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A Bestuursverslag 

 

1. Schoolbestuur 

 

1.1 Profiel 
Stichting Het Zonnewiel De Bilt heeft één school voor basisonderwijs onder haar beheer. Het Zonnewiel 

verzorgt vrijeschool onderwijs voor zo’n 220 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar uit De Bilt, Utrecht en 

andere plaatsen uit de directe omgeving.  

Het bestuur creëert de ruimte en voorwaarden die nodig zijn om goed vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor 

alle leerlingen. Zij waarborgt, door ontwikkeling van de totale organisatie, hierbij een hoge kwaliteit. Om dit te 

realiseren wordt er samengewerkt met externe instanties. Beschikbare middelen worden doeltreffend en 

doelmatig ingezet om de onderwijsvisie te realiseren.  

 

Visie van het bestuur: Samen verder bouwen aan een gezonde en bloeiende school. 

 

Uitgangspunten: 

• Rijk en inspirerend onderwijs. 

• Team en schoolleiding in hun kracht. 

• Innovatie vanuit inspiratie. 

• Betrokken school/oudergemeenschap. 

• Financieel gezond. 

 

Strategische beleidsspeerpunten: 

1. Duurzame en stabiele groei in leerlingenaantallen.  

2. Verdere professionalisering van het werkklimaat op de thema’s eigenaarschap, verantwoordelijkheid en 

reflectie. 

3. School als een aantrekkelijk “huis” om met zijn allen in te wonen.  

4. Als school doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. 

5. Versterken van ons vrijeschoolonderwijs door te investeren in talenten van de leerkrachten.  

6. Kennis en inspiratie uit ons netwerk van collega vrijescholen, VVS, BVS, ZOUT, Gemeente, Vrije School 

PABO, Marnix academie, et cetera. 

7. Regionale versterking door bestuurlijke samenwerking. 

 

Missie en visie van de school: Het Zonnewiel is een school, die zich laat inspireren door de antroposofie. Wij 

geven op kunstzinnige wijze vorm aan ons onderwijs, inspelend op de vragen die deze tijd ons stelt. Zo leggen 

wij de basis waarmee kinderen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en autonome mensen. Mensen die 

zeggen:  

“Ik ontwikkel mijzelf in verbinding met de wereld. 

Ik ken mijn waarden. 

Ik denk aan anderen. 

Ik weet wat ik kan. 

Ik mag zijn wie ik ben.” 

 

Op deze manier kunnen kinderen opgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting geven aan 

hun leven en die hun plek kunnen vinden in de maatschappij.  
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Mensen die vanuit hun eigen kwaliteiten een bijdrage willen leveren aan de wereld. Mensen die met elkaar de 

wereld van morgen vorm gaan geven.  

 

1.2 Organisatie 

 

Contactgegevens 

 

Stichting Het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt    Het Zonnewiel 

79003        07AL 

R. de Rijk (voorzitter Bestuur)     Weltevreden 6 

Weltevreden 6        3731 AL De Bilt 

3731 AL De Bilt       Telefoon: 030 2210430 

Telefoon: 030 2210430     info@zonnewieldebilt.nl / 

bestuur@zonnewieldebilt.nl     directie@zonnewieldebilt.nl 

www.zonnewieldebilt.nl      www.zonnewieldebilt.nl  

 

 

 

 

Organisatiestructuur 

Onderwijzend personeel (A): Ingrid Arnoldy, Iris Barnard, Kim Bollen (m.i.v. 1-8-21) Sander Dieterman, Hannah 

van de Donk, Brighid den Engelsman, Albijn Gravelijn, Wieke van Hoek, Mirjam Jansen (tot 1-8-21), Anke de 

Jongh, Froukje Miedema, Marijke Oerlemans, Gisella van Riet, Minke Streefkerk, Tim Verdel, Anita Wijker, Pim 

de Mare (handvaardigheid), Sien de Groot tot 1-8-21 en Lineke Schelhaas m.i.v. 1-8-21 (gymnastiek). 

 

Onderwijsondersteunend personeel (B): Hanneke van Griethuysen (intern begeleider), Vismaya Bakker (intern 

begeleider), Tamar van Kooten (remedial teacher en onderwijsassistent), Marianne Nijpels en Ruth van Andel 

vanaf 1 augustus ’21 (onderwijsassistenten). 

 

Niet-onderwijsondersteunend personeel (C): Pim de Mare (conciërge en beheer), Iet Negenman (conciërge) en 

Janny Kok (administratief medewerker). 

F. Beekers (vz)
L. ten Siethoff

J.M Visser

RvT

R. De Rijk (vz)
N. Cornet

R van Rossum
L. Sjoukes

Bestuur

A. Braak

N. Groot 

Directie

Onderwijzend
personeel

A

Onderwijsondersteunend 
personeel

B

Niet 
onderwijsondersteunend 

personeel

C

C.  van de Bel(vz) 

E. Huisman

M. Oerlemans tot 1-8-21 (pers)  
F. Miedema m.i.v. 1-8-21 (pers)

T. Verdel (pers)

MR

mailto:info@zonnewieldebilt.nl
mailto:bestuur@zonnewieldebilt.nl
mailto:directie@zonnewieldebilt.nl
http://www.zonnewieldebilt.nl/
http://www.zonnewieldebilt.nl/
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Bestuur 

Het bestuur is qua samenstelling in 2021 ongewijzigd. Het bestuur bestaat uit vier personen:  

• Rick de Rijk (voorzitter) 

• Nine Cornet 

• Remco van Rossum (secretaris) 

• Liesbeth Sjoukes  

 

Stichting Het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt is een zogenaamde ‘eenpitter’ en heeft een vrijwillig bestuur 

bestaande uit ouders en oud-ouders. De functies van bestuur en intern toezicht zijn gescheiden volgens het 

two-tier principe, er sprake is van een organieke scheiding, waarbij bestuur en intern toezicht in twee 

verschillende organen van bevoegd gezag zijn ondergebracht. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en maakt met 

de schoolleiding afspraken over de te verwachten resultaten. De medezeggenschapsraad (die een personeels- 

en oudergeleding kent) bespreekt met het bestuur en de schoolleiding de gang van zaken op school en spreekt 

zich uit over het voorgestelde beleid. Gemiddeld wordt eens per 6 weken vergaderd samen met de 

schoolleiding. Tweemaal per jaar vergadert het bestuur met de MR.  

 

Schoolleiding 

In 2021 bestond de directie Het Zonnewiel uit twee personen. Gedurende de inwerkperiode eind 2020 en begin 

2021 heeft Nico Groot het integraal schoolleiderschap op zich genomen. 

De werkzaamheden van Annika Braak zijn hierdoor verschoven richting bestuurlijke werkzaamheden, 

waaronder het bestuurlijke vernieuwingsproces. Dit directie-duo heeft de uitvoerende taken op zich genomen, 

waardoor het bestuur zich voornamelijk kon focussen op beoordeling van beleid, monitoring en waar nodig 

sturing.   

 

Intern Toezicht 

Zie hiervoor hoofdstuk 4, het verslag van de RvT.  

 

 

MR 

Het afgelopen jaar is de samenstelling van de MR gewijzigd. De oudergeleding bestond eind 2021 uit Colin van 

der Bel (voorzitter) en Ellen Huisman. Naast Tim Verdel is Froukje Miedema toegetreden tot de 

personeelsgeleding, Marijke Oerlemans heeft afscheid genomen.  

De MR vergadert gemiddeld om de zes weken. Daarnaast heeft de MR minstens twee keer per jaar overleg met 

het bestuur, soms ook met de RvT en er is op regelmatige basis informeel overleg met de directie. De MR heeft 

zich het afgelopen jaar naast de reguliere stukken waarover de MR advies- of instemmingsrecht heeft,met 

name aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

·        Bestuurlijke vernieuwing, het proces waarbij het bestuur kijkt op welke wijze de bestuurlijke basis kan 

worden versterkt zodanig dat de kwetsbaarheid van de school als eenpitter wordt verkleind. 

·        In samenwerking met bestuur en directie een verdere structurering van het werkproces zodat er meer lijn 

komt in welke stukken wanneer worden besproken. 

·        De implementatie van coronamaatregelen. 

·        Professionalisering van de MR. 
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Een belangrijke taak van de MR is het identificeren wat er speelt binnen de school. Klassenouderoverleggen 

waren niet mogelijk in verband met corona maar de oudergeleding heeft contact met de klassenouders en 

andere betrokken ouders. 

 

Horizontaal dialoog en verbonden partijen 

Het onderhouden van contacten en het voeren van overleg is zoveel mogelijk bij de schoolleiding en een aantal 

aangewezen leerkrachten (coördinatoren) belegd. De wijze waarop het bestuur contact houdt met partijen en 

de ontwikkeling hierin staat hieronder beschreven. Op deze manier geeft het bestuur vorm aan strategisch 

beleidsspeerpunt 7: kennis en inspiratie door ons netwerk van collega vrijescholen, VVS, BVS, ZOUT, Gemeente, 

Marnix academie, et cetera. 

 

• SWV ZOUT 

Het Zonnewiel werkt samen in het Samenwerkingsverband ZOUT (Zuidoost Utrecht). Een van de 

bestuursleden neemt deel aan de bestuursvergaderingen van ZOUT. Directie en intern begeleiding 

bezoeken studiedagen en andere overleggen. Bij specifieke ondersteuningsvragen op school wordt 

expertise via ZOUT geconsulteerd.  

 

• Lokaal overleg gemeente de Bilt 

Bestuur of directie neemt deel aan het bestuurlijk overleg onderwijs/ gemeente (BOOG overleg) en het 

overleg Lokaal Educatieve Agenda (LEA). De schoolleiding neemt deel aan de directiebijeenkomsten van 

het college van basisscholen De Bilt (CdB) 

 

• Regionaal en landelijk overleg collega (vrije)scholen 

Het afgelopen jaar is in het kader van het bestuurlijk vernieuwingstraject (zie paragraaf ontwikkeling 

governance) veelvuldig en intensief contact geweest met de besturen van de (vrije)scholen in de regio. 

Mogelijkheden voor samenwerking zijn besproken en verkend. De verwachting is dat in kalenderjaar 2022 

hierover een besluit wordt genomen.  

De schoolleiding neemt deel aan het schoolleiders overleg vrijescholen Midden Nederland en neemt deel 

aan het overleg van eenpitters bijzondere scholen, georganiseerd door het VBS.  

 

• Kinderopvang 

In het pand van Het Zonnewiel huist ook een Kindercentrum. Tot 1 april was dat Weltevreden en m.i.v. 1 

april De Geheime Tuin. Tussen schoolleiding en leiding KDV is regelmatig overleg over operationele zaken. 

Leerkrachten overleggen met de leiding waar het gaat over de instroom jongste kleuters en een 

doorgaande ontwikkellijn.  

 

• PABO hogescholen 

Voor het opleiden van nieuwe vrijeschoolleerkrachten werkt Het Zonnewiel samen met de vrijeschool 

pabo te Leiden. Sinds 2018 is Het Zonnewiel ook partnerschool van de Marnix Academie te Utrecht. Dit 

houdt in dat stagiaires van de reguliere pabo nu ook hun stage kunnen doen op Het Zonnewiel. Een van de 

leerkrachten is opgeleid als Intern Coördinator Opleiden (ICO) binnen de school en houdt contact met 

vrijeschool pabo en de Marnix Academie over de stages en begeleidt stagiaires en mentoren op school. 

Een van de schoolleiders is contactpersoon voor de Marnix Academie.  
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• BVS 

Leerkrachten volgen opleidingen en bezoeken netwerken (HB, rekenen, taal) via de begeleidingsdienst van 

vrijescholen (BVS). Op deze manier werken leerkrachten aan hun verdere professionalisering op het gebied 

van vrijeschoolonderwijs, waarmee de kwaliteit en continuïteit van het vrijeschoolonderwijs op school 

gewaarborgd blijft. Ook worden adviseurs van de BVS ingeschakeld voor audits en advies.  

