Hofmeijer, H.  Lid

 

 

 

 

 

 

A3  Organisatie

Inschrijving Kamer van Koophandel

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

41193099.
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Kengetallen

Signalerings-

grens PO 2013 2014 2015 2016 2017

Financiële kengetallen

Liquiditeit (current ratio) <  0,75 1,25 1,49 1,17 1,47 1,70

Solvabiliteit 1 <  30% -7% 8% 2% 13% 22%

Solvabiliteit 2 <  30% 41% 51% 40% 45% 48%

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

Weerstandsvermogen <  5% -6% -3% -5% -4% 0%

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) / Rijksbijdragen OCW

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

Rijksbijdragen.

A4  Kengetallen en grafieken
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Kengetallen

Signalerings-

grens PO 2013 2014 2015 2016 2017

Ratio's

Personele lasten / Rijksbijdrage >=  95% 93% 95% 95% 90% 89%

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

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

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

Salarislasten per FTE - 62.630€     59.880€     61.540€     62.470€     65.878€     

Personeelslasten per FTE - 69.830€     63.560€     63.660€     65.500€     68.721€     

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. 

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 : Mevrouw A. Braak

Telefoon : 030-2210430

E-mailadres : info@zonnewieldebilt.nl

BRIN-nummer

07 AL : Het Zonnewiel

A5  Instellingsgegevens
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Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt

Jaarrekening 2017
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B  Jaarrekening 2017

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.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats 

tegen de verkrijgingsprijs.

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.

Continuïteit

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn 

gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Activiteiten

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

Bilt.

Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2016 zijn waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met de cijfers van 2017 mogelijk 

te maken.

Vergelijking met voorgaand jaar

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

voorgaande jaar.
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Schattingen

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

de leiding van de instelling zich over verschillende zaken 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.

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 financieel vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd tegen de kostprijs.
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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.

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van ambtsjubilea is een voorziening gevormd. De 

voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 

dienstverband en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans en gemiddeld salarisstijging. Betaalde bedragen 

inzake jubileum worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Bij het contant maken is een rente van 1% als disconteringsvoet gehanteerd.

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.

Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/of 

werknemers wordt een voorziening opgenomen (indien relevant).
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Ultimo 2017 en 2016 waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de 

betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 2016 was de 

beleidsdekkingsgraad van het ABP 91,7%. De beleidsdekkingsgraad eind 2017 is 101,5%. 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 2017

 

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 17.190         19.740         

1.2.2 Inventaris en apparatuur 27.440         35.390         

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 7.650           8.060           

1.2 Materiële vaste activa 52.280          63.190          

1.3 Financiële vaste activa

1.3.6 Effecten 1.090           1.090           

1.3 Financiële vaste activa 1.090            1.090            

Totaal vaste activa 53.370          64.280          

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.2 Ministerie OCW 55.710         50.730         

1.5.7 Overige vorderingen 18.310         10.610         

1.5.8 Overlopende activa 1.230           2.250           

1.5 Vorderingen 75.250          63.590          

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Banken 113.980       69.880         

1.7 Liquide middelen 113.980        69.880          

Totaal vlottende activa 189.230        133.470        

Totaal activa 242.600        197.750        

31 december 2017 31 december 2016
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene Reserve 54.260         26.050         

2.1 Eigen vermogen 54.260          26.050          

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 5.120           5.310           

2.2.3 Overige voorzieningen 56.480         58.410         

2.2 Voorzieningen 61.600          63.720          

2.3 Langlopende schulden

2.3.5 Overige langlopende schulden 15.450         17.380         

2.3 Langlopende schulden 15.450          17.380          

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 Vooruitontvangen gelden 5.270           10.800         

2.4.3 Crediteuren 16.150         6.850           

2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 39.220         37.990         

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 11.740         7.480           

2.4.9 Overige kortlopende schulden 6.160           390              

2.4.10 Overlopende passiva 32.750         27.090         

2.4 Kortlopende schulden 111.290        90.600          

Totaal  Passiva 242.600        197.750        

31 december 2017 31 december 2016
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B3 Exploitatierekening over 2017

