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1. Algemeen 

1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie) 

 

 

De grondslag van de vereniging is de Bijbel als bron en norm van ons denken en 

handelen. Dat is herkenbaar in ons onderwijs aan de kinderen, in het 

personeelsbeleid, in de omgang met ouders/verzorgers en in onze rol in de 

maatschappij. Ondanks verschillen in beleving en uitingsvormen weten de scholen 

zich één door de relatie die er is met de levende God. 

 

Missie 

VPCBO Ichthus is een professionele organisatie die vanuit een protestants 

christelijke identiteit basisonderwijs verzorgt van hoog niveau, waarbij kinderen 

kennis en vaardigheden worden bijgebracht die hen in staat stellen zich te 

ontplooien tot harmonieuze mensen. Ichthus wil het protestants christelijk onderwijs 

in Huizen verder ontwikkelen en waarborgen voor de toekomst. 

 

Visie 

Onze missie vertaalt zich in een visie met enkele belangrijke uitgangspunten die 

bepalend zijn voor ons beleid en handelen. 

 

 Christelijke identiteit 

- Wij willen onze leerlingen vertrouwd maken met de Bijbel als Gods woord en 

de daarop gebaseerde christelijke waarden en normen. 

- Wij laten ons in ons denken en handelen inspireren door Jezus Christus. 

- Wij verwelkomen alle ouders/verzorgers en leerlingen die zich thuis voelen 

bij onze manier van werken en leven. 

 

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding 

- Ieder kind is uniek en dient de mogelijkheid te krijgen zijn talenten te 

ontplooien. Wij houden rekening met verschillen en spelen daar actief op in. 

- Wij bieden onderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen tot 

verantwoordelijke en zelfstandige mensen. 

- Wij bieden onderwijs dat leerlingen ook stimuleert om zelf in toenemende 

mate verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces 

- Wij bieden gedegen onderwijs t.a.v. kennis en vaardigheden van onze 

leerlingen. 

- Wij vinden aandacht voor de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling 

van de kinderen erg belangrijk. 

  

Een respectvolle en veilige omgeving 

- Wij willen leerlingen respect bijbrengen voor de leefwijze en opvattingen van 

anderen. 

- Wij creëren een veilige en sfeervolle werk- en leeromgeving, waarin 

structuur geboden wordt en leerlingen gestimuleerd worden om zich te 

ontwikkelen. 

  

Een professionele, efficiënt ingerichte en verantwoordelijke organisatie 

- Wij bieden een uitdagende werk- en leeromgeving en stellen onze 

leerkrachten faciliteiten ter beschikking om te professionaliseren. Onze 
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medewerkers hebben een actieve leerhouding en zijn aanspreekbaar op hun 

werk voor de leerlingen, hun bijdrage aan de school en aan Ichthus als 

organisatie 

- De leidinggevenden in de organisatie stellen zich dienstbaar op ten opzichte 

van het primaire proces van de scholen van Ichthus. 

- Wij willen met onze scholen midden in de samenleving staan en stellen ons 

open voor nieuwe ontwikkelingen. 

- Samenwerking en afstemming van verwachtingen over en weer zijn de 

belangrijkste kenmerken van de relatie tussen onze scholen en ouders. Wij 

bevorderen de betrokkenheid en participatie van ouders, omdat onderwijs en 

opvoeding op school en in het gezin in elkaars verlengde liggen. 

- Wij willen de beschikbare middelen op een transparante en doelmatige wijze 

inzetten, waarbij incidentele risico’s op schoolniveau worden opgevangen op 

verenigingsniveau. 

 

Uit deze missie en visie vloeit voort dat wij tot doel hebben de kinderen optimaal 

voor te bereiden op het leven als volwassenen en op kortere termijn op de goede 

overgang naar het voortgezet onderwijs.  

Voor leerlingen biedt Ichthus ‘de basis voor het leven’. 

 

1.2 Juridische structuur 

 

 

De rechtspersoon is een vereniging met de naam: 

“Vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs Ichthus” 

 

De vereniging is opgericht in 2001 en is gevestigd te Huizen. VPCBO Ichthus is 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088562. 

Aan de vereniging zijn geen nadere partijen verbonden. 

 

1.3 Interne organisatiestructuur 

 

 

Bestuurssamenstelling 

In 2018 is het governance model van de vereniging gewijzigd door middel van een 

statutenwijziging. Dit betekent dat er in 2018 sprake was van twee 

bestuurssamenstellingen. (zie ook verslag van de Raad van Toezicht in paragraaf 

10.10.5) 

 

Tot 11 juli 2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt 

 

Voorzitter Mevrouw M. Rebel-Vos 

Secretaris De heer G. van der Poel 

Penningmeester De heer W. Verlaan (tot 11-07-2018) 

Bestuurslid Mevrouw B. Weerd- van ’t Hul (tot 27-06-2018) 

Bestuurslid Mevrouw E. van Tongeren-Domburg 

Bestuurslid De heer G. Hansman 

Directielid De heer E. Vos 

 

In de algemene ledenvergadering van 11 juli 2018 is de statutenwijziging 
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goedgekeurd, die bepaalt dat  de organisatie wordt geleid door een professioneel 

bestuuren  het interne toezicht is belegd bij een Raad van Toezicht. 

 

De Raad van Toezicht, die wordt benoemd door de algemene ledenvergadering van 

de vereniging, heeft vier leden: 

- Mevrouw M. Rebel-Vos (Voorzitter) 

- De heer G. van der Poel (Vice-voorzitter) 

- Mevrouw E. van Tongeren-Domburg 

- De heer G. Hansman 

 

De algemeen directeur, de heer E. Vos, is aangesteld als bestuurder.  

 

Het bestuur is het bevoegd gezag van de vereniging en het legt verantwoording af 

aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een aantal, in de statuten 

vastgelegde, bevoegdheden. 

 

De algemeen directeur/bestuurder geeft leiding aan twee (school-) directeuren  en 

stafmedewerkers. 

De schooldirectie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school 

en voor de uitvoering van het beleid. De vereniging heeft twee directeuren die 

respectievelijk voor twee en voor drie scholen verantwoordelijk zijn. De 

schooldirecteuren worden daarbij op schoolniveau ondersteund door een 

locatieleider, intern begeleider(s) en onderwijskundig specialisten. 

 

In december hebben Bestuur en Raad van Toezicht in het kader van de verdere 

uitwerking en inrichting van de governance besloten om in 2019 te gaan werken 

met twee directeur-bestuurders, die samen het bestuur gaan vormen van de 

vereniging en tegelijkertijd leiding geven aan twee of drie scholen. 

 

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt de voortgang van 

uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en vindt toetsing plaats of een en ander verloopt 

binnen de beleidskaders.  

 

Er wordt transparant gecommuniceerd met ouders, medezeggenschapsraden en 

overige partijen rond de scholen. Net als voorgaande jaren zal ook het jaarverslag 

van 2018 (inclusief de financiële verantwoording) voor alle geïntersseerden te 

downloaden zijn via de website van de VPCBO Ichthus. 

 

Leerlingaantallen  

In het onderstaande schema wordt de ontwikkeling van het leerlingenaantal 

weergegeven. 

 

 

      

Brin Per 1 oktober 2018 2017 2016 2015 

      

09LO Van der Brugghen 297 290 274 253 

10ZZ De Parel 214 198 203 194 

11RH Rehoboth 194 216 221 248 
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11YP De Ark 215 206 207 222 

12LB Beatrixschool1 182 213 220 242 

 Totaal 1102 1123 1125 1159 

 

De opheffingsnorm van de gemeente Huizen is 179 leerlingen. 

 

In het afgelopen decennium is het totale aantal leerlingen in de gemeente Huizen 

behoorlijk teruggelopen. De lange-termijnprognoses voor de gemeente Huizen 

geven aan dat er de komende jaren sprake zal zijn afvlakking van de daling. Het 

aantal leerlingen zal naar verwachting op de lange duur (15 jaar) met nog ongeveer 

4% afnemen. 

 

 

 

Organogram 

 
Dit organogram geeft de organisatorische inrichting weer na de statutenwijziging 

met daarin verwerkt de besluiten die bestuur en Raad van Toezicht hebben 

genomen in december 2018. 

 

 

 

                                           
1 In 2018 is een naamswijziging doorgevoerd. De PCBS Beatrixschool is de nieuwe 

naam van de PCBS Eben Haëzer. 
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1.4 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 

 

 

2018 was het eerste jaar dat we volledig conform de nieuwe organisatiestructuur 

hebben kunnen werken. De evaluatie van het model heeft, in combinatie met de 

wijziging van het besturingsmodel, geleid tot enkele aanpassingen die in 2019 

geëffectueerd zullen worden. 

 

Een van de belangrijkste doelen van de aanpassing van de organisatiestructuur was 

de versterking van de samenwerking van de scholen. Uit de evaluatie komt naar 

voren dat dit binnen de organisatie ook zo ervaren wordt. 

 

Binnen de scholen wordt veel aandacht geschonken aan het pedagogisch klimaat. 

Op een school is in de voorgaande jaren al de systematiek van Positive Behavior 

Support ingevoerd. Op dit moment zijn twee scholen gestart met de invoering 

daarvan. Een school heeft voor een andere werkwijze gekozen, het concept van 

“The leader in me”. Onze vijfde school maakt het lopende schooljaar een keuze voor 

een systematische werkwijze op het gebied van pedagogisch klimaat. 