 

• VBS en VVS 

De school is lid van de Vereniging van Bijzondere Scholen (VBS) en de Vereniging van Vrijescholen (VVS). 

Deze twee instanties zijn in eerste instantie belangenbehartigers voor hun leden binnen het brede 

onderwijsveld, maar staan ook besturen en directies bij met advies en informatie. Het afgelopen jaar 

hebben bestuur en directie een aantal malen deskundigheid ingewonnen bij de VBS.   

 

• Middelbaar Onderwijs 

Voor het goed laten verlopen van de overgang van onze school naar het VO is op Het Zonnewiel een 

POVO-coördinator aangesteld. Deze leerkracht onderhoudt contact met de middelbare scholen in de regio, 

stelt zich op de hoogte van de POVO procedure en begeleidt jaarlijks de leerkracht van klas 6 bij de 

procedure van aanmelding en het opstellen van de onderwijskundige adviezen en rapporten.   

 

• Ouders  

Tijdens de algemene ouderavonden op school, zo’n tweemaal per jaar, geeft het bestuur een toelichting of 

een presentatie over een specifiek bestuurlijk aandachtspunt. Wegens de coronacrisis en de lockdown 

konden de algemene ouderavonden niet live doorgaan. De algemene ouderavond over gezonde relaties & 

seksualiteit heeft digitaal plaatsgevonden en werd zeer gewaardeerd. Daarnaast is een lezing 

georganiseerd over de werking van het immuunsysteem en vaccineren.  In het weekbericht is regelmatig 

een update gegeven over het bestuurlijke vernieuwingsproces. Overige communicatie wordt in overleg 

met de schoolleiding, bij voorkeur zoveel mogelijk door de schoolleiding zelf opgepakt. Omdat een deel 

van de bestuursleden ook ouder op school is, weten zij veel van het reilen en zeilen op school, waardoor zo 

nodig snel geschakeld kan worden.  

 

• Medewerkers 

Jaarlijks is, tijdens de kerstlunch en de afsluiting van het schooljaar waar teamleden en vrijwilligers 

allemaal aanwezig zijn, een bestuurlijke afvaardiging aanwezig om samen met het team terug te kijken en 

vooruit te blikken op wat is geweest en nog gaat komen. Ook is er tijdens deze bijeenkomst ruimte voor 

persoonlijk contact. De kerstlunch heeft vanwege de coronamaatregelen digitaal plaatsgevonden. 

 

 

Klachtenbehandeling 

Bij het bestuur is dit jaar twee klachten van een ouders binnengekomen. Naar aanleiding van een van de 

klachten is het ‘protocol informatieverstrekking (gescheiden) ouders’ op advies van de onderwijsjuristen van de 

VBS (Cascade advocaten) verder aangescherpt en verduidelijkt. Betreffende ouder heeft de klacht aanhangig 

gemaakt bij het College van de Rechten van de Mens. De klacht is ongegrond verklaard. De andere klacht 

betrof een geschil over passend onderwijs. Omdat ouders ontevreden waren over de afhandeling hebben bij 

een klacht ingediend bij de Landelijke Klachten Commissie. Ook deze klacht is ongegrond verklaard. 

 

De coronacrisis betrof een uitzonderlijke situatie, daarom zijn zorgen en vragen van ouders met betrekking tot 

de coronamaatregelen en het gevoerde beleid op school steeds in dialoog tussen directie, MR en bestuur 

afgestemd. De schoolleiding verzorgde vervolgens de informatievoorziening en communicatie met ouders.  
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Afgelopen jaar nam de externe vertrouwenspersoon, na een relatief korte tijd verbonden te zijn geweest aan 

de school, afscheid van Het Zonnewiel. Via het netwerk van vrijescholen hebben we een nieuwe ervaren 

vertrouwenspersoon gevonden. In de schoolgids staat informatie over de klachtenregeling en de rol die de 

vertrouwenspersoon daarin vervult. 

 

Ontwikkelingen governance 

Het bestuur ervaart al jaren dat de bestuursvorm als eenpitter met een vrijwillig bestuur kwetsbaar is. Dit 

manifesteert zich vooral, maar niet uitsluitend, op de onderdelen kennis en continuïteit. Het is voor een 

eenpitter lastig om (financiële) continuïteit, professionaliteit en efficiency te waarborgen. Maar ook externe 

onzekerheid en daardoor fluctuaties in leerlingenaantallen zijn voor een eenpitter lastig op te vangen. De 

kwetsbare organisatiestructuur is tijdens het inspectiebezoek in 2019 ook als belangrijk aandachtspunt aan het 

bestuur meegegeven. 

Bestuur en schoolleiding zien het hierdoor als noodzakelijk om een professioneel bestuurder aan de school te 

verbinden en is daarvoor een traject van bestuurlijke vernieuwing gestart waarin wordt gezocht naar een 

steviger bestuursvorm (strategisch beleidspeerpunt 8: versteviging door een nieuw (regionaal) bestuursmodel). 

 

Een nadrukkelijke eis is dat Het Zonnewiel binnen een nieuwe bestuursvorm de eigenheid van de school en het 

vrijeschoolonderwijs kan bewaren. In de oriëntatie op andere bestuursvormen heeft het bestuur van Het 

Zonnewiel de volgende uitgangspunten en wensen geformuleerd:  

 

• Missie: Een overkoepelend bestuur moet een doel nastreven waarbij een zo divers mogelijk 

onderwijsaanbod mogelijk gemaakt wordt, dan wel dat het volledig gestoeld is op het 

vrijeschoolonderwijs.   

• Inhoudelijk/eigenheid: elke school binnen een stichting zorgt voor haar eigen schoolplan, beleidsplan en 

kwaliteitsbewaking binnen de levensbeschouwelijke en pedagogische visie.   

• Bestuurlijk/financieel: alle scholen binnen een stichting zijn aangesloten bij hetzelfde administratiekantoor. 

Elke school beheert via een ‘eigen rekening’ de financiën op basis van de leerlingenaantallen en zorgt 

daarbinnen voor haar eigen begroting en inkoop. Secundaire stromen zoals de ouderbijdrage worden door 

de school zelf beheerd.  

• Professionaliteit: een professioneel en betaald bestuur met een betrokken Raad van Toezicht. Op deze 

manier worden de schoolleiders goed en professioneel gefaciliteerd op het gebied van financiën, 

personeel en kwaliteit.   

• Gezamenlijke backoffice op gedeelde gebieden zoals financiën en personeel.   

 

Sinds 2020 heeft een gezamenlijke verkenning plaatsgevonden met drie andere vrijescholen in Midden-

Nederland, met als doel om een passende bestuursvorm te vinden voor deze scholen. 

Er zijn verschillende bestuursvormen onderzocht en door juristen getoetst, waarbij uitgebreid voor- en nadelen 

tegen elkaar zijn afgewogen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn begin februari 2021 gedeeld in een collectief 

van schoolleiders en bestuurders. De scholen hebben in dit overleg afgesproken de interne voorbereidingen te 

gaan treffen op een overgang naar een gezamenlijke bestuursvorm met als juridische vorm een ‘Stichting 

Holding’ structuur.  

 

Elke school is haar eigen proces gaan doorlopen met teams, schoolleiders en medezeggenschapsraden. 

Hierdoor leek het proces leek lange tijd matig te vorderen en soms stil te staan en een doorbraak bleef lange 

tijd uit. Ondertussen is in gezamenlijkheid verder gewerkt aan statuten en managementstatuut die basis 

vormen voor de invulling van de nieuwe bestuursvorm. 
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Eind 2021 is geconcludeerd nog niet alle scholen klaar waren voor een concrete volgende stap. De 

deelnemende besturen van de scholen in Zeist, Bussum en de Bilt hebben met elkaar afgesproken dat zij het 

komende jaar samen de route zullen voortzetten naar de vorming van een nieuw bestuur.  

 

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 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. Afwijkingen staan beschreven in het verslag van de Raad van Toezicht.  
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2. Verantwoording van het beleid 

 

2.1 Onderwijs & Kwaliteit  
 

Door te doen wat we zeggen en zeggen wat we doen’ (strategisch beleidsspeerpunt 4) stuurt het bestuur het 

continue verbeterproces op het gebied van onderwijskwaliteit aan.  

 

Bestuur, schoolleiding, team en MR hebben een eigen jaarplanning, die zo op elkaar afgestemd zijn, dat de 

kwaliteitszorg is geborgd op de gebieden onderwijskwaliteit, financiën, personeel en communicatie. 

Schoolleiding en bestuur bepalen, bewaken en verbeteren samen in dialoog de onderwijskwaliteit op school. 

Het bestuur vergadert maandelijks met de schoolleiding. De agenda van de bestuursvergadering is gebaseerd 

op de jaarkalender van het bestuur. De hoofdonderwerpen van de jaarkalender zijn: jaarbeleid, kwaliteit, 

personeel, financiën, meerjarenbeleid. Specifieke agendapunten volgen uit het jaarplan van de school en 

worden in overleg met de schoolleiding op de agenda geplaatst. Door middel van een periodieke rapportage 

legt de schoolleiding verantwoording af aan het bestuur over de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs en de 

voortgang van de jaarplanpunten.  

 

Per kwartaal stelt de financieel adviseur van het ObT een rapportage op, waarin verslag wordt gedaan van de 

financiële ontwikkelingen op school; ten opzichte van de begroting en het financieel beleidsplan. Deze 

rapportage wordt in de bestuursvergadering besproken. 

 

Omdat de school een éénpitter is, zijn de communicatielijnen tussen schoolleiding, MR, RvT en bestuur kort. De 

communicatie over het gevoerde beleid op school wordt zoveel mogelijk door de schoolleiding zelf gedaan. 

Daar waar het gaat over een specifiek bestuurlijk onderwerp zoals het bestuurlijk vernieuwingstraject, verzorgt 

het bestuur de communicatie naar ouders, MR en RvT. In het bestuurlijk jaarverslag legt het bestuur 

verantwoording af over de onderwijskwaliteit. De jaarverslagen zijn te vinden op de website van de school. 

 

Doelen en resultaten 

Leidend voor de doelen is het schoolplan 2019-2023 met een heldere koers voor de toekomst: de schoolvisie 

en lange termijn doelen.  

Ieder schooljaar wordt een deel van deze doelen vertaald en uitgewerkt naar doelstellingen in de jaarplannen.   

Op gebied van onderwijskwaliteit is er het afgelopen jaar gewerkt aan de volgende grote doelen: 

implementatie van het beleid hoogbegaafdheid, het ontwikkelen en implementeren van een leerlijn digitale 

geletterdheid en het verbeteren van de overgang van kleuters naar klas 1 voor een doorgaande leerlijn. Verder 

zijn we voor het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen overgestapt van CITO naar IEP. Dit hebben we 

gedaan omdat IEP meer ontwikkelingsgericht is en daardoor beter aansluit bij onze visie. 

 
Toekomstige ontwikkelingen 

Het is nu nog niet duidelijk welke effecten de coronacrisis  op het onderwijs zal hebben. Wel is het thema 

gelijke kansen door de coronacrisis meer aan het licht gekomen. Voor het voorkomen van en inhalen van 

achterstanden heeft de school een subsidie gekregen die doorloopt tot augustus 2023. Hiermee verwacht zij 

mogelijke achterstanden die zijn ontstaan te kunnen inlopen. In 2021 heeft een aantal leerlingen individuele 

ondersteuning vanuit deze subsidie ontvangen. De NPO subsidie gebruiken we vooral voor het inzetten 

onderwijsassistentie.  