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.044.710     1.001.670     942.290        

3.5 Overige baten 96.410          99.300          94.780          

Totaal baten 1.141.120     1.100.970     1.037.070     

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 925.670        912.510        844.000        

4.2 Afschrijvingen 15.590          14.500          15.870          

4.3 Huisvestingslasten 74.670          70.410          67.640          

4.4 Overige lasten 96.420          84.360          85.600          

Totaal lasten 1.112.350     1.081.780     1.013.110     

Saldo baten en lasten 28.770          19.190          23.960          

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 30                 -                    30                 

5.5 Financiële lasten 590               500-               620               

Saldo financiële baten en lasten 560-               500               590-               

Totaal resultaat 28.210          19.690          23.370          
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B4  Kasstroomoverzicht 2017

Ref.

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 28.770       23.960      

Aanpassingen voor:

    - Afschrijvingen 4.2 15.590       15.870      

    - Mutaties voorzieningen 2.2 2.120-         6.090        

Veranderingen in vlottende middelen:

    - Vorderingen (-/-) 1.5 11.660-       3.730        

    - Kortlopende schulden 2.4 20.690       1.010-        

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 51.270        48.640        

    - Ontvangen interest 5.1 30              30             

    - Betaalde interest (-/-) 5.5 590            620           

560-             590-             

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 50.710        48.050        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 1.2 4.680-         35.030-      

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 4.680-          35.030-        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 2.3 -                 19.310      

Aflossing langlopende schulden (-/-) 2.3 1.930-         1.930-        

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.930-          17.380        

Mutatie liquide middelen 44.100        30.400        

Beginstand liquide middelen 1.7 69.880       39.480      

Mutatie liquide middelen 1.7 44.100       30.400      

Eindstand liquide middelen 113.980      69.880        

2017 2016
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2017

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa

Afschrijvings-

jaren

Aanschaf-

prijs

Afschrijvingen 

cumulatief

Boekwaarde Aanschaf-

prijs

Afschrijving 

cumulatief

Boekwaarde

1-1-2017 1-1-2017 1-1-2017 31-12-2017 31-12-2017 31-12-2017

1.2.1 Gebouwen en terreinen

1.2.1.1 Gebouwen 40 30.000          28.190          1.810          -                   -                   60                 30.000          28.250        1.750           

1.2.1.2 Gebouwdelen/verbouwingen 10 33.800          15.870          17.930         -                   -                   2.490            33.800          18.360        15.440         

1.2.1 Totaal Gebouwen en terreinen 63.800          44.060          19.740         -                   -                   2.550            63.800          46.610        17.190         

1.2.2 Inventaris en apparatuur

1.2.2.2 Schoolmeubilair 10 89.170          61.030          28.140         1.820           -                   7.020            90.990          68.050        22.940         

1.2.2.3 Inventaris en apparatuur 5 5.070            2.210            2.860          -                   -                   650               5.070            2.860          2.210           

1.2.2.4 ICT 3 14.830          10.440          4.390          720              -                   2.820            15.550          13.260        2.290           

1.2.2 Totaal Inventaris en apparatuur 109.070        73.680          35.390         2.540           -                   10.490          111.610        84.170        27.440         

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.2.3.2 Leer- hulpmiddelen 5 20.440          12.380          8.060          2.140           -                   2.550            22.580          14.930        7.650           

1.2.3 Totaal andere vaste bedrijfsmiddelen 20.440          12.380          8.060          2.140           -                   2.550            22.580          14.930        7.650           

Totaal 193.310        130.120        63.190         4.680           -                   15.590          197.990        145.710      52.280         

Afschrijvingen

Mutaties 2017

Investeringen Des-                                                                      

investeringen*
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1.3 Financiele vaste activa