 

In 2018 is de ingezette lijn van 2017 met betrekking tot het invoeren van 

chromebooks voortgezet. De scholen beschikken nu over een aantal chromebooks, 

waarmee zij twee klassen gelijktijdig kunnen laten werken. De uitbreiding zal in 

jaarlijkse tranches worden gecontinueerd. 

 

Op twee scholen hebben we te maken met een teruglopend aantal leerlingen. Op 

basis van de meest recente prognoses van de gemeente constateren we dat extra 

inspanningen nodig zijn om voldoende leerlingen te houden. 

 

1.5 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 

 

Niet van Toepassing 

1.6 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het 

‘ondernemen’ 

 

Het is, ook voor een relatief kleine organisatie als Ichthus, steeds meer van belang 

om professioneel om te gaan met onderwerpen op het gebied van personeelsbeleid. 

Daarom is in 2018 besloten om een staffunctionaris voor HRM te benoemen.  

Ichthus werkt samen met twee HBO instellingen en begeleidt op alle scholen Pabo 

studenten bij hun stages. Er is daarnaast een samenwerking met de MBO 

opledingen voor onderwijs- en klasenassistenten. Ook hiervan begeleiden we 

studenten bij hun stages.  

Ichthus laat de schoonmaakwerkzaamheden binnen de scholen uitvoeren door de 

Tomin groep, een bedrijf dat werkt met medewerkers die afstand hebben tot de 

arbeidsmarkt. 

Duurzaamheid is een actueel thema, waar ook Ichthus mee te maken heeft. In het 

onderwijsaanbod wordt daar al aandacht aan besteed. In 2018 is er daarnaast ook 

een overleg gestart met een initiatiefgroep die het dak van een school wil benutten 

voor het opwekken van zonne-energie. Afspraken daarover worden nog gemaakt. 
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2 Governance 

2.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance 

 

 

Door middel van een statutenwijziging die op 11 juli 2018 door de algemene 

ledenvergadering is goedgekeurd is het governance model van VPCBO Ichthus 

omgezet in het bestuur-raad van toezicht model. Vier leden van het toenmalige 

bestuur zijn door de ledenvergadering benoemd als leden van de raad van toezicht. 

Twee leden van het bestuur hebben hun lidmaatschap beëindigd. (mevrouw B. 

Weerd-van ’t Hul en de heer W. Verlaan) 

Zie verdere toelichting in het verslag van de toezichthouder (10.10.5) 

 

 

2.2 Vermelding code goed bestuur  

 

 

VPCBO Ichthus volgt de code goed bestuur van de PO-Raad en is lid van de 

vereniging van toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang (VTOI/NVTK). 

 

2.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting 

 

Niet van toepassing. 

2.4 Horizontale verantwoording 

 

VPCBO Ichthus is een vereniging en dat betekent dat een deel van de horizontale 

verantwoording van de organisatie plaatsvindt naar de algemene ledenvergadering. 

Verder wordt het jaarverslag op de website ter beschikking gesteld zodat iedereen 

die dat wil er kennis van kan nemen. Ichthus werkt met “scholen op de kaart” zodat 

veel informatie ook langs die weg bereikbaar is voor geïnteresseerden. 

 

In dit verslag wordt uitgebreid ingegaan op de taken en werkwijze van de raad van 

toezicht, die gericht is op interne beheersing en controle. Doordat Ichthus diensten 

afneemt van Groenendijk Onderwijsadministratie is het voor veel processen 

verzekerd van professionele ondersteuning (TPM verklaring). 

 

3 Onderwijs 

3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen 

jaar 

 

 

In aanvulling op hetgeen al geschreven is onder 1.4 is het goed te vermelden dat de 

resultaten van twee van onze scholen, de Rehoboth en De Parel, voor de tweede 

maal onder de norm scoorden op de eindtoets. Voor beide scholen is een 

verbeterplan opgesteld en zijn al eerder ingezette acties geïntensiveerd. 
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In 2018 is na een uitgebreide orientatie op verschillende eindtoetsen gekozen voor 

een andere dan de tot nu toe gebruikte CITO-eindtoets. In het schooljaar 2018 -

2019 wordt de AMN ingevoerd. 

 

Met een school voor voortgezet onderwijs, het Erfgooierscollege, is een project 

gestart dat de aansluiting van primair naar voortgezet onderwijs moet 

vergemakkelijken en tegemoet te komen aan passend aanbod voor onze excellente 

leerlingen. 

 

3.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

 

 

In 2019 zal een nieuw strategisch beleidsplan worden ontwikkeld. Belangrijke 

elementen daarin zullen zijn: 

1. De identiteit van Ichthus is geen dode letter maar leeft in de organisatie. 

Daarom gaan we onze identiteitsnota actualiseren en uitwerken op 

schoolniveau. 

2. We leven in een tijdperk van snelle veranderingen en daarom passen we ons 

onderwijs ook aan. We willen werken aan leerlijnen voor 21e eeuwse 

vaardigheden, creatieve, culturele en/of muzikale vorming en voeren we 

geïntegreerde methodes voor zaakvakken (verder) in. 

3. Om de kwaliteit te behouden of verder te verhogen en tegen de achtergrond 

van het lerarentekort willen we ons oriënteren op, experimenteren met en 

vormgeven aan meer flexibele onderwijsvormen. 

4. Om het voor leerlingen gemakkelijker te maken om door te stromen naar het 

voortgezet onderwijs werken we met vo scholen samen. 

5. De medewerkers van Ichthus ontwikkelen zich continu, waarbij de 

gesprekscyclus de basis biedt voor scholing, opleiding, ervaring opdoen en 

doorgroeien in functieniveau. Hiertoe beschikt Ichthus over professionele 

leergemeenschappen en een eigen opleidingsaanbod/academie. 

6. Ichthus wil een aantrekkelijk werkgever zijn die medewerkers aan zich bindt 

en zich inzet voor hun welzijn en welbevinden. 

7. De relatie, gericht op samenwerking, met ouders zal worden geïntensiveerd 

en verdiept. 

3.3 Onderwijsprestaties 

 

 

In langjarig perspectief kunnen we zeggen dat de scholen van VPCBO Ichthus goede 

resultaten behalen. De schoolprestaties van de leerlingen liggen in de meeste 

gevallen op of boven het gemiddelde. De resultaten van de eindtoets zijn hieronder 

weergegeven: 
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Norm

2016 2017 2018

Van der Brugghenschool 539 539 541 535

De Parel 538 534 532 535

Rehobothschool 534 531 533 535

De Ark 541 541 542 534

Beatrixschool 540 536 539 534  
 

Eerder hebben we al aangegeven (3.1) dat twee scholen in 2018 lagere resultaten 

hebben behaald dan de norm. Daar wordt hard aan gewerkt om weer op het 

gewenste niveau te komen. Op de beide scholen zijn plannen van aanpak gemaakt 

die zowel korte termijn acties als ook acties voor de langere termijn omvatten. Voor 

beide scholen is daarbij externe deskundigheid ingehuurd. 

De ontwikkelingen van de groepen en individuele leerlingen worden tijdens de 

gehele schoolcarriëre gevold door de leerkrachten en de interne begeleiding. Twee 

keer per jaar worden opbrengsten geanalyseerd en worden daaruit zo nodig 

conclusies getrokken en specifieke plannen gemaakt. 

 

3.4 Onderwijskundige en onderwijsprogammatische zaken 

 

 

De scholen van VPCBO Ichthus hebben hun eigen profiel en zijn voortdurend in 

ontwikkeling. Op alle scholen worden nu stappen gezet om de 21e eeuwse 

vaardigheden en het onderzoekend leren te integreren in het programma.  

Verder zien we dat op alle scholen de introductie van de chromebooks benut wordt 

om leerlingen zelfstandiger te laten werken en het onderwijsaanbod meer adaptief 

te maken.  

Een aantal scholen gebruikt de chromebooks vooral in combinatie met zaakvakken, 

maar meer en meer zien we dat zij ook benut worden bij het taal- en 

rekenonderwijs. 

 

Alle schoolbesturen ontvangen middelen via de prestatiebox om invulling te geven 

aan verbeteringen van de onderwijsprestaties. De middelen worden ambtshalve 

toegekend. VPCBO Ichthus heeft deze middelen benut voor: 

- Scholing en begeleiding van leerkrachten onder meer op gebieden als 

omgaan met dyslexie, hoogbegaafdheid en leren zichtbaar maken.. 

- Selectie en introductie van een nieuwe eindtoets 

- In stand houden van een plusklas voor hoogbegaafde leerlingen 

- Scholing van locatieleiders 

- Het opstarten van netwerken voor cultuureducatie en voor leerkrachten van 

groep 7 en 8 

 

 

3.5 Informatie over toegankelijkheid en het toelatingsbeleid 

 

 

VPCBO Ichthus laat alle leerlingen toe waarvan de ouders aangeven dat zij de 

grondslag van de vereniging respecteren en deel willen nemen aan alle activiteiten 

die de school uitvoert. 