Voor het bestuur blijft het belangrijk om te monitoren of dit ten goede komt aan de onderwijskwaliteit. Dit 

punt is ook benoemd als aandachtspunt aan de school door de inspectie.  
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Onderwijsresultaten 

In schooljaar 2020-2021 is de Eindtoets afgenomen. Gezien de leerling populatie van Het Zonnewiel, die 

verwerkt is in de schoolweging, is het de ambitie om qua onderwijsprestaties boven de norm en boven het 

landelijke gemiddelde te scoren. Dit is gerealiseerd. De uitstroom was in 2020-2021 ruimschoots boven het 

gemiddelde niveau. Dit resultaat is passend bij het gemiddelde leerling-niveau van deze klas. 

  VWO HAVO/VWO HAVO HAVO/VMBO-
TL 

VMBO TL VMBO 
overig 

Iep-score   
Het 
Zonnewiel 

Iep-score 
landelijk 

2020-2021 28% 17% 17% 17% 17% 5% 80,3 79,7 

2019-2020 30% 13% 17% 13% 26%    -   -  

2018-2019 39% 13%   43%   4% 87 82 

2017-2018 17% 17% 21% 4% 33% 8% 80,8 81 
 

Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score 

van leerlingen. Dit is veranderd, m.i.v. 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus. 

 

Inspectie 

Het vierjaarlijks inspectiebezoek vond plaats in 2018-2019. Het volledige rapport is te vinden op de website van 

de school: https://www.zonnewieldebilt.nl/ons-onderwijs/resultaten/ 

Voor het bestuur is het belangrijkste aandachtspunt uit dit rapport de kwetsbare organisatiestructuur, dit 

resulteerde in een onvoldoende op het onderdeel kwaliteitscultuur. De Inspectie van het Onderwijs beschreef 

dit verbeterpunt als volgt:  

 

‘Wat moet beter? De wijze waarop het bestuur is georganiseerd, voldoet niet aan de wet. Zo is de rolverdeling 

tussen de schooldirectie, het bestuur en de Raad van Toezicht niet helder. Het bestuur geeft aan op afstand te 

besturen en ook de Raad van Toezicht houdt op afstand toezicht. Hierdoor is de kwaliteit van het onderwijs van 

de school erg afhankelijk van de schooldirectie. Dit maakt deze bestuursvorm kwetsbaar. Het bestuur heeft dat 

zelf ook gezien en onderzoekt al enige tijd welke bestuursvorm het best bij de school past.’  

 

Zie hoofdstuk 1 paragraaf ‘ontwikkelingen governance’ voor meer informatie over de voortgang van het 

bestuurlijk vernieuwingstraject. Jaarlijks informeert het bestuur de Inspectie van het Onderwijs over de 

voortgang van het bestuurlijk vernieuwingstraject. 

 

Passend onderwijs 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij zijn mogelijkheden en behoeften. Oók kinderen die extra 

ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. “Samen waar het kan, alleen apart waar het 

moet!”. “Samen op school”. Voor die ambitie maken de schoolbesturen van samenwerkingsverband ZOUT zich 

sterk. Het Zonnewiel maakt deel uit van dit samenwerkingsverband en geeft op school vorm aan de ambitie 

van het SWV. De ontvangen gelden van het SWV Zout zijn verdeeld over een bedrag per leerling voor de 

basisondersteuning en een bedrag per leerling voor de extra ondersteuning. 

 

In 2021 is een groot deel van de gelden voor de basisondersteuning op Het Zonnewiel ingezet voor specifieke 

taken/ functies om de zorgondersteuning op school vorm te geven, met als doel: iedere leerling te zien en te 

ondersteunen in zijn/ haar ontwikkeling tot evenwichtige mensen die zelf richting kunnen geven aan hun leven. 

Met de gelden die we voor extra ondersteuning ontvingen, werden op maat gerichte arrangement aangeboden 

https://www.zonnewieldebilt.nl/ons-onderwijs/resultaten/
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in en/of buiten de klas door klassenassistentie, IB-er, kindercoach of begeleiding van een specialist vanuit het 

samenwerkingsverband. 

 

De gelden van het SWV Zout zijn niet toereikend om de taken en functie van taal- en rekenspecialist, 

onderwijsassistent en HB specialist volledig te bekostigen. Daarom zijn hier ook middelen vanuit de reguliere 

personele bekostiging aan besteed en tevens aan scholing voor deze specialisten. Zij zijn degenen die initiatief 

nemen bij het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en actualiseren van het beleid en het coachen van de 

collega’s. Op deze manier wordt uitvoering gegeven aan het ontwikkelen van een gedifferentieerd taal- en 

rekenaanbod dat passend is voor alle leerlingen. In 2021 is een specialist Jonge Kind benoemd om kennis en 

expertise op dit gebied in de school te brengen, om daarmee de kwaliteit van het onderwijs aan de kleuters op 

een hoger niveau te brengen. 

 

Beleidsvorming en activiteiten in het kader van passend onderwijs:  

• Het document visie op ondersteuning is opgesteld en vastgesteld.  

• Het schoolondersteuningsprofiel is herzien, waarmee we scherper in beeld hebben voor welke 

ondersteuningsvragen we wel voldoende expertise ‘in huis hebben’ of de school in kunnen halen en 

voor welke niet.  

• De voorbereidingen voor het met de oudste kleuters in groep 2 aan de leervoorwaarden werken zijn 

getroffen, zodat we daar in 2022 mee van start kunnen gaan.  

• Vanwege de scholensluiting voorjaar 2020 is extra subsidie aangevraagd en toegekend om 

achterstanden weg te werken. Bureau Kans is hiervoor ingeschakeld en heeft dit in 2021 uitgevoerd. 

• Voor het vak rekenen stonden de oefenuren centraal. Gekozen is voor de methode Getal en Ruimte 

waarmee we beter kunnen voorzien in de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Verder 

is voor de didactiek geoefend met de Expliciete Directe Instructie (EDI) en is een vakstandaard 

opgesteld 

• Voor taal is gekozen voor Lijn 3 als leesmethode voor groep 3. Verder is gewerkt aan 

kwaliteitsverbetering op gebied van spelling en is een vakstandaard opgesteld.  
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2.2 Personeel en professionalisering 

 
Doelen en resultaten 

Het Zonnewiel ziet het scholen van leerkrachten als een belangrijk impuls voor kwaliteitsverbetering. Zo is er 

ruimte gegeven aan talentvolle starters en zij-instromers om zich op school door opleiding, coaching en 

begeleiding tot vakbekwame vrijeschoolleraren te ontwikkelen. Vakbekwame leerkrachten kregen de 

mogelijkheid om zich te specialiseren en daarmee door te groeien tot coördinator van een bepaald (vak)gebied. 

De taalcoördinator heeft de opleiding afgerond en de intern begeleiders ontvingen inhoudelijke coaching op 

hun vakgebied. De taal- en rekencoördinator nemen deel aan netwerkbijeenkomsten om kennis te vergroten. 

Om het onderwijs aan hoogbegaafden goed te kunnen implementeren is een tweede coördinator benoemd en 

beiden zijn gestart met aanvullende scholing.  De in 2021 benoemde coördinator Jonge Kind is gestart met een 

master. Het volledige scholingsplan maakt onderdeel uit van het jaarplan van de school (strategisch 

beleidsspeerpunt 5: versterken van ons vrijeschoolonderwijs door te investeren in talenten van de 

leerkrachten).  

 

Voor het opleiden van nieuwe vrijeschoolleerkrachten werkt Het Zonnewiel samen met de vrijeschool pabo te 

Leiden. Sinds 2018 is Het Zonnewiel ook partnerschool van de Marnixpabo te Utrecht. Dit houdt in dat 

stagiaires van de reguliere pabo nu ook hun stage kunnen doen op Het Zonnewiel. Hiermee willen we een 

bijdrage leveren aan het verder bekendmaken van het vrijeschoolonderwijs onder pabostudenten op een 

reguliere opleiding en daarmee het aantal startende leerkrachten met belangstelling voor de vrijeschool te 

verruimen. Een van de schoolleiders is intensief betrokken bij het project lerarentekort Vrijescholen van de 

Vereniging voor Vrijescholen 

 

Eén van de teamleden, die de opleiding master ‘Leren en Innoveren’ doet, heeft voor haar onderzoek het 

thema ‘vitaliteit’ gekozen. Dit onderzoek zal een wezenlijke bijdrage leveren aan bovengenoemde strategisch 

beleidsspeerpunt, een meer gezond en professioneel werkklimaat’. Het thema ‘vitaliteit’, waarin 

eigenaarschap, verantwoordelijkheid en reflectie een belangrijk deel uitmaken, is ook als  uitgangspunt 

genomen bij het opstellen van het werkverdelingsplan 2021-2022.  

 

Verzuim 

In dit coronajaar waren medewerkers niet alleen door ziekte afwezig, maar ook in afwachting van een uitslag of 

in verband met quarantaine door het Coronavirus. Dit heeft veel gevraagd van de schoolleiding bij het zoeken 

naar vervanging en daar waar dit niet lukte, moesten klassen ook thuisblijven.  

 

In de grafiek: mede door bovenstaande lag de ziekmeldingsfrequentie heel 2021 boven de 1. Het gemiddelde 

verzuim over de afgelopen 12 maanden is gedurende het jaar gedaald naar 1 % en daarmee zeer laag. 
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Toekomstige ontwikkelingen 

Het onderwijs heeft gemotiveerde en vakbekwame leerkrachten nodig. Het lerarentekort is nog steeds een 

serieuze bedreiging voor de continuïteit van het onderwijs. Ook op Het Zonnewiel is het tekort aan 

vrijeschoolleerkrachten merkbaar, met name wanneer gezocht wordt naar nieuw personeel voor vacatures en 

bij (ziekte)vervanging. Het bestuur vindt het daarom belangrijk dat Het Zonnewiel ook voor (toekomstige) 

leerkrachten een aantrekkelijk “huis” is om met zijn allen in te wonen, door te investeren in team en 

schoolleiding om deze zo in hun kracht te zetten (strategisch beleidsspeerpunt 3).  

 

Uitkeringen na ontslag 

In de onderwijssectoren heeft de werknemer bij het beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst  meestal recht 

op een bovenwettelijke uitkering, ook wel het wachtgeld genoemd. Op Het Zonnewiel zijn er geen oud-

personeelsleden die een dergelijke uitkering ontvangen. In 2021 heeft alleen ontslag op eigen verzoek 

plaatsgevonden. 

Het beleid van Het Zonnewiel is erop gericht dat 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.  

 

Aanpak werkdruk  

Ook in 2021 zijn vanuit de overheid middelen voor werkdrukverlaging beschikbaar gesteld. Het bestedingsplan 

van de werkdrukmiddelen maakt deel uit van het werkverdelingsplan 2020-2021 en 21-22. Het 

werkverdelingsplan is in overleg met het team opgesteld en vastgesteld door de personeelsgeleding van de 

MR. Per 1 augustus 2020 is ten behoeve van werkdrukverlaging de voorbereidingstijd voor leraren verruimd en 

is de opslagfactor waar mee gerekend wordt van 43% naar 45% verhoogd.  

 

De besteding van de werkdrukgelden is verdeeld over: extra handen in de klas (onderwijs- en 

klassenassistentie), extra handen voor schoolse taken (jaarfeestencoördinator, conciërge, schoonmaak), extra 

tijd voor extra ondersteuning (IB, NT2 lln) en extra tijd voor de leerkracht door het inroosteren van 

zogenaamde lesvrijedagen voor de leerkracht, waarop zij bijvoorbeeld kunnen werken aan administratieve 
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zaken, het maken van getuigschriften of het voeren van gesprekken. Op deze manier verwacht het team 

werkdrukverlaging te realiseren.  

 

Het bestuur vindt het belangrijk dat medewerkers vitaal kunnen werken. Door werkdrukgelden op een juiste 

manier te besteden, kan hier een wezenlijke bijdrage aan worden geleverd. Uit de arbomeester quickscan 2020 

blijkt echter dat medewerkers nog steeds veel werkdruk ervaren.  