1.3.6 1.090           -                     -                       1.090            

1.090           -                     -                       1.090            

1.5 Vorderingen

3.940           940                  

49.060         47.450             

2.710           2.340               

1.5.2 55.710           50.730          

18.310         10.610             

1.5.7 18.310           10.610          

1.230           2.250               

1.5.8 1.230             2.250            

Totaal vorderingen 75.250           63.590          

1.7 Liquide middelen

1.7.2 113.980         69.880          

113.980         69.880          

Overige vorderingen

Banken

Vooruitbetaalde kosten

Overige vorderingen

31 december 2016

Totaal liquide middelen

Te vorderen personele bekostiging

Te vorderen prestatiebox

Ministerie van OCW

Overlopende activa

Mutaties 2017

31 december 2017

31 december 201631 december 2017

Effecten

Ministerie van OCW
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per Stand per

1-1-2017 31-12-2017

2.1.1 26.050         28.210           -                       54.260          

26.050         28.210           -                       54.260          

2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per

1-1-2017 31-12-2017

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea 5.310         2.900           3.090             -                       5.120            

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 58.410       -                   1.930             -                       56.480          

Onderhoudsvoorziening 

groot onderhoud
-                 18.060         18.060           -                       -                    

Totaal voorzieningen 63.720       20.960         23.080           -                       61.600          

Stand per

31-12-2017

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1

943                4.177               5.120            

2.2.3 -                    

31.630           24.850             56.480          

Totaal 32.573           29.027             61.600          

Onderhoudsvoorziening

Onderverdeling saldo per

Overige voorzieningen

Algemene Reserve

Mutaties 2017

Totaal eigen vermogen

Dotaties Onttrekkingen

Voorziening jubilea

31-12-2017

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Mutaties 2017

Personeelsvoorzieningen

Vrijval

Jaarverslag 2017 33



2.3 Langlopende schulden

Stand per Stand per

1-1-2017 31-12-2017

2.3.5

17.380         -                     1.930               15.450          

17.380         -                     1.930               15.450          

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 5.270             10.800          

2.4.3 16.150           6.850            

34.810         29.390             

1.880           3.250               

2.530           5.350               

2.4.7 39.220           37.990          

9.810           6.220               

1.670           1.060               

260              200                  

2.4.8 11.740           7.480            

2.300           -                       

3.860           390                  

2.4.9 6.160             390               

3.640           1.450               

29.110         25.640             

2.4.10 32.750           27.090          

111.290         90.600          

Overige langlopende schulden

Verstrekte 

leningen Aflossingen

Rooftop Energy inzake zonnepanelen

Totaal kortlopende schulden

31 december 2017 31 december 2016

Overlopende passiva

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva

Te betalen vakantie-uitkering

Afdr. / inh. Participatiefonds

Afdr. / inh. FPU

Vooruitgefactureerde en -ontvangen 

termijnen OHW

Crediteuren

Afdr. / inh. ABP

Overige kortlopende schulden

Afdr. / inh. loonheffing

Mutaties 2017

Totaal langlopende schulden

Netto salarissen

Afdr. / inh. IP/BW

Schulden terzake pensioenen

Belastingen en premies soc.verz.

Afdr. / inh. Vervangingsfonds
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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 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 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 998.150        947.980         908.010         

3.1.2 Overige subsidies OCW 6.840             15.470           1.890             
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 39.720           38.220           32.390           

Rijksbijdragen OCW 1.044.710     1.001.670      942.290         

3.5 Overige baten
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

3.5.1 Verhuur 19.680           20.000           20.800           
3.5.5 Ouderbijdragen 72.080           75.000           67.970           