De schoolgebouwen van Ichthus zijn alle vijf toegankelijk voor alle leerlingen. Op 
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één school zal in de nabije toekomst nog een lift geïnstalleerd worden in plaats van 

de traplift die nu is aangebracht. Daarmee zijn dan alle scholen voor gehandicapte 

leerlingen (en leerkrachten) volledig toegankelijk. 

 

 

3.6 Verantwoording werkdrukmiddelen 

 

 

De toekenning van de werkdrukmiddelen was relatief laat in het proces van 

voorbereiding voor het schooljaar. De directie heeft de financiële en beleidsmatige 

kaders aangegeven naar de afzonderlijke (P)MR’en van de scholen en met hen 

overlegd. Uit die gesprekken is een gezamenlijk plan gekomen dat ter goedkeuring 

aan de PMR’en is voorgelegd. In het voorjaar van 2019 zullen de ervaringen rond de 

procedure en de inzet van de middelen worden geevalueerd. 

 

 

Bestedingscategorie Besteed bedrag 

(kalenderjaar) 

Toelichting  

Personeel 59.505 Inzet van leraarondersteuners, 

onderwijsassistenten, 

schoolassistenten, eventmanagers 

Materieel 11.359 

 

o.a. Chromebooks, licenties 

Professionalisering 0  

Overig 0  

4 Kwaliteitszorg 

4.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen 

jaar  

 

 

Voor de interne kwaliteitszorg wordt gebruik gemaakt van het 

kwaliteitszorginstrumentarium van Vensters Primair Onderwijs. Wij maken gebruik 

van de onderzoeksinstrumenten voor ouders, medewerkers en leerlingen, inclusief 

de sociale veiligheids vragenlijst. 

 

In 2018 heeft de Inspectie van het Onderwijs geen kwaliteitsonderzoek uitgevoerd 

op scholen van Ichthus. Alle scholen hebben een regulier ‘normaal’ 

basisarrangement. 

 

4.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

 

 

Het actieve gebruik van Vensters is in 2018  op gang gekomen en zal ook in 2019 

worden doorgezet. 
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4.3 Afhandeling van klachten 

 

 

Rondom de verwijzing van een leerling naar het speciaal onderwijs is een klacht 

binnengekomen bij het bestuur. Uiteindelijk zijn we er niet in geslaagd om als ouder 

en school tot een gezamenlijke, eensluidende visie te komen. Het kind is toegelaten 

tot het speciaal onderwijs. De betreffende ouder heeft zich bij het besluit van 

Ichthus neergelegd. 

Verder zijn er geen klachten ingebracht. 

 

 

5 Onderzoek 

5.1 Toelichting inzake de werkzaamheden 

 

 

In het verslagjaar is onderzoek gedaan naar de visie van medewerkers op het 

onderwijs in hun eigen school en binnen de scholen van de vereniging. De 

uitkomsten hiervan worden benut bij het opstellen van het nieuwe strategisch 

beleidsplan. 

 

Verder zijn peilingen gehouden onder ouders en leerlingen met betrekking tot 

tevredenheid en sociale veiligheid. 

 

Binnen de vereniging hebben we het aantal netwerken uitgebreid. Er zijn nu 

groepen voor IB’ers, ICT, leerkrachten groep 7/8 en rond het thema cultuur. 

 

5.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

 

 

In de komende jaren zullen we de tevredenheidsonderzoeken systematisch blijven 

uitvoeren.  

Ook zullen we de netwerken nog wat verder uitbreiden en stapsgewijs een eigen 

academie proberen op te bouwen. 

 

6 Internationalisering 

6.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 

 

 

Op alle scholen wordt Engels aangeboden, ook in de lagere leerjaren.  

 

6.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 
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We verwachten in de komende periode op dit gebied geen wezenlijke 

veranderingen. 

 

 

7 Personeel 

7.1 Zaken in het afgelopen jaar met een behoorlijke personele 
betekenis 

 

 

Het belangrijkste aspect van het personeelsbeleid in 2018 was ongetwijfeld het 

steeds groter wordende lerarentekort. Er moet een zware wissel getrokken worden 

op de inzet van onze medewerkers om de scholen goed te laten functioneren. Er 

wordt voortdurend geworven naar nieuw personeel, maar het aantal sollicitanten op 

vacatures is in sommige gevallen nihil. In 2018 zijn we er ternauwernood in 

geslaagd om qua reguliere bezetting rond te komen, zij het dat dat enorme 

inspanningen vereist. 

Op verschillende manieren wordt verder omgegaan met (kortdurende) 

vervangingen. Vaak wordt bij afwezigheid van de leerkracht de klas verdeeld over 

de school of worden onderwijsassistenten of studenten ingezet in samenwerking 

met/onder supervisie van een bevoegde leerkracht.  

In samenwerking met enkele externe partijen hebben we een additioneel aanbod 

voor klassen ontwikkeld dat ook kan worden ingezet bij afwezigheid van de 

leerkracht. 

Wanneer dit alles niet voldoende blijkt worden in voorkomende gevallen kinderen 

naar huis gestuurd. 

 

De acties in het primair onderwijs hebben als resultaat gehad dat het kabinet geld 

beschikbaar heeft gesteld voor salarisverbetering van leerkrachten en 

werkdrukverlaging.  

Het lerarentekort is daarmee echter nog niet opgelost. In 2018 is het tekort 

dagelijks merkbaar geworden. De mogelijkheden om zieke of afwezige leerkrachten 

te vervangen zijn minimaal. Met het oog op de toekomst zijn we in 2018 gestart 

met een denktank Lerarentekort, waarin leerkrachten, ouders en leidinggevenden 

met elkaar proberen nog meer innovatieve oplossingen te genereren. 

 

Binnen de scholen van de vereniging heeft het inzetten van de werkdrukmiddelen 

ertoe geleid dat er andere onderwijs ondersteunende functies in de school zijn 

gekomen dan waar wij tot nu toe mee werkten. Daarbij komt dat in de nieuwe CAO 

primair onderwijs de functies van de leerkrachten opnieuw zijn gedefinieerd. Dit zal 

op termijn leiden tot een herziening van het functiebouwwerk van de vereniging. 

 

Het is goed om in dit kader nog te vermelden dat er binnen de vereniging één 

medewerker via een zij-instroomtraject is gestart. 

 

Op de scholen zijn verschillende scholingstrajecten in uitvoering. In veel gevallen 

gaat het om scholing voor het gehele team, soms om individuele coachings- en 

scholingstrajecten. 

 

Zoals eerder aangegeven zijn er in het kader van de werkdrukmiddelen 
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medewerkers aangenomen in andere functies dan leerkracht. Inmiddels heeft de 

vereniging medewerkers in dienst in 16 verschillende functies. 

 

Het ziekteverzuim was in 2018 4,9%. In 2016 en 2017 was dat respectievelijk 5,3% 

en 4,3%.  

 

7.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 

 

 

Door het landelijke lerarentekort merken we dat er een verhoogde mobiliteit is van 

leerkrachten. Enkele leerkrachten hebben Ichthus verlaten omdat zij een aanstelling 

konden krijgen in hun woonplaats.  

Het is vrijwel onmogelijk gebleken om een flexibele schil te behouden in het 

personeelsbestand. Iedereen is nodig om alle groepen te voorzien van leerkrachten. 

Naar onze verwachting zal het lerarentekort nog enkele jaren aanhouden.  

In de komende jaren zal het benodigde aantal personeelsleden langzaam afnemen. 

Dat betekent dat er de komende jaren dus grote inspanningen zullen worden 

gevraagd van management en staf om de groepen bezet te houden. 

 

7.3 Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag 

 

 

Het personeelsbeleid is erop gericht om leerkrachten in staat te stellen hun werk 

goed te doen. Daarbij past ook scholing en begeleiding. Van de leerkrachten die zijn 

vertrokken zijn verreweg de meesten op eigen verzoek ontslagen. In enkele 

gevallen was ontslag op andere gronden onvermijdelijk. Die gevallen voldeden aan 

de instroom voorwaarden van het Participatiefonds. 

 

 

8 Huisvesting 

8.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 

 

Na het verschijnen van het Integraal huisvestingsplan van de gemeente Huizen in  

2017 heeft Ichthus in 2018 een start gemaakt met de voorbereidingen voor het 

verbeteren van de huisvesting van de scholen.  

Voor De Ark is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een 

revitalisering van het gebouw. De conclusie daaruit was dat nieuwbouw op termijn 

een betere optie is. Daarover is en wordt nog verder overleg gevoerd met de 

gemeente. We hebben aangegeven naar de gemeente dat we voor de komende 

periode van 3 jaren geen grootschalig onderhoud zullen uitvoeren in afwachting van 

verdere besluitvorming over nieuwbouw of renovatie.  

 Voor de nieuwbouw van de Rehoboth is een aantal malen overleg gevoerd met 

(mogelijke) samenwerkingsparters en is gestart met de ontwikkeling van een 

programma van eisen.  

De nieuwbouwplannen voor de Van der Brugghenschool zijn vooralsnog opgeschort, 

omdat er klaslokalen op de Beatrixschool beschikbaar kunnen zijn. 
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In 2018 zijn we begonnen met het structureel investeren in de schoolpleinen. 

Daarvoor werd dat ad hoc uitgevoerd. 

 

8.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

 

In 2019 zullen de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de Rehobothschool 

verder vorm krijgen. Pas in 2020 kunnen we met de gemeente verder in overleg 

over de revitalisering of nieuwbouw van De Ark. 