De schoolleiding is gevraagd deze uitkomsten mee te nemen in de toekomstige gesprekken over de besteding 

van de werkdrukgelden. Ook is ruimte gegeven aan de werkgroep ‘Vitaliteit’. Een werkgroep die uit het 

kleurtraject voortkomt, die met het team oplossingen zoekt om zo vitaal mogelijk te blijven werken, zodanig 

dat dit een positieve uitwerking heeft op de kwaliteit van het onderwijs.  

 

                                    

 
 

 

Strategisch personeelsbeleid 

 

Het integraal strategisch personeelsbeleid van de school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. 

Het personeelsbeleid richt zich enerzijds op de ontwikkeling (m.n. pedagogisch-didactisch) van de leerkrachten, 

en anderzijds op ontwikkeling in een taak en/of functie. Vanuit de visie van het bestuur bieden we ruimte aan 

talent en willen we team en schoolleiding in hun kracht zetten om samen verder te bouwen aan een gezonde 

en bloeiende school.  

 

Ook in 2021 is verder gewerkt aan het handboek integraal personeelsbeleid, waarin helder beschreven staat 

welke doelstellingen en instrumenten op personeelsgebied worden gehanteerd om de strategische 

doelstellingen van de school te verwezenlijken. De afzonderlijke beleidsaspecten worden door de schoolleiding 

met het team en de personeelsfunctionaris voorbereid en vervolgens voorgelegd en besproken binnen bestuur 

en de MR.  

 

Het onderwerp ‘personeel en organisatie’ is een vast agendapunt op de bestuursvergadering. Naast 

afstemming over actuele zaken, welke zijn vastgelegd in de jaarkalender van het bestuur, wordt ook het 

strategische personeelsbeleid besproken. In het jaarplan 2020-2021 en 2021-2022 van de school staat het 

verder invullen en aanvullen van het handboek integraal personeelsbeleid (IPB) als belangrijk punt benoemd. 

Basis voor dit IPB zijn de strategische beleidslijnen vanuit het bestuur en de CAO voor Primair Onderwijs geeft 

de kaders.  

 

 

  

LVD (leerkracht L10) 45 dagen € 290 13.050,00€           

Concierge/huismeester wekelijks 8,5 uur een jaar lang € 1.180 10.030,00€           

Onderwijsassistentie kleuters wekelijks 4,5 uur een jaar lang € 1.180 5.310,00€             

Onderwijsassistentie kleuters * wekelijks 0,75 uur een jaar lang € 1.180 885,00€                 

Jaarfeesten coordinator wekelijks 2,3 uur een jaar lang € 1.180 2.714,00€             

Extra IB uren voor IB voor 7 dagen per jaar € 350 2.450,00€             

Secretariele ondersteuning wekelijks 4 uur een jaar lang € 1.350 5.400,00€             

Schoonmaak kleuterklassen 3 maal grote beurt 15 uur  € 30 1.250,00€             

Extra onderwijsassistentie onderbouw wekelijks 9 uur een jaar lang € 1.419 12.771,00€           

totaal 53.860,00€           

* dat betekent vanaf februari heeft elke kleuterklas een half uur extra ondersteuning. beschikbaar 53.928,00€           

Besteding werkdrukgelden 
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2.3 Huisvesting en facilitaire zaken 

 
Doelen en resultaten 

In 2020 is het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld. Per 1 januari 2021 voert de school aan de 

hand van dit nieuwe geactualiseerde plan het onderhoud uit. Om de komende jaren alle 

onderhoudsactiviteiten volgens dit plan te kunnen uitvoeren is het dotatiebedrag m.i.v. 2021 verhoogd.  

In 2021 is een RI&E voor het gebouw uitgevoerd, waarmee in beeld is gebracht welke zaken op orde zijn en bij 

welke zaken verbeteringen nodig zijn. De verbeterpunten zijn in 2021 allemaal uitgevoerd. 

 
Deze doelen zullen bijdragen aan het strategisch beleidsspeerpunt 3: school als een aantrekkelijk “huis” om 
met zijn allen in te wonen). 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

In 2021 is de gemeente De Bilt gestart met het opstellen van een actueel Integraal Huisvestingsplan (IHP). Een 

nulmeting van de huidige schoolgebouwen in gemeente De Bilt is uitgevoerd, waarbij de MOP’s van 

schoolbesturen een basis vormen, aangevuld met een schouw door een extern bureau. 

Het gebouw wordt gedeeld met het Kindercentrum de Geheime Tuin (het eerste deel van 2021 met 

Kindcentrum Weltevreden). Door de groei van het aantal aanmeldingen in de afgelopen jaren, zowel aan de 

kant van het Kindercentrum als de school, is er behoefte aan meer ruimte. Aparte leerplekken voor leerlingen 

om zelfstandig te werken en aparte ruimtes voor overleg of leerlingbegeleiding (individueel of groepjes) zijn te 

weinig aanwezig. Hierover is verkennend overleg gevoerd met de Geheime Tuin.  

 

De luchtkwaliteit is een voortdurend aandachtspunt en zorg. Het schoolgebouw is gedateerd en heeft geen 

geïntegreerde mechanische luchtventilatie, ventilatie vindt plaats via natuurlijk wijze (bijv. ramen en deuren). 

In 2020 zijn CO2-meters in de ruimtes geplaatst zodat gemeten kan worden hoe het met de luchtkwaliteit 

gesteld is.  

 

Duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen 

Besturen in het primair onderwijs zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van goed onderwijs aan alle 

kinderen. Dat is de maatschappelijke opgave waaraan de sector zijn mandaat ontleent van overheid en 

samenleving. 

Met de instandhouding van de school geeft het bestuur aan leerlingen op Het Zonnewiel een plek om op te 

groeien tot mensen die zelf betekenis en richting geven aan hun leven en hun plek te vinden in de 

maatschappij. Mensen die vanuit hun eigen kwaliteiten een bijdrage willen leveren aan de wereld. Mensen die 

met elkaar de wereld van morgen vorm gaan geven. Door met externe instanties samen te werken wil het 

bestuur uitvoering geven aan haar opdracht om onderwijs voor alle kinderen toegankelijk te laten zijn.   

 

Bij het onderhoud en bij de inkoop wordt gestimuleerd om zoveel waar mogelijk te kiezen voor (biologisch) 

duurzame materialen en artikelen. De schoolpleinen zijn uitdagend, groen en natuurlijk ingericht, waarmee 

gezond speelgedrag wordt gestimuleerd. De kinderen hebben een eigen moestuin en op school worden kippen 

en bijen gehouden.  

Bij het aanbrengen van nieuwe beplanting worden de planten zo gekozen dat ze kleurrijk en aantrekkelijk zijn 

voor bijen. Daarnaast heeft de school sinds 2016 zonnepanelen op het dak en is er een systeem van scheiding 

van afval dat ook binnen de school is geïntensiveerd.  
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2.4 Financieel beleid 
 

Stabiele groei leerlingenaantal  

Het leerlingaantal blijft groeien. In 2021 is het leerlingenaantal met 1 leerling gedaald, terwijl een groei was 

verwacht. De verwachting is dat de komende jaren het leerlingenaantal een lichte groei laat zien. Het aantal 

aanmeldingen voor de kleuterklassen is groot. De ambitie is een gezonde school met één enkele stroom met 

een evenwichtige verdeling van leerlingen over de klassen  (strategisch beleidsspeerpunt 1: duurzame en 

stabiele groei in leerlingenaantallen). 

 

 
 

Financieel beleidsplan 2019-2023 

Door een stabiele groei van het leerlingaantal van de school en ook door financieel in control te zijn, zijn de 

streefcijfers uit het financieel beleidsplan, sneller dan verwacht gehaald  

In het financiële beleidsplan was een aantal streefwaarden opgesteld. In de tabel in hoofdstuk 3.3 is zichtbaar 

dat alle gestelde doelen, sneller dan verwacht, gehaald zijn.  

 
Opstellen meerjarenbegroting 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een voorzichtige groei van het 

leerlingaantal. Anders dan het financieel beleidsplan 2019-2023 aangaf is er gezien de sterk verbeterde 

financiële positie van de school geen substantieel positief exploitatieresultaat meer nodig.  

Voor het vormgeven van het bestuurlijke vernieuwingstraject is voor 2021 extra directieformatie ingezet. De 

extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zullen straks ingewisseld worden voor de afdracht aan een 

professioneel betaald bestuur (bestuurlijk vernieuwingstraject, hoofdstuk 1).  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Per 1 januari 2023 vindt de modernisering van de bekostiging van het onderwijs plaats. Scholen voor het 

basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen vanaf die datum een basisbedrag per leerling en school. 

Schoolbesturen kunnen dit geld naar eigen inzicht besteden. De teldatum verschuift naar 1 februari waarmee 
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de overheidsbekostiging voor het daaropvolgende kalenderjaar wordt vastgesteld. Met de nieuwe berekening 

zal Het Zonnewiel zo'n €24.000 minder aan bekostiging ontvangen. Tevens vervalt in 2022 de jaarlijkse 

vordering op het Ministerie van OC&W. Al deze aspecten zijn met het ObT uitgewerkt in de huidige (meerjaren) 

begroting. 

 

Treasurybeleid 
Onder ‘treasury’ verstaan we het beheren van onze (tijdelijke of langdurig) beschikbare financiële middelen, 
zodat we te allen tijde aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen en tegelijkertijd de liquide middelen 
laten renderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van rentedragende bankrekeningen, deposito’s of 
beleggingen. 
Het Zonnewiel heeft haar opgestelde treasurystatuut uit 2013 in 2017 aangepast in verband met de gewijzigde 
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016 met kenmerk WJZ/800938, 
houdende regels over het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen 
voor financiële derivaten (Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 RBLD 2016). Dit opgestelde 
treasurystatuut is van toepassing geweest op 2021. 
De stichting beschikt over klein aantal certificaten van de Triodos bank (€ 1.340). Hier wordt niet actief mee 
belegd; er is dan ook geen looptijd vastgesteld. Het is geen doel om in de toekomst beleggingen of vormen van 
leningen uit te breiden. Er is de afgelopen jaren een stijgende lijn te zien in de liquiditeitspositie van Het 
Zonnewiel. 

 

Coronacrisis 

De coronacrisis heeft in 2020 en 2021 een grote invloed gehad op het maatschappelijke leven. Ook op scholen 

is de impact van corona enorm geweest en is daarna afgenomen. Vooral het gemis aan contact met en op 

school is van grote invloed geweest op leerlingen, ouders en het team.  

 

Het bestuur vindt het belangrijk om goede communicatie en samenwerking met en binnen alle geledingen van 

de school te faciliteren. Hoe goed ook alle middelen zijn, een digitale ontmoeting is anders en beperkender dan 

een 1-op-1 gesprek, een ouderavond of een teammeeting op school. Voor de leerkrachten betekende de 

coronacrisis dat zij in korte tijd aanpassingen moesten doen in de manier van lesgeven. Vooral bij de 

kunstzinnige vakken, kleuter- en periodeonderwijs was dit een grote uitdaging.  In februari en maart is voor de 

ICT gekozen om over te gaan Microsoft Teams. Dit heeft een heldere structuur gebracht voor het digitale 

onderwijs, voor documentenopslag en het digitaal communiceren. 

Maar de coronacrisis heeft ook getoond hoe veerkrachtig en flexibel het team is, hoe goed er werd 

samengewerkt om voor totaal nieuwe problemen creatieve oplossingen te vinden. Steeds weer werd gezocht  

naar nieuwe mogelijkheden in het belang van de leerlingen en goed onderwijs.  

 

De meerkosten die op school zijn gemaakt, hebben o.a. te maken gehad met de overgang naar Microsoft 

Teams en met hygiëne maatregelen volgens de richtlijnen van het RIVM en met het inrichten van digitaal 

onderwijs. Daar tegenover stond dat een aantal activiteiten geen doorgang hebben kunnen vinden. De extra 

uitgaven en inspanningen hebben niet geleid tot grote wijzigingen in de begroting. Wel zal het geld vanuit de 

vrijwillige ouderbijdrage, dat dit jaar niet is uitgegeven aan klassenactiviteiten, toegevoegd worden aan een 

private reserve, zodat dit op een later moment kan worden besteed.  