3.5.6 Overige 4.250             4.300             6.010             

Overige baten 96.410           99.300           94.780           

4 Lasten

4.1 Personeelslasten
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

4.1.1 Lonen en salarissen 887.380        834.120         804.950         

4.1.2 Overige personele lasten 68.670           78.390           65.070           

4.1.3 Af: uitkeringen 30.380-           -                     26.020-           

Personeelslasten 925.670        912.510         844.000         

Uitsplitsing -                     -                     -                     

4.1.1 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 659.560        613.070         601.160         

Sociale lasten 141.390        139.900         136.390         

Pensioenpremies 86.430           81.150           67.400           

887.380        834.120         804.950         

Toelichting op de exploitatierekening over 2017
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4.1.2 Overige personele lasten

Reiskosten (woon- werkverkeer) 6.960             6.490             7.960             

Dienstreizen 510                4.500             210                

Gratificaties 3.390             -                     1.340             

Personeel niet in loondienst 32.360           30.400           29.820           

Vrijwilligersvergoeding 4.930             7.500             3.170             

Onderzoeken/begeleidingsdienst 1.360             3.500             1.800             

Dotatie personele voorzieningen 2.900             1.500             310                

Scholing 20.540           20.000           16.710           

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 2.840             2.000             2.490             

Arbo-dienstverlening 2.000             2.500             2.000             

Overige 9.120-             -                     740-                

68.670           78.390           65.070           

Gemiddeld aantal FTE's 2017 2016

- Directie 1,13 1,26

- Onderwijzend Personeel 11,04 10,96

- Onderwijs Ondersteunend Personeel 1,30 0,94

13,47             13,16             

4.2 Afschrijvingen
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

4.2.2 Gebouwen 2.550             1.350             3.330             

4.2.3 Inventaris en apparatuur 10.480           10.500           10.300           

4.2.5 Leermiddelen 2.560             2.650             2.240             

Afschrijvingen 15.590           14.500           15.870           

-                     -                     -                     

4.3 Huisvestingslasten
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

4.3.1 Huur -                     -                     140                

4.3.3 Onderhoud 6.030             7.250             4.310             

4.3.4 Energie en water 19.220           18.000           15.280           

4.3.5 Schoonmaakkosten 22.100           20.100           21.180           

4.3.6 Heffingen 3.500             3.000             2.640             

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorzieningen 18.060           18.060           18.060           

4.3.8 Overige huisvestingslasten 5.760             4.000             6.030             

Huisvestingslasten 74.670           70.410           67.640           

-                     -                     -                     

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

bedrag zie bijlage B11.
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4.4 Overige lasten
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

4.4.1 Administratie en beheerslasten 28.250           24.300           24.930           

4.4.2 Inventaris en apparatuur 11.990           10.500           8.130             

4.4.4 Overige 56.180           49.560           52.540           

Overige lasten 96.420           84.360           85.600           

Uitsplitsing

4.4.1 Administratie en beheerslasten

Administratie- en advieskosten 18.500           14.700           15.550           

Accountantskosten 2.300             2.300             1.950             

Kantoorbenodigdheden 470                2.000             1.210             

Reis- en verblijfkosten -                     250                80                  

Telefoonkosten 1.330             1.250             1.190             

Portokosten 100                300                110                

Overige beheerslasten 5.550             3.500             4.840             

28.250           24.300           24.930           

4.4.2 Inventaris en apparatuur

Inventaris en apparatuur 1.190             1.500             1.400             

ICT-verbruikskosten 2.710             3.000             1.660             

ICT-licenties 8.090             6.000             5.070             

11.990           10.500           8.130             

4.4.4 Overige

Representatiekosten 1.590             750                880                

Schoolse activiteiten 2.890             4.500             2.210             
Muziek/Toneel/Jaarfeest 1.870             1.500             1.900             
Klassenbudget 2.620             2.500             1.920             

Buitenschoolse activiteiten 320                2.300             960                
PR/Schoolkrant 5.010             7.500             6.810             