Voor alle scholen werken we met een recent herzien meerjaren onderhoudsplan en 

worden kleine wenselijk geachte aanpassingen gedaan, bijvoorbeeld om het 

binnenklimaat te verbeteren. 

 

 

9 Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen 

 

9.1 De samenwerkingsverbanden waarbij de rechtspersoon is 

aangesloten 

 

 

VPCBO Ichthus is aangesloten bij het samenwerkingsverband Unita. 

 

9.2 Ontwikkelingen bij / in relatie tot verbonden partijen 

 

 

VPCBO Ichthus heeft verder geen verbonden partijen. 

 

 

 

10 Financiën 

10.1 Financiële positie op balansdatum en toelichting 

 
Financiële kengetallen

- Rentabiliteit (langjarig gemiddelde) 3,6% 0,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

- Liquiditeit 4,35 3,98 3,80 3,73 3,85 3,93

- Weerstandsvermogen 18,1% 17,4% 16,9% 17,1% 17,3% 17,5%

- Solvabiliteit 82,6 81,9 81,6 81,7 82,4 82,8

- Personeel t.o.v. totale lasten 81,3% 82,7% 82,7% 82,2% 81,7% 81,4%  
 

 

De rentabiliteit van Ichthus was in 2018 relatief hoog. Dat was ook nodig om het 

eigen vermogen weer boven de norm te krijgen. De organisatie is liquide en solvabel 

en voldoet aan de gangbare normen voor het primair onderwijs. 
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10.2 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten 

 

Balanspositie 31-dec-18 31-dec-17 

      

Vast activa  €             808.426   €            869.824  

Vorderingen  €             332.619   €            449.615  

Liquide middelen  €         1.980.745   €        1.298.046  

Totale activa  €         3.121.789   €        2.617.485  

      

Eigen vermogen  €         1.912.305   €        1.682.068  

Voorzieningen  €             665.546   €            413.560  

Langlopende schulden  €               11.851   €              14.812  

Kortlopende schulden  €             532.087   €            507.045  

Totale passiva  €         3.121.789   €        2.617.485  
 

 

 

Ten opzichte van de balans ultimo 2017 zijn er op enkele posten verschillen. Aan de 

activa zijde valt het verschil op in de post ‘overige vorderingen’. In 2017 was er nog 

een grote vordering op de Gemeente Huizen in verband met plaatsing van tijdelijke 

lokalen. Die is inmiddels voldaan. 

Aan de passiva zijde is de groei van het eigen vermogen zichtbaar door de 

toevoeging van het resultaat van 2018. Ook de voorzieningen zijn toegenomen, 

onder meer doordat een voorziening voor langdurig ziekteverzuim is gecreëerd. 

Tenslotte kan worden vermeld dat de voorziening voor onderhoud is gestegen 

omdat we in afwachting van nieuwbouw (of renovatie) een aantal 

onderhoudsprojecten (nog) niet hebben uitgevoerd. (zie ook 8.1 en 8.2) Dat heeft 

vooral betrekking op grote onderhoudswerkzaamheden voor het gebouw van De 

Ark.  

 

10.3 Toelichting op het resultaat en wat hieraan heeft bijgedragen 

 

 

Door het werken met eenduidige normen voor de allocatie van de middelen naar de 

scholen en een verbeterend toezicht daarop kunnen we de kosten beter beheersen. 

De belangrijkste twee redenen voor het positieve resultaat zijn gelegen in de 

ophoging van de bekostiging door de rijksoverheid en de besparing die gerealiseerd 

is door het eigenrisicodragerschap voor de kosten van de ziektevervanging. 

Tegenover de toegenomen inkomsten uit subsidie, bestaande uit de reguliere 

aanpassingen en de toegevoegde werkdrukmiddelen, stonden uiteraard ook extra 

kosten. De loonkosten zijn fors gestegen door de nieuwe CAO en we hebben 

personeel aangenomen ten laste van de werkdrukmiddelen. Maar we hebben minder 

kosten gemaakt dan dat de inkomsten gestegen zijn. 

In 2018 was VPCBO Ichthus voor het eerst eigenrisicodrager voor de 

ziektevervanging. In de begroting hadden we de kosten begroot ter hoogte van de 

premie, die we anders hadden moeten betalen aan het Vervangingsfonds. Zoals 
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verwacht was die premie aanzienlijk hoger dan de werkelijke kosten. Daarom 

hebben we van het overschot een bestemmingsreserve gecreëerd ter hoogte van € 

90.000 voor het afdekken van toekomstige risico’s. 

 

10.4 Analyse realisatie exploitatie t.o.v. begroting en vorig jaar 

 
Staat van Baten en Lasten 2018 Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

Baten

Rijksbijdragen 6.110.996€                      5.586.600€                      5.672.572€                      

Overige overheidsbijdragen en subsidies 32.775€                            44.100€                            9.844€                               

Overige baten 172.120€                          99.800€                            145.771€                          

6.315.891€                      5.730.500€                      5.828.187€                      

Lasten

Personele lasten 4.992.222€                      4.647.600€                      4.783.194€                      

Afschrijvingen 164.461€                          155.000€                          141.549€                          

Huisvestingslasten 478.800€                          467.600€                          459.038€                          

Overige instellingslasten 452.025€                          410.600€                          403.183€                          

6.087.508€                      5.680.800€                      5.786.964€                      

Saldo baten en lasten 228.382€                          49.700€                            41.224€                            

Financiële baten en lasten

Financiële baten 2.549€                               2.500€                               3.236€                               

Financiële lasten 695€                                  2.000€                               2.404€                               

1.855€                               500€                                  832€                                  

Resultaat 230.237€                          50.200€                            42.056€                             
 

 

 

Ten opzichte van de begroting is de rijkssubsidie aanzienlijk hoger uitgevallen. 

Daaraan hebben de toekenning van de werkdrukmiddelen en de compensatie voor 

de loonkostenstijging ten gevolge van de nieuwe CAO het meest bijgedragen. Ook 

het samenwerkingsverband heeft meer middelen toegedeeld aan de schoolbesturen. 

De overige baten zijn hoger uitgevallen door onder meer een bonus van het 

Vervangingsfonds en de opbrengsten van de detachering van een medewerker. 

De personele lasten zijn gestegen vanwege de besteding van de werkdrukmiddelen 

en de nieuwe CAO. Door het eigenrisicodragerschap voor het Vervangingsfonds 

hebben we een groot bedrag bespaard. 

De afschrijvingen zijn hoger uitgevallen dan begroot en ook ten opzichte van 2017 

door boekverlies desinvesteringen. 

De huisvestingslasten wijken niet substantieel af van de begroting. De overige 

instellingslasten zijn hoger uitgevallen vooral ten gevolge van de bestedingen ten 

behoeve van onderwijsleermateriaal en informatietechnologie. 

Als we de cijfers van 2018 afzetten tegen het vorig jaar dan zien we dat de 
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rijksbijdragen met bijna 8% gestegen zijn. De stijging bij de overige rijksbijdragen 

en subsidies wordt o.a. veroorzaakt omdat we nu een volledig kalenderjaar werken 

met gesubsidieerde buurtsportcoaching.  

De personele lasten zijn ook gestegen, maar minder dan de rijksbijdrage. Die lagere 

groei van de personele kosten heeft vooral te maken met het feit dat Ichthus 

eigenrisicodrager is geworden voor het Vervangingsfonds, waardoor er een forse 

besparing is gerealiseerd. 

De afschrijvingen zijn hoger dan in 2017 vanwege het al eerder genoemde 

boekverlies. De hogere lasten voor huisvesting zijn enerzijds het gevolg van een 

hogere dotatie aan onderhoudsvoorziening en anderzijds hogere kosten voor klein 

onderhoud. De stijging van de overige kosten wordt veroorzaakt door hogere lasten 

op telefoonkosten, PR, administratie en beheer. 

 

10.5 Toelichting op het investeringsbeleid 

 

 

Elk jaar wordt in overleg met de scholen vastgesteld welke investeringen wenselijk 

zijn en worden er prioriteiten aangegeven. In 2018 waren er geen grote 

verschuivingen ten opzichte van de jaren daarvoor.  

 

10.6 Toelichting op kasstromen en financiering 

 

 

Ten gevolge van de exploitatie zijn de liquide middelen van de vereniging verder 

toegenomen. We verwachten geen majeure ontwikkelingen op dit onderwerp. 

 

 

10.7 Informatie over financiële instrumenten 

 

 

Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële instrumenten voor 

speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële 

instrumenten van het bestuur zijn marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. 

Marktrisico 

De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil. De 

instelling loopt geen prijsrisico's. De instelling loopt renterisico over de 

rentedragende vorderingen en rentedragende schulden. 

Kredietrisico 

De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico. 

Liquiditeitsrisico 

Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent 

liquiditeit heeft uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing 

worden liquiditeitsrisico's beheerst. 

 

10.8 In control statement 

 

Niet van toepassing 
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10.9 Treasurybeleid 

 

Het treasurybeleid van VPCBO Ichthus is gericht op het uitsluiten, dan wel 

minimaliseren van het debiteurenrisico, het renterisico en het interne 

liquiditeitsrisico. 