 

Begin schooljaar 2020-2021 heeft de school een subsidie toegekend gekregen voor inhaal- en 

ondersteuningsprogramma's, welke voornamelijk in 2021 zijn uitgevoerd. Deze is bedoeld voor een beperkte 

groep van leerlingen om de ontstane leerachterstanden zo snel mogelijk weer in te kunnen lopen. Verder is 

twee maal een subsidie toegekend in het kader van extra handen in de klas (EHK). Deze is voor een klein deel 

ingezet voor extra schoonmaakactiviteiten vanwege de coronavoorschriften en voor de noodopvang tijdens de 

lockdown. Voor het grootste deel  is deze subsidie ingezet voor extra ondersteuning in de klassen.  



  18 

Om achterstanden vanwege corona weg te werken en te kunnen investeren in kwaliteitsverbetering heeft 

OC&W voor de periode augustus 2021 t/m juli 2023 de substantiële subsidie Nationaal Plan Onderwijs (NPO) 

toegekend. Daarvoor is een bestedingsplan opgesteld. 

 

 

2.5 Risico’s en risicobeheersing 

 

Intern risicobeheersing 

In het financieel beleidsplan zijn de risicogebieden in kaart gebracht en staat beschreven hoe het bestuur 

hiermee wil omgaan (zie beheersmaatregelen in de tabel).  

De meeste risico’s zijn opgenomen als doelstelling in de jaarplannen van de school. Op deze manier worden 

deze risico’s beheerst en gemonitord door het bestuur.  

 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Wat betreft het risico ‘kwetsbare organisatiestructuur’ heeft het bestuur ook in 2021 zich intensief 

beziggehouden met het bestuurlijk vernieuwingstraject (hoofdstuk 1). Voor de directievoering op school en het 

laten uitvoeren van een aantal bestuurlijke taken heeft het bestuur de keuze gemaakt om een iets ruimer 

aantal fte directie te begroten, totdat de overdracht naar een professioneel bestuur een feit is.  

 

Waar voorgaande jaren meermalen inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage lager bleken dan ingeschat, wat 

voor een groot deel opgevangen werd door de school, komen de uitgaven en de inkomsten sinds 2 jaar meer 

met elkaar overeen. Dit komt door een aangescherpt proces van de inning van de ouderbijdrage, dat met meer 

focus en in goede samenspraak met de MR is uitgevoerd. Hiermee is het risico op een mogelijk financieel tekort 

aanzienlijk verkleind.  

 

Een toenemend risico voor de continuïteit van het onderwijs is het groeiende lerarentekort. In de loop van 

2021 bleek het steeds moeilijker vervanging te vinden. Om meer potentiële leerkrachten aan ons te binden 

hebben we voorbereidingen getroffen aan te sluiten bij de SOL (Samen Opleidend Leren) pilot. Daarover zal in 

2022 een besluit worden genomen.  

 

Onderstaand risico overzicht is deels gedateerd. In 2022 zullen wij een nieuwe risicoanalyse uitvoeren. 
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Tabel risico’s en beheersmaatregelen 

Risico 
Soort 
gevolg 

Gevolg Kans Impact 
Kans x 
Impact 

Beheersmaatregel 

1  Kwetsbare 
organisatiestructuur 

Financieel 1.1 
Minder slagkracht in 
vergelijking met grotere 
besturen 

90% € 30.000 € 27.000 1.1.1 
Het bestuur gaat een onderzoek 
starten welke bestuursvorm het 
best past bij de school. 

2  
Onderwijskwaliteit: 
zorgbeleid/passend 
onderwijs 

Financieel 

2.1 
Te weinig expertise op 
dit gebied 

90% € 20.000 € 18.000 

2.1.1 
Concrete en duidelijke doelen 
stellen. 

2.2 
Niet effectieve 
besteding van 
zorgmiddelen 

2.2.1 

Het schrijven van een strategisch 
zorgbeleidsplan en monitoring 
hiervan tijdens de 
tweemaandelijkse 
bestuursvergaderingen. 

2.3 
Hogere kosten bij 
calamiteiten 

2.3.1 
Extra investeren in scholing van 
IB’ers. 

3  Identiteit Financieel 
3.1 

Buitenwereld niet 
bekend met het goud 
van het Zonnewiel  50% € 40.000 € 20.000 3.1.1 

Het traject Kleur; wordt ingezet 
om het proces voor een heldere 
indentiteit te versnellen. 

3.2 Minder leerlingen 

4  

Personeelsbeleid 
Post niet declarabel 
verlof is niet goed 
geregeld 

Financieel 4.1 

Functiemix is 
onderbelicht Hogere 
personeels- kosten dan 
begroot door uitbetaling 
overuren 

50% € 25.000 € 12.500 4.1.1 
Integraal personeelsbeleid 
definitief doorvoeren. Het 
concept is gereed. 

5  Verhouding en 
cultuur 

Financieel 5.1 
Geen eigenaarschap op 
budgetniveau, 
overschrijding budget 

75% € 25.000 € 18.750 5.1.1 

Eigenaren aangewezen voor 
deelbudgetten. Iedereen moet 
zich ervan bewust zijn dat het 
budget niet overschreden wordt. 
Bewustwording is dus zeer 
belangrijke in dit geval. 

6  Oud pand, groot 
onderhoud 

Financieel 6.1 
Hogere kosten door 
onverwacht onderhoud 

15% € 75.000 € 11.250 6.1.1 
Nieuw Meerjarenonderhoudsplan 
is opgesteld. Kritisch blijven 
monitoren. 

7  Planning en Control Financieel 7.1 
Geen doorrekening van 
verschillende scenario’s 
(bijv. minder leerlingen) 

20% € 40.000 € 8.000 7.1.1 
Het opstellen van een 
scenariobegroting. 

8  Huurinkomsten Financieel 8.1 
Wegvallen van 
huurinkomsten 

20% € 60.000 € 12.000 8.1.1 

Goede relatie onderhouden met 
de huurder. Gebouw goed 
onderhouden en tijdig in gesprek 
gaan over verlenging 
huurcontract. 

9  Ouderbijdragen 
dalen 

Financieel 9.1 Minder inkomsten 30% € 25.000 € 7.500 9.1.1 
Geen meerjarige verplichtingen 
aangaan met deze gelden. 

10  Bezetting/formatie Financieel 10.1 
Aanstellingen op 
tijdelijke gelden 

20% € 40.000 € 8.000 10.1.1 
In de formatie goed monitoren 
welke aanstellingen verband 
houden met tijdelijke gelden. 

11  Lerarentekort Financieel 11.1 
Geen (kwalitatief) 
personeel te vinden bij 
ziekte 

50% € 50.000 € 25.000 11.1.1 

Goede contact houden met 
invalpool. Stagiaires binden. 
Leraren kennis laten maken met 
het vrijeschoolonderwijs. 

12  Onvoorzien Financieel 12.1 
Een op dit moment niet 
te voorziene gebeurtenis 

25% € 50.000 € 12.500  

Deze post opnemen in de 
risicoanalyse zodat er middelen 
gereserveerd zijn in het aan te 
houden reservebedrag. 

Totaal      € 180.000   
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3. Verantwoording van de financiën 
 
In dit hoofdstuk verantwoordt het Zonnewiel de financiële staat van de stichting. De eerste paragraaf gaat in 

op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en 

lasten en de balans, en in de laatste paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod. 

 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

Leerlingen  

 
Op landelijk niveau is al jaren een trend te zien dat het leerlingaantal op vrije scholen een forse groei 

doormaakt. In de afgelopen 10 jaar is het aantal leerlingen op vrije scholen met ruim 46% gestegen. Het aantal 

aanmeldingen is nog altijd groter dan dat er kleuterklassen zijn. In de prognose is dan ook een verantwoorde 

groei opgenomen van het leerlingaantal voor de komende jaren.  

Gedurende het jaar wordt de ontwikkeling van het leerlingaantal nauwlettend in de gaten gehouden om zo 

tijdig op veranderingen in de prognoses in te kunnen spelen.  

 

Vanwege de overgang naar een vereenvoudigde manier van bekostigen zal vanaf 2023 de bekostiging worden 

bepaald op basis van het leerlingaantal op 1 februari. Aan de hand van de via de Overheid beschikbaar gestelde 

rekentool vereenvoudiging bekostiging blijkt als eerste indicatie dat het Zonnewiel ongeveer € 24.000 terugzakt 

in de bekostiging. De eerste jaren zal dit nog niet tot grote gevolgen lijden omdat er een overgangsregeling 

beschikbaar gesteld wordt. Wel zal het Zonnewiel de komende tijd gebruiken om te kijken hoe ze uiteindelijk 

het beste qua kostenniveau kunnen dalen in omvang om zo weer aan te sluiten bij de nieuwe bekostiging. 

 

FTE 

 

De ontwikkeling van het aantal fte hangt vanzelfsprekend nauw samen met de ontwikkeling van het 

leerlingaantal. De ontvangen subsidie NPO heeft gezorgd voor een wat hogere inzet van fte’s. Daarna is de 

verwachting dat de verdere stijging van het leerlingaantal kan worden opgevangen met het zittende personeel 

en zal ook de inzet van de extra fte’s in verband met de NPO subsidie worden afgebouwd. 

Vast onderdeel van het jaarplan van de school is het bijstellen van het IBP (Integraal Personeelsbeleid). Door dit 

plan zo actueel mogelijk te houden kan ook tijdig worden ingesprongen op ontwikkelingen als vergrijzing, het 

lerarentekort en ziekte of verlof. 
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3.2 Staat van baten en lasten en balans 

 

Staat van baten en lasten 

 
 

Belangrijkste verschillen resultaat verslagjaar en begroting 

Het fors betere resultaat dan begroot wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra niet begrote subsidies die 

het Zonnewiel heeft ontvangen in 2021. Daarbij gaat het om de subsidies Nationaal Programma Onderwijs 

(NPO), Extra Handen voor de Klas (EHK).  

Op de subsidie NPO heeft het Zonnewiel een bedrag van bijna € 54.000 overgehouden. Hiervoor heeft de 

school een bestemmingsreserve gevormd. De toekomstige lasten zullen de komende jaren ten laste van deze 

bestemmingsreserve worden gebracht.  

Verder wordt het betere resultaat dan begroot verklaard doordat de hogere baten niet tot een zelfde stijging 

van de lasten hebben geleid. De extra subsidies hebben er niet voor gezorgd dat de lasten met eenzelfde 

omvang zijn toegenomen waardoor het resultaat gunstiger is dan begroot voor 2021. 

 

De hogere personele lasten worden veroorzaakt door de nieuw vastgestelde CAO PO, door wat meer inzet van 

fte’s en inhuur van extern personeel in verband de extra subsidies. De hogere overige lasten worden ook 

voornamelijk veroorzaakt door extra uitgaven in verband met de extra subsidies. 

 

Belangrijkste verschillen resultaat verslagjaar met voorgaand jaar 

De belangrijkste oorzaak voor het betere resultaat in 2021 zijn de eerder genoemde extra subsidies en de door 

het Ministerie bijgestelde beschikkingen voor 2020-2021 en 2021-2022. Hierbij zijn nog niet uitgegeven NPO 

gelden de voornaamste reden voor het betere resultaat. Hoewel de extra subsidies hebben geleid tot hogere 

uitgaven (meer inzet en inhuur van fte’s en de aanschaf van extra materialen) was de toename van de baten 

hoger dan de toename van de lasten waardoor het resultaat positiever is uitgevallen dan in 2020.  