Verzekeringen 1.600             2.000             2.240             

Abonnementen 5.260             5.000             5.240             

Verbruiksmateriaal onderwijs 16.340           11.000           18.460           
Handwerkmateriaal 1.100             1.500             160                
Handenarbeid 1.460             2.000             1.500             
IB/RT Materiaal 2.630             4.000             5.320             

Kopieerkosten 13.490           5.010             4.940             

56.180           49.560           52.540           

5.1 Financiële baten
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

Rentebaten 30                  -                     30                  

Financiële baten 30                  -                     30                  

5.5 Financiële lasten
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

Rente- en bankkosten 590                500-                620                

Financiële lasten 590                500-                620                

De rentebaten zijn de renten van de spaarrekening en rekeningcourant.
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2017 bedraagt € 28.210 positief.

Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken 

danwel toe te voegen aan de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2017 resultaat mutaties 31-12-2017

Algemene Reserve 26.050         28.210         -                   54.260         

26.050         28.210         -                   54.260         
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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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bedragen x € 1 W. Oosterhuis D. Schieman A. Braak R. de Rijk

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01 31-12 01-01 31-07 01-11 31-12 01-01 31-12

Omvang dienstverband (in fte) 0,10 0,45 0,40 nvt

Functie directeur directeur directeur voorzitter

Gewezen topfunctionaris? Nee Nee Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja Ja nvt

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                 7.195,25  €               17.344,49  €             4.245,56  €                     -   

Beloningen betaalbaar op termijn  €                 1.046,04  €                 2.446,22  €                675,54  €                     -   

Subtotaal  €                 8.241,29  €               19.790,71  €             4.921,10  €                     -   

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  €               10.700,00  €               48.150,00  €           42.800,00  nvt 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag  €                            -    €                            -    €                       -    €                     -   

Totale bezoldiging  €                 8.241,29  €               19.790,71  €             4.921,10  €                     -   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 0 0 0 0

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 03-08 02-08 01-08 31-12 nvt 01-01 31-12

Omvang dienstverband 2016 (in fte)                        0,6000                        0,4500  nvt  nvt 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €               21.948,37  €               10.916,95  €                       -    €                     -   

Beloningen betaalbaar op termijn  €                 2.881,74  €                 1.520,50  €                       -    €                     -   

Totale bezoldiging 2016  €               24.830,11  €               12.437,45  €                       -    €                     -   

bedragen x € 1 N.J. Engelaer R.R. van Rossum N. Cornet W. Ulaen

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2017 - 17-12 31-12 1-12- 31-12 1-12- 31-12

Omvang dienstverband (in fte) nvt nvt nvt nvt

Functie - lid lid lid

Gewezen topfunctionaris? Nee Nee Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking? nvt nvt nvt nvt

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                            -    €                            -    €                       -    €                     -   

Beloningen betaalbaar op termijn  €                            -    €                            -    €                       -    €                     -   

Subtotaal  €                            -    €                            -    €                       -    €                     -   

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  nvt  nvt  nvt  nvt 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag  €                            -    €                            -    €                       -    €                     -   

Totale bezoldiging  €                            -    €                            -    €                       -    €                     -   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 0 0 0 0

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01-01 31-12 nvt nvt nvt

Omvang dienstverband 2016 (in fte)  nvt  nvt  nvt  nvt 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                            -    €                            -    €                       -    €                     -   

Beloningen betaalbaar op termijn  €                            -    €                            -    €                       -    €                     -   

Totale bezoldiging 2016  €                            -    €                            -    €                       -    €                     -   

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of minder.

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

Beekers, F.J. Voorzitter

ten Siethoff, L. Lid

Visser, A. Lid

Jansen, F. Lid

Hofmeijer, H. Lid

B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 

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

WNT-verantwoording 2017 Stichting Het Zonnewiel

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op 

Stichting Het Zonnewiel. Het voor Stichting Het Zonnewiel toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 107.000 

(Klasse A van het bezoldingsmaximum voor het onderwijs).
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C   Overige gegevens

C1 Controleverklaring
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