 

Het debiteurenrisico is de kans dat de belegde middelen niet worden 

terugontvangen van debiteuren. Ichthus geeft hier invulling aan door vrijwel al haar 

liquide middelen (de spaargelden) onder te brengen bij de RABO bank. De 

betaalrekeningen van Ichthus lopen bij de Rabobank, die zowel van S&P als van 

Moody’s een double-A rating heeft ontvangen. 

 

Het renterisico behelst het gevaar verbonden aan de veranderingen in de 

rentestructuur. Bewust is ervoor gekozen om ‘overtolllige gelden’ op een 

spaarrekening te zetten bij de RABO bank. Dit omdat de lange rente vrijwel gelijk 

was aan de korte rente. De gemiddelde rente die ontvangen is op de spaarrekening 

bij RABO bank over 2018 bedroeg ongeveer 0,2%. De rente op deze spaarrekening 

wordt per jaar achteraf berekend en bijgeschreven. Het saldo is vrij opneembaar. 

(tot 25% van het eindejaarssaldo kostenloos, daarboven worden kosten in rekening 

gebracht) 

 

Het interne liquiditeitsrisico is de kans dat opbrengsten worden gemist dan wel 

kosten worden gemaakt door wijziging in de geprognotiseerde liquitditeitsbehoefte. 

Ichthus voorziet hierin door haar financieringsbehoeften ruim van te voren te 

plannen en door het resultaat van het lopend jaar nauwlettend te monitoren. 

 

Indien de lange rente in komende tijd significant hoger komt te liggen dan de korte 

rente, heeft Ichthus haar handen vrij om een deel van het geld opnieuw voor 

langere tijd vast te zetten. Het eigen vermogen is belegd in liquide middelen, 

spaartegoeden. 

 

 

10.10 Continuïteitsparagraaf 

10.10.1 Inleiding 

 

Bepalend voor de onderwijsinhoud alsmede de toekomstige financien is de balans in 

de volgende twee grootheden: de ontwikkeling van de leerlingenaantallen en de 

verwachte personele bezetting. 

 

Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het ingezette beleid waarbij  

flink wordt geïnvesteerd laat voor de jaren 2020 t/m 2021 een stabiel resultaat zien, 

waarbij extra middelen worden ingezet voor beleidsimpulsen. Het bestuur volgt de 

leerlingontwikkeling nauwlettend en zal de personele bezetting afstemmen op de 

inkomsten en leerlingaantallen. 

Het bestuur hanteert de volgende kaders om de visie/missie en ambities te 

realiseren en continuïteit van de vereniging te borgen. 

Financieel streven we er naar nog beter ‘in control zijn’. We willen de risico’s tijdig 

herkennen en daarop anticiperen en de middelen van de vereniging effectief en 
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efficiënt inzetten. De komende jaren nemen we hierin onder meer de volgende 

stappen: 

- We versterken de kennis en kunde van bestuur en locatieleiding op het gebied 

van financiële bedrijfsvoering. Op deze manier versterken we het 

eigenaarschap en maken we met elkaar een gezonde financiële 

bedrijfsvoering met adequate planning en control. 

- Exploitatie en vermogen staan in dienst van het realiseren van doelen en 

ambities. Verwachte inkomsten bepalen primair de omvang van de uitgaven 

voor de exploitatie. Doelen en ambities worden afgestemd op de reikwijdte 

van de beschikbare middelen. 

- Sturing op een evenwicht tussen inkomsten en structurele uitgaven  

- Sturing op een evenwichtige verdeling van middelen over de scholen 

(allocatie op basis van vastgestelde criteria en budgetten) 

- Positionering van de scholen o.a. door verdere professionalisering van 

medewerkers en werkwijzen. 

- Scholing van personeel, w.o. op pedagogisch- didactisch handelen op omgaan 

met verschillende begaafdheden binnen de leerjaren.  

- Creëren van ruimte waarbinnen de scholen kunnen acteren binnen de 

specifieke eigenheid van de school, zonder buiten de algemene kaders van de 

vereniging te treden. 

- Incidentele en/of structurele middelen worden, als de exploitatie dit toestaat, 

ingezet voor kwaliteitsverbeteringen en/of andere beleidsprogramma’s. 

- Vermogen borgt primair de continuïteit van de vereniging. Tegelijkertijd geeft 

vermogen mogelijkheden om innovaties (beleidsprogramma’s en ambities) en 

aanpassingen op inkomsten versneld te kunnen doorvoeren. Daarvoor is het 

van belang om het niveau van het beschikbaar weerstandsvermogen op peil 

te houden en bindend vast te leggen, teneinde continuïteit te waarborgen. De 

vereniging stuurt op een beschikbaar weerstandsvermogen dat gelijk is aan 

ca. 15% van de totale rijksbijdragen, is nominaal ca. € 900.000. 

10.10.2 A.1 Kengetallen T tot en met T+5 

 
A1. Meerjarenperspectief 

kengetallen

Realisatie Begroting

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Personele bezetting in FTE

- Management/directie 6,74 6,20 6,20 6,00 6,00 6,00

- Onderwijs personeel 53,01 53,60 53,03 51,81 50,60 50,46

- Ondersteunend personeel 10,05 10,70 10,05 9,80 9,30 9,30

Totaal 69,80 70,50 69,28 67,61 65,90 65,76

Leerlingaantallen 1/10 1.102               1.084               1.070               1.049               1.050               1.050               

Meerjarenperspectief

 
 

Leerlingaantallen 

De leerlingenaantallen en prognoses worden jaarlijks bijgesteld op basis van 

hernieuwde inzichten door demografische ontwikkelingen en het 

belangstellingspercentage. 

 

Personele bezetting 

De planning van de personele inzet heeft een directe relatie tot de leerlingaantallen. 

Op grond van de verwachte leerlingaantallen zal de personele inzet licht krimpen. 
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A1. Meerjarenperspectief 

kengetallen

Realisatie Begroting

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Personele bezetting in FTE

- Management/directie 6,74 6,20 6,20 6,00 6,00 6,00

- Onderwijs personeel 53,01 53,60 53,03 51,81 50,60 50,46

- Ondersteunend personeel 10,05 10,70 10,05 9,80 9,30 9,30

Totaal 69,80 70,50 69,28 67,61 65,90 65,76

Leerlingaantallen 1/10 1.102              1.084              1.070              1.049              1.050              1.050              

Financiële kengetallen

- Rentabiliteit (langjarig gemiddelde) 3,6% 0,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

- Liquiditeit 4,35 3,98 3,80 3,73 3,85 3,93

- Weerstandsvermogen 18,1% 17,4% 16,9% 17,1% 17,3% 17,5%

- Solvabiliteit 82,6 81,9 81,6 81,7 82,4 82,8

- Personeel t.o.v. totale lasten 81,3% 82,7% 82,7% 82,2% 81,7% 81,4%

Meerjarenperspectief

 
 

Liquiditeit – streefwaarde > 1,5 

De liquiditeit geeft de verhouding weer tussen de schulden op korte termijn en de 

beschikbare middelen. De streefwaarde van 1,5 geeft aan dat er dus 1,5 meer 

beschikbaar is, dan dat er verplichtingen zijn. Zodra de ratio onder de 1,2 daalt, 

ontstaat een liquiditeitsprobleem. Uit de meerjarenprognose blijkt dat deze waarde 

zelfs net onder de 4 blijft. Hiermee wordt de eigen streefwaarde ruim gehaald. 

 

Weerstandvermogen – streefwaarde > 15% 

Het weerstandsvermogen excl. MVA (= buffervermogen) bepaalt de financiële 

spankracht van een organisatie. Voor het bepalen van het benodigde 

weerstandsvermogen en daarmee de hoogte van de reserves speelt het risicoprofiel 

een rol. Uitgangspunt is dat er sprake is van een range die ligt tussen de 5% en 20% 

procent. Hierbij wordt 5% als voldoende beschouwd bij een laag risicoprofiel en 20% 

bij een hoog risicoprofiel. 

Op basis van een uitgevoerde risicoinventarisatie is vastgesteld dat er bij de 

vereniging sprake van een gemiddeld risicoprofiel. De streefwaarde van VPCBO 

Ichthus is 15%. Op basis van de thans voorliggende meerjarenprognose blijkt een 

weerstandvermogen boven de eigen streefwaarde. 