 

Belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting 

Het Zonnewiel heeft, zoals eerder beschreven, een deel van de NPO middelen die het ontvangen heeft niet 

besteed in 2021. De school heeft besloten hiervoor een bestemmingsreserve op te nemen. Het beleid van de 

school is erop gericht om deze gelden in de komende jaren alsnog in te zetten. Dit heeft ervoor gezorgd dat de 

begroting voor 2022 en 2024 negatief uitkomen. Naast deze extra inzet is het beleid van de school verder 

gericht op stabiliteit met een lichte toename van het aantal leerlingen om de school wat meer armslag te 

geven. De belangrijkste reden voor het fors negatieve resultaat in 2022 is de afboeking van de vordering op het 

Ministerie vanwege het ingaan van de nieuwe bekostiging per januari 2023.  
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Doordat de nieuwe bekostiging ingaat per 1 januari 2023 mag de school geen vordering meer opnemen voor de 

personele bekostiging wat zorgt voor een eenmalige extra verslechtering van het resultaat in 2022. 

 

Balans in meerjarig perspectief 

 
 

Belangrijkste mutaties in de balansposten t.o.v. voorgaand jaar 

De belangrijkste mutaties in de balans zijn de toename van het eigen vermogen en de liquiditeit. Oorzaak voor 

de toename van het eigen vermogen is het positieve exploitatieresultaat van 2021. Zoals eerder beschreven 

heeft het Zonnewiel een bestemmingsreserve NPO gevormd voor de middelen die zijn overgebleven in 2021. 

Dit is ook de voornaamste reden voor de toename van de liquide middelen in 2021.  

De boekwaarde van de materiële vaste activa is toegenomen doordat de school fors heeft geïnvesteerd in 

chromebooks en laptops in 2021. 

 

Belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbalans 

Als belangrijkste toekomstige ontwikkelingen zijn te noemen de afname van de liquiditeit en het totale eigen 

vermogen. In 2022 is de afname het sterkst vanwege de eerder niet op te nemen vordering en de gedeeltelijke 

inzet van de NPO gelden. Dit zorgt ook voor een extra uitstroom van middelen waardoor de liquiditeit afneemt 

de komende jaren. 

 

De belangrijkste investeringen en ontwikkelingen in kasstromen en financiering 

Wanneer gekeken wordt naar de toekomstige investeringen dan heeft het Zonnewiel in 2022 het zwaartepunt 

liggen. Zo heeft de school een investering gepland voor het creëren van extra werkruimtes in de school. Ook 

het hiermee gepaard gaande meubilair is opgenomen in de investeringen voor 2022. De investeringen na 2022 

betreffen voornamelijk vervangingsinvesteringen. Gezien de liquiditeitspositie van het Zonnewiel gaan deze 

extra investeringen geen problemen geven en kunnen die gefinancierd worden uit de reguliere middelen. 
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3.3 Financiële positie 
 

Kengetallen  

 
 

Toelichting op de financiële positie 

De kengetallen voor het Zonnewiel staan allemaal op groen. De liquiditeit is ruim voldoende en ook de 

solvabiliteit en het weerstandsvermogen liggen allemaal ruim boven de door het Ministerie gestelde 

signaleringsgrenzen.  

Sinds vorig jaar hanteert het Ministerie het nieuwe kengetal signaleringswaarde eigen vermogen. Dit kengetal 

geeft aan of een stichting teveel vermogen heeft. De berekening van dit kengetal voor de komende jaren laat 

zien dat het Zonnewiel geen overtollige middelen heeft en deze dus volledig benut ten gunste van het 

onderwijs. 

Het beleid is erop gericht om de overtollige NPO middelen de komende jaren in te zetten waarbij de stabiliteit 

en continuïteit gewaarborgd blijft. De extra inzet van NPO middelen zal ervoor zorgen dat de kengetallen de 

komende jaren gaan afnemen. Het beleid is er echter wel op gericht om deze hoger te laten zijn dan de 

signaleringswaarden waarbij er voldoende middelen zijn om tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen 

maar de signaleringswaarde eigen vermogen rond de nul blijft. 
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4. Verslag Raad van Toezicht 
 
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 als gemeenschappelijk 
toezichtorgaan van de besturen van vijf vrije scholen in Midden Nederland. 

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 

 

Governance en Code goed bestuur 
De Code Goed bestuur is voor de RvT een belangrijke leidraad bij de uitvoering van haar werkzaamheden. 
Echter vanuit haar achtergrond (de RvT is het resultaat van een gezamenlijk initiatief van vijf Vrije Scholen in 
Midden Nederland) en de dientengevolge bijzondere bestuursstructuur, wordt op enkele punten afgeweken 
van de code goed bestuur. Deze afwijkingen worden onderstaand nader toegelicht. In aanvulling hierop 
verwijzen wij graag naar het Reglement van de RvT van de Vrije Scholen Midden Nederland zoals op 25 
september 2013 door de diverse scholen is vastgesteld. 

Bij de Vrije School Het Zonnewiel is (vooralsnog) geen sprake van een bezoldigd bestuurder. Als gevolg hiervan 
wordt door de RvT geen invulling gegeven aan de werkgeverstaak. De dagelijkse leiding van de school wordt 
uitgevoerd door de schoolleider, waarmee de werkgeversrol bij het (vrijwilligers)schoolbestuur is belegd. De 
RvT houdt integraal toezicht op het functioneren van het schoolbestuur en dient haar gevraagd en ongevraagd 
van advies. Daarnaast is de RvT belast met het toezicht op de financiële middelen, de integriteit van de overige 
materiele en immateriële eigendommen van de school en bewaakt zij de doelstelling van de school. Tot slot is 
de RvT als toezichthouder bevoegd tot het benoemen, schorsen en/of ontslaan van bestuursleden, 
overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de betreffende stichting. 
Teneinde als RvT erop toe te kunnen zien dat de kwaliteit van onderwijs goed is en dat het functioneren van 
het bestuur rechtmatig is wordt door de RvT niet alleen afgegaan op informatie vanuit het bestuur, maar laat 
zij zich ook door andere gremia informeren (zoals Medezeggenschapsraad en schoolleider) 

Code Goed bestuur geeft aan dat een toezichthouder niet tegelijkertijd lid van een intern toezichtsorgaan kan 
zijn bij een andere organisatie in dezelfde onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied. Ook artikel 17c tweede 
lid van de WPO geeft aan dat de interne toezichthouder onafhankelijk moet zijn in het uitoefenen van zijn 
taken. 
Zoals hiervoor gememoreerd is er in de onderhavige situatie sprake van een bijzondere situatie omdat de RvT 
ontstaan is door een gezamenlijk initiatief van 5 Vrije Scholen in de regio Midden Nederland. Het doel van dit 
samenwerkingsverband was de bestuurlijke doeltreffendheid en doelmatigheid van de deelnemende scholen 
te ondersteunen, te stimuleren en tevens om de onderwijskwaliteit, de identiteit en de zichtbaarheid van de 
betreffende scholen in de regio te versterken.  
Belangrijk is om te vermelden dat deze weg naar bestuurlijke samenwerking werd ingeslagen met behoud van 
ieders eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden als bevoegd gezag. Deze zelfstandigheid van de 
deelnemende scholen is expliciet in het reglement van de RvT en in de afzonderlijke stichtingsstatuten 
gewaarborgd. 
Daarnaast is in het reglement een evaluatie van de RvT overeengekomen, waarbij elk bestuur het recht heeft 
om, zonder instemming van de RvT, uit het samenwerkingsverband te treden.  
Bij deze evaluatie, welke in 2016/2017 heeft plaatsgevonden, heeft geen van de schoolbesturen gebruik 
gemaakt van haar recht om uit het samenwerkingsverband te treden.  
Inmiddels bespeurt de RvT bij de diverse scholen een sterke behoefte aan bestuurlijke versteviging en 
samenwerking, waarbij echter de indertijd samenwerkende partijen niet meer perse dezelfde hoeven te zijn. 
Als gevolg hiervan verwacht de RvT dat binnen afzienbare tijd voor elk van de scholen, dan wel samen of ieder 
afzonderlijk, een eigen bestuursstructuur zal ontstaan waarbij ook de rol van de RvT opnieuw zal worden 
ingericht. In afwachting van deze ontwikkeling heeft de huidige RvT gemeend de bestaande situatie te kunnen 
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handhaven, waarbij de onafhankelijkheid van elke school statutair gewaarborgd is (zie hiervoor) en haar rol 
eerder faciliterend dan belemmerend zou kunnen zijn. 

Samenstelling 
Per 31 december 2021 bestond de RvT derhalve uit: 

Naam Functie Benoemd Termijn/tot* 

Fred Beekers Voorzitter Auditcommissie  25-09-2013 Tweede, 31-12-2020 

Leonhard ten 
Siethoff 

Voorzitter Commissie Benoeming en 
Bezoldiging 

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

Anne Visser Lid Auditcommissie en lid Commissie 
Benoeming en bezoldiging 

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

* In verband met de ontwikkelingen rond eventuele samenwerking van de Vrije Scholen, hebben de leden van 
de RvT in 2020 gezamenlijk. besloten om hun zittingstermijn tot nader order te continueren en de 
ontwikkelingen af te wachten. In 2022 zal naar verwachting hierover een formeel besluit kunnen worden 
genomen. 
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 2021 2020 2019 

Vacatievergoedingen EUR 0,00 EUR 0,00  EUR 500,00 

Reiskosten EUR 0,00 EUR 0,00  EUR 500,00 

Secretariaatskosten  EUR 0,00 EUR 0,00  EUR 0,00 

    

Totaal EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 500,00 

 
Werkzaamheden 
De Raad van Toezicht heeft in het jaar 2021 vier keer vergaderd, te weten op 28 juli, 28 september, 2 december 
en 22 december.  
Voor het toezicht op de Stichting Vrije School Het Zonnewiel 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. Daarnaast heeft de Raad zich uitgebreid laten informeren over de voortgang 
van het in 2018 ingezette traject naar een eventuele aansluiting van de school bij een grotere 
scholengemeenschap teneinde haar kwetsbaarheid als kleine organisatie te beperken en haar toekomstige 
stabiliteit te verbeteren.  
De Raad van Toezicht heeft in 2021: 

- Toegezien op naleving van wettelijke voorschriften door het bestuur en de school(leiding) 

- Ingestemd met de aanstelling van een extern accountant ten behoeve van het opstellen en 

controleren van de jaarrekening. 

- het jaarverslag over 2020 gezien en goedgekeurd. Belangrijk onderwerp van gesprek was hierbij de 

doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de financiële middelen van de school.  

- De eventuele bestuurlijke samenwerking met de andere scholen in Midden Nederland besproken;  

- de begroting 2022 gezien en goedgekeurd. Hierbij is uitgebreid gekeken naar de te verwachten 

inkomsten en de geplande uitgaven in relatie tot de liquiditeiten en solvabiliteit van de school.  

Zeist, 15 februari 2022 
Namens de RvT VSMN 
 
Fred Beekers, voorzitter 
 



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 N. Groot
Telefoon : 030-2210430
E-mailadres : info@zonnewieldebilt.nl

Instellingscodes

07AL : Het Zonnewiel

5  Instellingsgegevens
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B  Jaarrekening 2021 

 

B1 Grondslagen 
 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 
met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor 
de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving (dit betreft 
Richtlijn C1 van de RJK). Deze bepalingen zijn 
verder 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 deze betrekking hebben. Winsten worden  
slechts opgenomen voor zover deze op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien deze voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Activiteiten 
Stichting Het Zonnewiel voert het gezag over één 
Vrije School in het primair basisonderwijs, 
gevestigd in De Bilt. 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers van 2020 zijn waar nodig, 
geherrubriceerd teneinde vergelijking met de 
cijfers van 2021 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 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 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de  

bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten. 
 