10.10.3 A.2 Meerjarenbegroting T tot en met T+5 

De meerjarenbegroting zoals hieronder is weergegeven is gebaseerd op de 

leerlingaantallen uit de prognose. 2018 gaf een exploitatieoverschot; de begroting 

2019 gaat uit van een evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven. Vanaf 2020 

wordt gestuurd op een beperkt exploitatieoverschot, waarmee financiële ruimte 

gecreërd wordt voor investeringen in materiële activa. De personele bezetting houdt 

een gelijke tred met de leerlingenaantallen. Hierbij is uitgegaan van een doorlopende 

financiering op de werkdrukverlaging. Omdat nog niet zeker was binnen welke 

termijn er nieuwbouw en/of renovatie zal plaatsvinden is in de meerjarenbegroting 

nog geen rekening gehouden met eventuele vervroegde afschrijvingen. 
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A2. Meerjarenbegroting - Balans Realisatie Begroting Meerjarenperspectief

2018 2019 2020 2021 2022 2023

ACTIVA

Vaste activa:

- Materiële vaste activa € 804.392 € 848.400 € 888.000 € 922.000 € 951.000 € 974.000

- Financiële vaste activa € 4.034 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000

Totaal vaste activia € 808.426 € 852.400 € 892.000 € 926.000 € 955.000 € 978.000

Vlottende activa:

- Vorderingen € 332.619 € 332.600 € 333.000 € 333.000 € 333.000 € 333.000

- Liquide middelen € 1.980.744 € 1.738.800 € 1.641.000 € 1.605.000 € 1.669.000 € 1.712.000

Totaal vlottende activa € 2.313.363 € 2.071.400 € 1.974.000 € 1.938.000 € 2.002.000 € 2.045.000

TOTAAL ACTIVA € 3.121.789 € 2.923.800 € 2.866.000 € 2.864.000 € 2.957.000 € 3.023.000

PASSIVA

Eigen vermogen:

- Algemene reserve € 976.420 € 976.500 € 1.002.000 € 1.027.000 € 1.052.000 € 1.078.000

- Bestemmingsreserve publiek € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000

- Bestemmingsreserve privaat € 845.885 € 845.900 € 846.000 € 846.000 € 846.000 € 846.000

Eigen vermogen € 1.912.305 € 1.912.400 € 1.938.000 € 1.963.000 € 1.988.000 € 2.014.000

Voorzieningen € 665.546 € 482.500 € 402.000 € 378.000 € 449.000 € 489.000

Langlopende schulden € 11.851 € 8.900 € 6.000 € 3.000 € 0 € 0

Kortlopende schulden € 532.087 € 520.000 € 520.000 € 520.000 € 520.000 € 520.000

TOTAAL PASSIVA € 3.121.789 € 2.923.800 € 2.866.000 € 2.864.000 € 2.957.000 € 3.023.000

A2. Meerjarenbegroting - Baten 

en lasten

Realisatie Begroting Meerjarenperspectief

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Baten

Rijksbijdragen € 6.110.996 € 6.117.800 € 6.211.000 € 6.100.000 € 5.997.000 € 5.937.000

Overige overheidsbijdragen € 32.775 € 39.900 € 22.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000

Overige baten € 172.120 € 71.900 € 72.000 € 71.000 € 70.000 € 70.000

Totaal baten € 6.315.891 € 6.229.600 € 6.305.000 € 6.175.000 € 6.071.000 € 6.011.000

Lasten

Beleidsprogramma's € 40.300 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000

Personeelslasten € 4.951.922 € 5.151.000 € 5.194.000 € 5.055.000 € 4.942.000 € 4.871.000

Afschrijvingen € 164.461 € 156.000 € 160.000 € 166.000 € 171.000 € 177.000

Huisvestingslasten € 478.800 € 470.700 € 472.000 € 474.000 € 476.000 € 478.000

Overige lasten € 452.025 € 412.300 € 415.000 € 417.000 € 419.000 € 421.000

Totaal lasten € 6.087.508 € 6.230.000 € 6.281.000 € 6.152.000 € 6.048.000 € 5.987.000

Saldo baten en lasten € 228.383 -€ 400 € 24.000 € 23.000 € 23.000 € 24.000

Financiële baten en lasten € 1.854 € 500 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000

Financieel resultaat € 230.237 € 100 € 26.000 € 25.000 € 25.000 € 26.000  

10.10.4 B.1 Rapportage aanwezighed en werking van het interne 

risicobeheersings- en controlesysteem 

Het bestuur van VPCBO Ichthus ziet de urgentie van risicomanagement. Door inzicht 

in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze 

besluiten te nemen, zodat de huidige risico’s en de risico’s gerelateerd aan 

toekomstige beleidskeuzes in verhouding staan tot de vermogenspositie van de 

organisatie. 

Risico’s en beheersmaatregelen worden jaarlijks geëvalueerd en opnieuw 

geïdentificeerd. De meest recente risicoanalyse is van maart 2019 waarin naast een 

inventarisatie van risico’s, de risico’s ook gekwantificeerd zijn. Nut en noodzaak van 

risicomanagement vallen grofweg uiteen in twee hoofddoelstellingen:  

1. Het onderkennen van de risico’s en vandaar uit adequate maatregelen treffen. 

2. Risico-inventarisatie als onderbouwing van het weerstandsvermogen. 
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Evaluatie en identificatie zijn leidend voor de vaststelling van beleidsprioriteiten in 

beleidsprogramma’s. 

 

Begin 2019 zijn kritische processen van de administratieve organisatie (AO) 

beschreven in een Handboek Administratieve Organisatie. In dit document zijn 

beleidsmatige, administratieve en ondersteunende processen binnen VPCBO Ichthus 

beschreven.  

De beschreven processen zijn dynamisch van aard en zullen in de praktijk 

voortdurend getoetst worden op effectiviteit. Aanpassingen in de uitvoering en dus 

ook in de beschrijvingen zullen door de bestuursorganisatie van VPCBO Ichthus 

worden beoordeeld en verwerkt in een update van dit handboek. 

Een deel van de AO/IC is uitbesteed aan administratiekantoor Groenendijk waarbij 

gemaakte afspraken zijn vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA). 

 

10.10.5 B.2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

 

Risicogebeurtenis 

Inschatting van 
de financiële 

impact 
(a) 

Inschatting van 
de kans dat de 

gebeurtenis zich 
voordoet 

(b) 

Gewogen 
impact in €  

(a * b) 

Onderwijs en kwaliteit       

Lagere leerlingaantallen dan voorzien € 60.000,00 20% € 12.000,00 

Niet realiseren van kwaliteitsdoelen en ambities € 160.000,00 10% € 16.000,00 

Kwaliteit onderwijs van één of meer scholen 
komt onder de inspectienorm 

€ 40.000,00 60% € 24.000,00 

Deel personeel voldoet niet aan ambitieniveau, 
deskundigheid en/of competenties 

€ 105.000,00 20% € 21.000,00 

Eigen risico bij hoog ziekteverzuim (boven 
10%) 

€ 100.000,00 5% € 5.000,00 

Wegvallen van niet-structurele inkomsten 
waarmee structurele lasten zijn aangegaan 
(bijv. SWV, werkdrukmiddelen, e.a.) 

€ 50.000,00 20% € 10.000,00 

Onvoldoende borging van bovenschoolse 
ondersteuning in continuïteit van bedrijfsvoering 
(kwetsbaarheid bovenschoolse ondersteuning) 

€ 25.000,00 30% € 7.500,00 

Onvoldoende borging van locatieleiding als 
drager van identiteit, cultuur en 
onderwijskwaliteit (kwetsbaarheid locatieleiding) 

€ 50.000,00 40% € 20.000,00 

Onvoldoende borging van bestuurder(s) als 
drager van identiteit, cultuur, bedrijfsvoering en 
(onderwijs)kwaliteit (kwetsbaarheid van 
bestuur) 

€ 75.000,00 30% € 22.500,00 

Bedrijfsvoering       

Budgetoverschrijdingen op schoolbudgetten € 100.000,00 20% € 20.000,00 

Niet-begrote exploitatietekorten / 
budgetoverschrijdingen op bovenschoolse 
kosten en investeringen (financiële 
tegenvallers) 

€ 15.000,00 50% € 7.500,00 

Fraude / diefstal / verduistering € 50.000,00 10% € 5.000,00 

Naheffingen/sancties door overheid (UWV, PF, € 100.000,00 25% € 25.000,00 
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Belastingdienst) 

Budgetoverschrijding bij nieuwbouw 
(Rehobothschool en De Ark) 

€ 500.000,00 20% € 100.000,00 

Overige risico's       

Niet voldoen aan de eisen van de Wet 
Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG)  

€ 60.000,00 20% € 12.000,00 

Incidenten op het gebied van sociale of fysieke 
veiligheid (t.a.v. school, personeel en/of 
leerlingen); intimidaties; claims 

€ 70.000,00 20% € 14.000,00 
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10.10.5 B.3 Rapportage toezichthoudend orgaan 

 

 

De raad van toezicht bestaat nu uit vier personen. (zie schema) 

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding van € 1000 op 

jaarbasis, maar hebben voor het jaar 2018 afgezien van een honorarium.  

 

Hun functies en nevenfuncties zijn inzichtelijk gemaakt in onderstaand overzicht: 

 

Naam Functie Nevenfunctie(s) 

M. Rebel-Vos 

(Voorzitter) 

Bedrijfskundig manager Geen 

E. van Tongeren Mondhygiëniste Geen 

G. van der Poel  

(Vice Voorzitter ) 

HR Business partner Geen 

G. Hansman Makelaar/Eigenaar Gerbert 

Hansman Makelaardij 

Geen 

 

De raad van toezicht heeft de heer E. Vos benoemd tot bestuurder. 

 

De raad van toezicht heeft statutair de volgende taken: 

1. De raad van toezicht ziet erop toe dat het onderwijs overeenkomstig de 

grondslag en doelstelling van de vereniging is; 

2. De raad van toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de 

uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur, staat het met raad terzijde en 

fungeert als klankbord;  

3. De raad van toezicht is in elk geval belast met:  

a. het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch 

meerjarenplan op verenigingsniveau;  

b. het toezien op de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen en 

de code goed bestuur, als bedoeld in artikel 171 lid 1 onder a van de Wet op het 

primair onderwijs;  

c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige 

bestemming en aanwending van de middelen, waaronder de middelen verkregen op 

grond van de Wet op het primair onderwijs;  

d. het aanwijzen van de accountant en het formuleren van diens opdracht;  

e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de 

uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met d in het jaarverslag;  

f. het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van het bestuur;  

g. het toezien op de kwaliteit van het op de scholen van de vereniging geboden 

onderwijs;  

h. het periodiek evalueren en beoordelen van het (onderling) functioneren van de 

raad van toezicht.  

 

Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn 

taken noodzakelijke gegevens, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de 

raad van toezicht om alle informatie van het bestuur te verlangen die hij nodig heeft 

om de toezichthoudende functie goed te kunnen uitoefenen. 
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De raad van toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering 

van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de 

vereniging in relatie tot de maatschappelijke functie van de vereniging en een 

zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die 

bij de vereniging betrokken zijn. 

1. Het bewaken van het doel en de grondslag van de vereniging door te toetsen 

of het bestuur de doelen van de vereniging zowel doelgericht, effectief als 

rechtmatig en efficiënt realiseert, daarbij rekening houdend met 

maatschappelijke doelen welke door de vereniging of door de overheid in 

wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven, en daar 

verantwoording over aflegt 

2. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het 

bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde meerjaren- en 

jaarlijkse beleidsplannen, met de financiële meerjarenraming respectievelijk 

de begroting van de vereniging en beleidsuitgangspunten. De raad van 

toezicht en het bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door 

de raad van toezicht gehanteerd worden. 

3. De bevoegdheid voor het vaststellen of wijzigen van het reglement van 

toezicht, het vaststellen van het bestuursreglement en de 

klokkenluidersregeling 

4. Het toezicht houden op het realiseren van de doelen op strategisch en 

beleidsmatig niveau, ten aanzien van het geven van onderwijs, de zorgplicht, 

onderwijsdiensten, de onderwijsorganisatie en de leiding. Met aandacht voor 

het besturen, de kwaliteitsaspecten van het onderwijs, de organisatie, de 

tevredenheid van de leerling/student en de werknemers, de financiering en 

het financiële beheer. 

 

VPCBO Ichthus volgt de Code Goed Bestuur van de PO Raad en wijkt daar niet van 

af. 

 

In het verslagjaar heeft de raad van toezicht zich bezig gehouden met de volgende 

onderwerpen: 

- Het voorbereiden van de wijziging in het besturingsmodel en de daaruit 

voortvloeiende statutenwijziging en reglement van de raad van toezicht 

- Het formuleren van een geactualiseerde tekst voor de statuten inzake de 

identiteit van de organisatie 

- De onderwijskundige resultaten van de scholen en de manier waarop de 

directie daar acties op heeft ondernomen in de gevallen waarbij de resultaten 

achter bleven bij de verwachtingen 

- Het financiële reilen en zeilen van de organisatie, inclusief het bespreken van 

tussentijdse rapportages van de bestuurder, het goedkeuren van de  van de 

begroting, de jaarrekening en de meerjarenbegroting, het aanwijzen van de 

accountant en gesprek met de accountant over de jaarrekening 

- De ontwikkelingen met betrekking tot het personeelsbestand en het 

lerarentekort 

- De ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting van de scholen 

- De uitwerking van het beleid met betrekking tot de invoering van de 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming 

- De evaluatie van de aanpassingen in de directie en de schoolorganisatie 

waartoe twee jaar geleden besloten was en de daaruit voortvloeiende 

besluitvorming 

- Met de algemeen directeur/bestuurder gesproken over het functioneren en 

de resultaten die door hem zijn gerealiseerd. Ook zijn met hem afspraken 

gemaakt over voortzetting van de arbeidsovereenkomst, de 

arbeidsvoorwaarden en de doelstellingen voor de komende periode. 

De raad heeft twee maal overleg gehad met de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad. Met de vertegenwoordigers van de Identiteitscommissies 

en de vertegenwoordigers van de Ouderraden zijn eveneens gesprekken gevoerd. 

 

Begin 2019 heeft de raad een evaluatieve bijeenkomst gehad onder leiding van een 

externe adviseur, waarin ook scholingselementen verwerkt waren. 

 

 



VPCBO Ichthus, Huizen
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KENGETALLEN

20172018

Liquiditeit 3,454,35
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 64,2661,26
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Solvabiliteit 2 80,0682,58
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Rentabiliteit 0,723,64
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Weerstandsvermogen excl. MVA 14,3918,13
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

Weerstandsvermogen incl. MVA 28,8430,27
(Eigen vermogen / totale baten * 100%)

Huisvestingsratio 7,937,87
((Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen ) / totale lasten) 
* 100 %

Materiële lasten / totale lasten (in %) 17,3517,99

Personele lasten / totale lasten (in %) 82,6582,01

Materiële lasten / totale lasten + fin lasten (in %) 17,3818,00

Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %) 82,6282,00

Liquiditeit
Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te 
voldoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd 
met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming 
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en 
de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. 
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op 
te vangen.

Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestinglasten t.o.v. de totale lasten. 
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B1 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (in het bijzonder RJ
660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar, alsmede de 
(goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.

Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken en heeft voor 
de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit voor het geven van het in art. 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.

Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.

De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

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 geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Als ondergrens voor de te activeren zaken met 
een gebruiksduur van langer dan 1 jaar wordt € 1000 aangehouden.

Verbouwing Rehoboth
De Rehobothschool is in het jaar 2000 voor eigen rekening verbouwd voor een bedrag van € 36.212. De bedrag 
wordt in 25 jaar afgeschreven.
De boekwaarde per 31-12-2018 is € 10.140,72

Het economisch eigendom van de schoolgebouwen berust bij de gemeente. Indien een gebouw door een school 
blijvend wordt verlaten, wordt het gebouw "om niet" aan de gemeente overgedragen.

De overige activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur.
Meubilair: algemeen meubilair 20 jaar; inrichting speellokaal 30 jaar.
ICT: computers, servers en printers 5 en 3 jaar; netwerkbekabeling 20 jaar; digitale schoolborden 10 jaar.
Onderwijsleerpakket: methoden, apparatuur (zoals koelkast, tv, projectoren) 9 jaar. 

Voor activa aangeschaft vóór 1 januari 2018 kunnen andere afschrijvingstermijnen zijn gehanteerd.

Financiële vaste activa

Inzake de huur van bedrijfsruimte in t' Visnet is contractueel een waarborgsom voldaan. Deze waarborgsom is 
vastgesteld op € 4.034,- en wordt pas retour ontvangen als de huurovereenkomst wordt beëindigd.
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Vorderingen

De vorderingen en overlopende activa 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 het risico van oninbaarheid worden in 
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen 
en overlopende activa.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de 
balans anders is aangegeven.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. Liquide middelen 
zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt 
onder de vorderingen. Liquide middelen die langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden 
verwerkt onder de financiële vaste activa. 

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 
reserves uit private middelen en reserves uit publieke middelen.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze wordt 
opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende 
baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve 
gebracht.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel 
van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de 
bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze verplichting 
zelf opheffen. 

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel 
van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Het ''Reservefonds Vereniging'' en de ''Reserve Schoolfonds'' zijn met eigen middelen, d.w.z. zonder subsidie van 
de overheid, opgebouwd. Het voor- of nadelig saldo van de exploitatie wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan het 
fonds c.q. de reserve. 

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is 
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor 
zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in minderling zijn gebracht. De voorzieningen worden 
opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen voor 
de contante waarde.

De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het deel van de 
voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel met een looptijd langer dan 
één jaar.

Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de  Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen 
gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding van de medewerker in het onderwijs. 
Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor een te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 
40-jarig dienstverband. Er is rekening gehouden met een variabele blijfkans en een rekenrente van 1 %. Voor 
instellingen met een aantal FTE van 50 of meer wordt gerekend met € 800 per FTE.

Voorziening spaarverlof:
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van spaarverlof is een voorziening gevormd. Betaalde 
bedragen inzake spaarverlof worden ten laste van de voorziening gebracht.
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Voorziening Duurzame Inzetbaarheid:
Op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs moet voor de gespaarde uren op basis van het 
ouderenverlof (werknemers van 57 jaar en ouder) een voorziening worden aangelegd. Deze voorziening is 
gebaseerd op een vooraf ingediend plan hoe deze uren de komende vijf jaren worden ingezet.
De basis voor het vaststellen van de hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het aantal uur dat een 
medewerker op basis van deze plannen heeft gespaard (en niet heeft opgenomen), vermenigvuldigd met de 
loonkosten per uur. Alleen  de bijdrage van de werkgever is in de voorziening berekend.
Er is gerekend met een opnamekans van 80% en een rekenrente van 1% (gebaseerd op het model zoals 
beschikbaar is gesteld door de PO Raad).

Voorziening (eigen) wachtgelders:
PO:
Indien een werknemer ontslagen wordt en de instroomtoets van het Participatiefonds  niet positief wordt afgerond 
of er een negatieve beschikking wordt afgegeven, verhaalt het Participatiefonds de uitkeringen op het bevoegd 
gezag. Voor alle ex-werknemers waarvoor de instroomtoets niet met positieve beschikking is afgerond wordt voor 
de nog komende periode een voorziening gevormd.