Operational leasing 
Bij de stichting kunnen leasecontracten bestaan  
waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die  
aan de eigendom verbonden is, niet bij de stichting  
ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als  
operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van  
operationele leasing worden, rekening houdend 
met ontvangen vergoedingen van de lessor, op 
lineaire basis verwerkt in het exploitatieoverzicht 
over de looptijd van het contract. 
 
 

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 grond 
wordt niet afgeschreven.  
 
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 
 

Categorie Termijn 

Gebouwdelen/verbouwingen 40 jaar 

Gebouwdelen/verbouwingen 10 jaar 

Schoolmeubilair 10 jaar 

Inventaris en apparatuur 5 jaar 

ICT 3 jaar 

Leer- en hulpmiddelen 8 jaar 

 
Investeringssubsidies 
Subsidies op investeringen worden in mindering 
gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa 
waarop de subsidies betrekking hebben. 
 
Financiële vaste activa 
De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin 
invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 
beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op 
de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan 
nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt 
berekend op basis van de grondslagen van 
Stichting Het Zonnewiel, Vrije school De Bilt. 
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Deelnemingen met een negatieve 
nettovermogenswaarde worden op nihil 
gewaardeerd. Wanneer de stichting geheel of ten 
dele instaat voor schulden van de desbetreffende 
deelneming, respectievelijk de feitelijke 
verplichting heeft de deelneming (voor haar 
aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te 
stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het 
bepalen van de omvang van deze voorziening 
wordt rekening gehouden met reeds op 
vorderingen op de deelneming in mindering 
gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid. 
 
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis 
op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend, worden gewaardeerd op 
verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder 
aftrek van bijzondere waardeverminderingen. 
 
De leningen en vorderingen worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, 
onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen. 
 
De onder de financiële vaste activa opgenomen 
obligaties (beursgenoteerd en niet-
beursgenoteerd), die niet behoren tot een 
handelsportefeuille en die worden aangehouden 
tot het einde van de looptijd worden gewaardeerd 
op de geamortiseerde kostprijs. Wanneer de 
marktwaarde lager is dan de geamortiseerde 
kostprijs, wordt een bijzondere 
waardevermindering verantwoord. Het verlies als 
gevolg van de bijzondere waardevermindering 
wordt in mindering gebracht op de geamortiseerde 
kostprijs. Een terugname van een bijzondere 
waardevermindering geschiedt tot maximaal de 
geamortiseerde kostprijs die zou zijn bepaald als 
geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere 
waardevermindering. 
 
 
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 kasstroom genererende 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 waardeverminderingsverlies wordt 
direct als een last verwerkt in het 
exploitatieoverzicht. 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.  
 
Bestemmingsreserves 
Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld 
zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de 
huidige beschikbare middelen gedekt moeten 
worden, waarbij om die reden door het bestuur 
een beperktere bestedingsmogelijkheid is 
aangebracht.  
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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. 
 
In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste 
activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen 
voor de jaarverslaglegging is het voor 
onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2019 en 
2020 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de 
voorziening groot onderhoud te bepalen op basis 
van het voorgenomen groot onderhoud gedurende 
de gehele planperiode van het groot onderhoud op 
het niveau van het onderwijspand gedeeld door 
het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, 
voor zover deze methode reeds in 2017 werd 
toegepast en indien is gewaarborgd dat de 
voorziening groot onderhoud gedurende de 
planperiode niet op enig moment negatief wordt. 
Stichting Het Zonnewiel, VS De Bilt maakt van deze 
overgangsregeling gebruik. 
 
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 gemiddelde 
salarisstijging. Betaalde bedragen inzake jubileum 
worden ten laste van deze voorziening gebracht. 
Bij het contant maken is een rente van 1% als 
disconteringsvoet gehanteerd. 
 
Voorziening Sparen ADV 
Deze voorziening is gevormd ter dekking van 
(mogelijke) aanwending van de door het personeel 
opgebouwde spaarverlof rechten. In de 
berekeningen is rekening gehouden met een 
verwachte opnamekans. 

Onderhoudsvoorziening 
Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van 
groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud 
wordt rechtstreeks ten laste van het 
exploitatieoverzicht 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 het 
exploitatieoverzicht 
 
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 het exploitatieoverzicht 
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 2021 en 2020 waren er voor de stichting 
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen 
naast de betaling van de jaarlijkse aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 
2020 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP 
87,6%. De beleidsdekkingsgraad eind 2021 is 
102,8% 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 deze 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. 
 
De verkrijgingsprijs van de verworven 
groepsmaatschappij is opgenomen onder de 
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover 
betaling in geld heeft plaatsgevonden. De 
geldmiddelen die in de verworven 
groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de 
aankoopprijs in mindering gebracht. 
 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen 
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden 
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De 
betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het 
financiële leasecontract wordt voor het gedeelte 
dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave 
uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor 
het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als 
een uitgave uit operationele activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B2 Balans per 31 december 2021
(na bestemming van het resultaat over 2021)

1 Activa 31-12-2021 31-12-2020
Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 9.200             11.200           
1.2.2 Inventaris en apparatuur 53.200           34.300           
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 16.800           16.200           

1.2 Materiële vaste activa 79.200           61.700           

1.3 Financiële vaste activa

1.3.6 Effecten 1.300             1.300             

1.3 Financiële vaste activa 1.300             1.300             

Totaal vaste activa 80.500           63.000           

Vlottende activa

1.5 Vorderingen
1.5.2 Ministerie OCW 61.500           59.500           
1.5.7 Overige vorderingen 4.800             2.700             
1.5.8 Overlopende activa 15.400           9.800             

1.5 Vorderingen 81.700           72.000           

1.7 Liquide middelen
1.7.2 Banken 471.100         381.200         

1.7 Liquide middelen 471.100         381.200         

Totaal vlottende activa 552.800         453.200         

Totaal activa 633.300         516.200         

2 Passiva 31-12-2021 31-12-2020
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene Reserve 292.800         262.700         
2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 53.600           -                      
2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 23.000           11.900           

2.1 Eigen vermogen 369.400         274.600         

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 20.400           18.100           
2.2.3 Overige voorzieningen 83.300           73.800           

2.2 Voorzieningen 103.700         91.900           

2.3 Langlopende schulden
2.3.5 Overige langlopende schulden 7.700             9.700             

2.3 Langlopende schulden 7.700             9.700             

2.4 Kortlopende schulden
2.4.2 Vooruitontvangen gelden 9.900             11.500           
2.4.3 Crediteuren 30.400           7.700             
2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 49.000           42.400           
2.4.8 Schulden terzake pensioenen 16.300           14.300           
2.4.9 Overige kortlopende schulden 8.200             5.700             
2.4.10 Overlopende passiva 38.700           58.400           

2.4 Kortlopende schulden 152.500         140.000         

Totaal passiva 633.300         516.200         
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B3 Exploitatieoverzicht 2021

3 Baten Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.447.600      1.298.600      1.293.200      
3.5 Overige baten 108.400         91.600           96.400           

Totaal baten 1.556.000      1.390.200      1.389.600      

4 Lasten Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

4.1 Personeelslasten 1.223.100      1.159.200      1.119.800      
4.2 Afschrijvingen 17.600           16.300           13.200           
4.3 Huisvestingslasten 97.800           96.700           84.900           
4.4 Overige lasten 120.000         108.000         90.700           

Totaal lasten 1.458.500      1.380.200      1.308.600      

Saldo baten en lasten 97.500           10.000           81.000           

5 Financiële baten en lasten
5.5 Financiële lasten 2.700             500                 1.300             

Saldo financiële baten en lasten 2.700-             500-                 1.300-             

Totaal resultaat 94.800           9.500             79.700           
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B4  Kasstroomoverzicht over 2021

Kasstroomoverzicht over 2021 Referentie 2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 97.500            81.000            

Aanpassingen voor:
    - Afschrijvingen 4.2 17.600            13.200            
    - Mutaties voorzieningen 2.2 11.800            10.900            

Veranderingen in vlottende middelen:
    - Vorderingen (-/-) 1.5 9.700-              7.300-              
    - Kortlopende schulden 2.4 12.400            14.400            

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 129.600          112.200          

    - Betaalde interest (-/-) 5.5 2.700              1.300              

2.700-              1.300-              

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 126.900          110.900          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 1.2 35.100-            28.300-            

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 35.100-            28.300-            

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden (-/-) 2.3 1.900-              1.900-              

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.900-              1.900-              

Mutatie liquide middelen 89.900            80.700            

Beginstand liquide middelen 1.7 381.200          300.500          
Mutatie liquide middelen 1.7 89.900            80.700            

Eindstand liquide middelen 471.100          381.200          
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2021

1 Activa 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Totaal

1.2 Materiële vaste activa Gebouwen en 

terreinen

Inventaris en 

apparatuur

Andere vaste 

bedr.middelen

Aanschafprijs 63.800            141.000           41.900             246.700   

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

52.600            106.700           25.700             185.000   

Stand per 1 januari 2021 11.200            34.300             16.200             61.700     

Mutaties 2021
Investeringen -                       29.500             5.600               35.100     
Afschrijvingen 2.000               10.600             5.000               17.600     

Saldo mutaties 2.000-               18.900             600                   17.500     

Aanschafprijs 63.800            170.500           47.500             281.800   

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

54.600            117.300           30.700             202.600   

Stand per 31 december 2021 9.200               53.200             16.800             79.200     
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1.3 Financiele vaste activa

Stand per Stand per
1-1-2021 31-12-2021

1.3.6 1.300                -                         -                         1.300                

1.300                -                         -                         1.300                

1 Vlottende activa 31-12-2021 31-12-2020

1.5 Vorderingen

61.500              59.500              

1.5.2 61.500              59.500              

4.800                2.700                

1.5.7 4.800                2.700                

14.900              5.200                
500                    4.600                

1.5.8 15.400              9.800                

Totaal vorderingen 81.700              72.000              

1.7 Liquide middelen 31-12-2021 31-12-2020

1.7.2 471.100            381.200           

471.100            381.200           

2 Passiva

Saldo Stand per
1-1-2021 31-12-2021

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 262.700           30.100              -                         292.800           

2.1.2 -                         53.600              -                         53.600              

2.1.3 11.900              11.100              -                         23.000              

274.600           94.800              -                         369.400           

2.1.2
 -                         53.600              -                         53.600              

-                         53.600              -                         53.600              

2.1.3
Reserve ouderbijdrage 11.900              2.400                -                         14.300              
Overige private reserve -                         8.700                -                         8.700                

11.900              11.100              -                         23.000              

11.900              64.700              -                         76.600              

Mutaties 2021

(Des-) 

investeringen

Resultaat

Effecten

De effecten (obligaties) worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De beurswaarde van de effecten (obligaties) bedraagt per 31 december 2021 € 900.

Te vorderen personele bekostiging

Ministerie van OCW

Overige vorderingen

Overige vorderingen

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

Overlopende activa

De vorderingen hebben per einde 2021 en 2020 een looptijd korter dan een jaar.

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Banken
Totaal liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

Mutaties 2021

Algemene Reserve

Bestemmingsreserve (privaat)

Totaal bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)

Totaal eigen vermogen

Bestemmingsreserve (publiek)
Reserve NPO
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2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per
1-1-2021 31-12-2021

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea 9.800            2.900                1.900                -                         10.800              

Voorziening duurzame 

inzetbaarheid
8.300            1.300                -                         -                         9.600                

18.100          4.200                1.900                -                         20.400              

2.2.3 Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening 73.800          33.000              23.500              83.300              

73.800          33.000              23.500              -                         83.300              

Totaal voorzieningen 91.900          37.200              25.400              -                         103.700           

Stand per
31-12-2021

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1
1.100                9.700                10.800              

-                         9.600                9.600                

2.2.3 -                         
25.300              58.000              83.300              

Totaal 26.400              77.300              103.700           

2.3 Langlopende schulden

Stand per Stand per
1-1-2021 31-12-2021 Rente%

2.3.5
9.700                -                         1.900                7.700                0

9.700                -                         1.900                7.700                

9.700                -                         1.900                7.700                

Stand per
< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar 31-12-2021

2.3.5 1.900                5.800                -                         7.700                

Totaal 1.900                5.800                -                         7.700                

Mutaties 2021

Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Onderverdeling saldo per
31-12-2021

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea

Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening

Voorziening duurzame inzetbaarheid

Mutaties 2021

Verstrekte 

leningen

Aflossingen

Overige langlopende schulden

Overige langlopende schulden

Rooftop Energy inzake zonnepanelen

Totaal langlopende schulden

Onderverdeling saldo 
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2.4 Kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020

2.4.2 9.900                11.500              

2.4.3 30.400              7.700                

49.000              36.200              
-                         2.500                
-                         3.700                

2.4.7 49.000              42.400              

16.300              14.300              

2.4.8 16.300              14.300              

5.700                4.500                
2.500                1.200                

2.4.9 8.200                5.700                

2.200                6.400                
36.500              33.100              

-                         18.900              

2.4.10 38.700              58.400              

152.500            140.000           

De kortlopende schulden hebben per einde 2021 en 2020 een looptijd korter dan een jaar.

Afdr. / inh. Participatiefonds
Afdr. / inh. Vervangingsfonds

Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen 

OHW

Crediteuren

Afdr. / inh. loonheffing

Schulden terzake pensioenen

Overige kortlopende schulden
Netto salarissen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Afdr. / inh. ABP

Totaal kortlopende schulden

Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering

Overlopende passiva

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's

Overige kortlopende schulden
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Model G. Verantwoording subsidies

Omschrijving 
Kenmerk Datum

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's 

onderwijs

IOP2-79003-PO 16-10-2020
J

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan 

andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt
Toewijzing De activiteiten zijn ultimo verslagjaar 

conform de subsidiebeschikking geheel 

uitgevoerd en afgerond
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Kopieercontract
Er is sprake van een huurovereenkomst met Sharp 

inzake kopieermachines. Het contract met Canon is 

gestopt. Het contract met Sharp is ingegaan per 1 mei 

2017 en heeft een looptijd van tenminste 72 

achtereenvolgende kalendermaanden. De hieruit 

voortvloeiende jaarlijkse minimale verplichting bedraag 

€ 3.961 (incl. btw). Dit is exclusief meerverbruik. De 

looptijd is dus minimaal tot 1 mei 2023. De toekomstige 

verplichting is derhalve € 5.300.

B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

(passief)/niet uit de balans blijkende rechten (actief)
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B7

3 Baten Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 1.347.300       1.247.600       1.234.800       
3.1.2 Overige subsidies OCW 46.500             -                        4.200               
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 53.800             51.000             54.200             

Totaal 1.447.600       1.298.600       1.293.200       

3.5 Overige baten Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

3.5.1 Verhuur 20.700             20.200             20.300             
3.5.3 Schenking -                        -                        700                  
3.5.5 Ouderbijdragen 76.900             70.000             73.500             
3.5.6 Overige 10.800             1.400               1.900               

Totaal 108.400           91.600             96.400             

Uitsplitsing -                        -                        -                        

3.5.6 Overige
Diversen 10.800             1.400               1.900               
Totaal 10.800             1.400               1.900               

4 Lasten Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 1.136.600       1.069.700       1.049.400       
4.1.2 Overige personele lasten 102.700           89.500             87.000             
4.1.3 Af: uitkeringen 16.200-             -                        16.600-             

Totaal 1.223.100       1.159.200       1.119.800       

Uitsplitsing -                        -                        -                        

4.1.1 Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen 813.400           755.700           759.100           
Sociale lasten 190.600           182.200           179.600           
Pensioenpremies 132.600           131.800           110.700           
Totaal 1.136.600       1.069.700       1.049.400       

4.1.2 Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer) 5.700               4.000               4.600               
Dienstreizen 400                  3.000               400                  
Personeel niet in loondienst 52.000             36.500             38.700             
Vrijwilligersvergoeding 4.400               6.600               3.800               
Onderzoeken/begeleidingsdienst 3.500               3.500               1.300               
Dotatie personele voorzieningen 4.200               1.500               4.100               
Scholing 27.200             22.500             29.400             
Personeels- en arbeidsmarktbeleid 2.600               3.000               2.200               
Arbo-dienstverlening 1.500               3.900               1.700               
Overige 1.200               5.000               800                  
Totaal 102.700           89.500             87.000             

Toelichting op de exploitatierekening over 2021
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Gemiddeld aantal FTE's 2021 2020 2019
- Directie 1,30 0,97
- Onderwijzend Personeel 10,38 10,98
- Onderwijs Ondersteunend Personeel 3,86 2,49

15,54 14,44               

4.2 Afschrijvingen Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

4.2.2 Gebouwen 2.000               2.100               2.000               
4.2.3 Inventaris en apparatuur 10.600             9.100               6.700               
4.2.5 Leermiddelen 5.000               5.100               4.500               

Totaal 17.600             16.300             13.200             

4.3 Huisvestingslasten Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

4.3.3 Onderhoud 4.500               9.500               5.700               
4.3.4 Energie en water 25.500             21.600             17.700             
4.3.5 Schoonmaakkosten 25.000             27.900             22.200             
4.3.6 Heffingen 2.300               2.900               2.500               
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorzieningen 33.000             28.000             28.100             
4.3.8 Overige huisvestingslasten 7.500               6.800               8.700               

Totaal 97.800             96.700             84.900             

-                        -                        -                        

4.4 Overige lasten Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

4.4.1 Administratie en beheerslasten 44.000             34.700             32.700             
4.4.2 Inventaris en apparatuur 10.100             10.700             9.300               
4.4.4 Overige 65.900             62.600             48.700             

Totaal 120.000           108.000           90.700             

Uitsplitsing

4.4.1 Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten 21.400             21.500             20.900             
Accountantskosten * 10.500             6.500               5.800               
Kantoorbenodigdheden 1.100               1.000               1.300               
Telefoonkosten 400                  500                  400                  
Portokosten 200                  200                  100                  
Overige beheerslasten 10.400             5.000               4.200               
Totaal 44.000             34.700             32.700             

* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening 10.500             6.500               5.800               
  Accountantskosten 10.500             6.500               5.800               

4.4.2 Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur 2.200               1.500               2.500               
ICT-verbruikskosten 1.500               1.700               1.200               
ICT-licenties 6.400               7.500               5.600               
Totaal 10.100             10.700             9.300               

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

zie bijlage B11.
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Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

4.4.4 Overige
Representatiekosten 1.300               900                  1.400               
Schoolse activiteiten 2.100               5.000               1.900               
Muziek/Toneel/Jaarfeest 2.000               2.500               1.600               
Klassenbudget 3.000               2.700               2.200               
Buitenschoolse activiteiten 1.600               2.500               600                  
PR/Schoolkrant 4.000               4.800               1.100               
Verzekeringen 1.700               2.400               1.500               
Abonnementen 11.700             11.000             11.300             
Medezeggenschapsraad 600                  -                        100                  
Verbruiksmateriaal onderwijs 25.600             18.200             16.900             
Handwerkmateriaal 1.400               1.500               1.000               
Handenarbeid 2.400               2.100               1.800               
IB/RT Materiaal 1.700               3.500               1.600               
Kopieerkosten 6.800               5.500               5.700               
Totaal 65.900             62.600             48.700             

37.900             30.800             27.000             

5.5 Financiële lasten Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

Rente- en bankkosten 2.700               500                  1.300               
Totaal 2.700               500                  1.300               

De rente- en bankkosten bestaan hoofdzakelijk uit de in rekening gebrachte kosten van het aanhouden 

van een spaarrekening en rekening-courant.
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2021 bedraagt € 94.800 positief.

Stand Bestemming Overige Stand
1-1-2021 resultaat mutaties 31-12-2021

Algemene Reserve 262.700          30.100            -                       292.800          
Bestemmingsreserve (publiek) -                       53.600            -                       53.600            
Bestemmingsreserve (privaat) 11.900            11.100            -                       23.000            

274.600          94.800            -                       369.400          

Stand Bestemming Overige Stand
1-1-2021 resultaat mutaties 31-12-2021

Bestemmingsreserve (publiek)
Reserve NPO -                       53.600            -                       53.600            

-                       53.600            -                       53.600            

Bestemmingsreserve (privaat)
Reserve ouderbijdrage 11.900            2.400              -                       14.300            

11.900            11.100            -                       23.000            

Totaal Bestemmingsreserves 11.900            64.700            -                       76.600            

Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en toe te voegen aan de volgende 

reserves:
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Er is géén sprake van verbonden partijen.

B9 Gebeurtenissen na balansdatum

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

B10 Overzicht verbonden partijen
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Met een totaal aan complexiteitspunten van 4, nader gespecificeerde als volgt:

- Baten 2
- Leerlingen 1
- Onderwijssoorten 1
Totaal 4

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

Gegevens 2021

bedragen x € 1 A.  Braak N.C.  Groot

Functiegegevens Directeur Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 31-12 01-01 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,40 0,90

Dienstbetrekking? Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €        34.571,24  €        67.227,39 

Beloningen betaalbaar op termijn  €           6.047,28  €        11.835,84 

Subtotaal  €        40.618,52  €        79.063,23 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €        49.600,00  €      111.600,00 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  €                       -    €                       -   

Totale bezoldiging  €        40.600,00  €        79.000,00 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020

bedragen x € 1 A.  Braak T.E.  Oomkes N.C.  Groot

Functiegegevens Directeur Directeur Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 31-12 01-01 31-08 26-10 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,40                       0,60                       0,90 

Dienstbetrekking? Ja Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €        32.182,69  €        25.240,78  €        11.378,36 

Beloningen betaalbaar op termijn  €           5.374,56  €           3.558,71  €           2.069,28 

Subtotaal  €        37.557,25  €        28.799,49  €        13.447,64 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €        47.600,00  €        47.534,79  €        19.366,00 

Totale bezoldiging  €        37.557,25  €        28.799,49  €        13.447,64 

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post ‘Overige 

vorderingen’.

B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WNT-verantwoording 2021 Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt.

De WNT is van toepassing op Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt.

Het voor Het Zonnewiel toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021  € 124.000 (bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, 

klasse A).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.800 of minder 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

R. de Rijk Voorzitter DB

R.R. van Rossum Secretaris DB

L. Sjoukes lid DB

N.S. Cornet lid DB

F.J. Beekers Voorzitter RvT

L.M. ten Siethoff lid RvT

J.M. Visser lid RvT
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C   Overige gegevens

C1 Controleverklaring
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blz 1 Controleverklaring
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blz 2 Controleverklaring
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blz 3 Controleverklaring
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Registeraccountants  

 

Eshuis Registeraccountants BV � Algemene voorwaarden / Handelsregister K.v.K. Enschede nr. 08151215 � Lid van het  

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting het Zonnewiel, Vrijeschool de Bilt 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting het Zonnewiel te de Bilt gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel: 

- geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting het Zonnewiel per 31 december 2021 en van het 

resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle 

van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de 

relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 

'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.   

 

 De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021; 

2. het exploitatieoverzicht over 2021; en  

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

andere toelichtingen.  

 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op 

grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting het Zonnewiel zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 

in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

 

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

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 

artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij 

niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-

plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.  

 

 

 

 

 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 



 

 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.  

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

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

- alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in 

de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 

'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is vereist.   

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 

de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 

paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 

 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het 

rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 

opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. In dit kader 

is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht 

om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur 

de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 

om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 

is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

 



 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 

bestond onder andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s  

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

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van 

materieel belang zijn,   

• het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 

controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een 

afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel   

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte 

financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 

de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.  

• Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn 

wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 

in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 

conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 

organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in 

alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 

over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing . 

 

Almelo, 3 juni 2022 

Eshuis Registeraccountants B.V.     

     

 

Was getekend 

 

 

G.J.H. Oude Voshaar RA 
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