Voor alle ex-medewerkers waarvan op 31 december 2017 zeker is dat voor hen de instroomtoets niet tot een 
positieve beschikking heeft geleid, of van wie het bevoegd gezag aangeeft geen positieve beschikking te 
verwachten wordt een voorziening gevormd. Deze is berekend als het aantal maanden dat het bevoegd gezag 
verwacht dat de uitkering zal duren vermenigvuldigd met het maandelijks bedrag dat verhaald wordt op de 
instelling, gebaseerd op informatie van het UWV.

Voorziening groot onderhoud:
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten wordt bepaald op basis van de te verwachten 
kosten voor cyclisch groot onderhoud voor de komende 20 jaar op basis van het meerjarenonderhoudsplan. De 
voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht.

Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen:

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na
eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve
rekenmethode.

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De overlopende 
passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen 
bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Kasstroomoverzicht

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het 
inzicht in de financiering en liquiditeit.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat 
(saldo van baten en lasten) als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode 
beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial 
leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 

RESULTAATBEPALING

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. De instelling heeft in haar statuten geen bepalingen opgenomen omtrent de verdeling van de winst. Er 
is dus geen statutaire regeling winstbestemming.

(Rijks)bijdragen

Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie van OCW, 
opgenomen. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van 
rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de 
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toekenning betrekking heeft.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de staat van de 
baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden 
verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen 
worden verantwoord onder de kortlopende schulden als terug te betalen subsidie zodra de bestedingstermijn is 
verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen en subsidies:

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door gemeente, provincie of 
andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort 
zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de 
instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Overige baten:
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW, 
gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten (waaronder ouderbijdragen) worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelsbeloningen:

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het personeel 
worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht 
en, voor
zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds
betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van 
verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.

Pensioenen
De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze 
pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte en 
contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende 
salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de 
sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De 
premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige 
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2018 is 97,0%
Per ultimo 2017 was deze 104,4%

Afschrijvingen
Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief.

Huisvestingslasten:
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten:
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben.
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Financiële baten en lasten:
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten 
van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de 
balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het bestuur, 
anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien 
direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële 
instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële 
instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en 
renterisico.

Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.

Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft 
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
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B2 BALANS PER 31 december 2018
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 201731 december 2018
€€€€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Verbouwing Rehoboth 10.1418.692
Technische zaken 70.27463.858
Meubilair 310.583277.154
Inventaris bestuurskantoor / RI&E 38.47933.909
OLP en apparatuur 208.996192.063
ICT 227.317228.716

865.790804.392

Financiële vaste activa 2
Waarborgsom 4.0344.034

4.0344.034

Vlottende activa

Vorderingen 3
Ministerie van OCW 287.496280.683
Overige overlopende activa 14.98926.752
Overige vorderingen 147.13125.183

449.616332.619

Liquide middelen 4 1.298.0461.980.745

2.617.4853.121.789
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B2 BALANS PER 31 december 2018
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 201731 december 2018
€€€€

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Algemene reserve 780.759976.420
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 901.309935.885

1.682.0681.912.305

Voorzieningen 6

Personeelsvoorzieningen 90.643204.205
Overige voorzieningen 322.917461.341

413.560665.546

Langlopende schulden 7

Overige langlopende schulden 14.81211.851
14.81211.851

Kortlopende schulden 8

Crediteuren 32.83025.873
Belastingen en premies sociale verzekeringen 201.307213.757
Schulden terzake van pensioenen 53.83955.904
Overige kortlopende schulden 21.83425.985
Overlopende passiva 197.235210.568

507.044532.087

2.617.4853.121.789
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Realisatie
2017

Begroting
2018

Realisatie
2018

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 5.672.5725.586.6006.110.996
Overige overheidsbijdragen en subsidies 9.84444.10032.775
Overige baten 145.77199.800172.120

5.828.1875.730.5006.315.891

Lasten

Personele lasten 4.783.1944.647.6004.992.222
Afschrijvingen 141.549155.000164.461
Huisvestingslasten 459.038467.600478.800
Overige instellingslasten 403.183410.600452.025

5.786.9645.680.8006.087.509

Saldo baten en lasten 41.22449.700228.382

Financiële baten en lasten

Financiële baten 3.2362.5002.549
Financiële lasten 2.4042.000695
Financiële baten en lasten 8325001.855

Resultaat 42.05650.200230.237
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B 4 KASSTRO O M O V ERZIC H T 2018

He t  onde rs t aande  kass t roomove rz ic ht  is  opges t e ld vo lgens  de  ind ire c t e  me thode . Hie rb ij w ordt  he t

sa ldo ba t en en las t en a ls  u it gangspunt  genomen, w aarop ve rvo lgens c o rre c t ie s  w orden aangebrac ht

voor ve rsc hillen t ussen opbrengs t en en ont vangst en en de  kos t en en u it gaven.

€ € € €

Ka ss troom  uit ope ra tione le  a c tiv ite ite n

Sa ldo  ba t en en la s t en 228.382 41.224

Aanpass ingen voor:

-  A fsc hrijv ingen 144.696 141.549

-  M uta t ie s  voorz ieningen 251.986 86.207

396.682 227.756

Ve rande ringen in v lo t t ende  midde len:

-  Vorde ringen 116.997 - 65.252

-  Kort lopende  sc hulden 25.043 - 7.143

142.040 - 72.395

Kasst room uit  bedrijfsoperat ie s 767.104 196.585

-  W e rk e l i jk  o n tv an ge n  in te re st 2.549 3.236

-  W e rk e l i jk  b e taald e  in te re st - 695 - 2.404

1.854 832

Kasst room uit  ope ra t ione le  ac t iv it e it en 768.958 197.417

Ka ss troom  uit inv e ste ringsa c tiv ite ite n

Inves t e ringen mat e rië le  vas t e  a c t iv a - 103.063 - 85.819

Des inves t e ringen in ma te rië le  vas t e  a c t iva 19.767 0

M uta t ie s  len ingen u/g 0 0

- 83.296 - 85.819

Ka ss troom  uit fina nc ie ringsa ctiv ite ite n

M uta t ie s  lang lopende  sc hulden - 2.962 - 2.962

Kasst room uit  f inanc ie ringsac t iv it e it en - 2.962 - 2.962

M uta tie  liquide  m idde le n 682.699 108.636

Beg inst and liqu ide  midde len 1.298.046 1.189.410

M uta t ie  liqu ide  midde len 682.699 108.636

Eindst and liqu ide  midde len 1.980.745 1.298.046

2018 2017
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B5 TOELICHTING BEHORDEN TOT DE BALANS

(na verwerking resultaatbestemming)

1 Materiële vaste activa

€ €

Verbouwing Rehoboth

Technische zaken

Meubilair

Inventaris bestuurskantoor / RI&E

OLP en apparatuur

ICT

804.392 865.790

Verbouwing Technische Best.kant Meubilair ICT OLP TOTAAL

Rehoboth Zaken RI&E

€ € € € € € €

Boekwaarde 31-12-2017

Aanschafwaarde 36.212 112.696 99.322 1.012.652 837.246 1.100.646 3.198.774

Correctie aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijving -26.072 -42.422 -60.843 -702.069 -609.928 -891.650 -2.332.984

Correctie cum. afschrijving

Boekwaarde 31-12-2017 10.140 70.274 38.479 310.583 227.318 208.996 865.790

   

  

Mutaties

Investeringen 0 0 0 15.249 56.027 31.787 103.063

Cum. Aansch.waarde desinv. -1.822 -8.189 -155.368 -61.482 -183.743 -410.605

Afschrijvingen -1.448 -5.547 -4.570 -32.780 -52.740 -47.611 -144.696

Cum. Afschr. Desinv. 953 8.189 139.470 59.593 182.633 390.838

Mutaties Boekwaarde -1.448 -6.416 -4.570 -33.429 1.398 -16.934 -61.400

Boekwaarde 31-12-2018   

Aanschafwaarde 36.212 110.874 91.133 872.533 831.791 948.690 2.891.233

Cumulatieve afschrijving -27.520 -47.016 -57.224 -595.379 -603.075 -756.628 -2.086.842

Boekwaarde 31-12-2018 8.692 63.858 33.909 277.154 228.716 192.063 804.392

Afschrijvingspercentages Vanaf t/m

Verbouwing Rehoboth 4,00%

Technische zaken 2,50% 33,00%

Inventaris bestuurskantoor / RI&E 2,50% 25,00%

Meubilair 5,00% 10,00%

ICT 5,00% 33,33%

OLP en apparatuur 11,11% 20,00%

33.909

192.063 208.996

228.716 227.318

38.479

31-12-2017

10.140

70.274

310.583

31-12-2018

8.692

63.858

277.154
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 31-12-2017 31-12-2018
€€

2 Financiële vaste activa

Waarborgsom 4.0344.034
4.0344.034

Boekwaarde
 31-12-2018

AflossingenVerstrekkingenBoekwaarde
 1-1-2018

€€€€

Waarborgsom 4.034004.034
4.034004.034

 31-12-2017 31-12-2018
€€

3 Vorderingen

Ministerie van OCW 287.496280.683
Overige vorderingen 147.13125.183
Overige overlopende activa 14.98926.752

449.616332.619

Ministerie van OCW
Bekostiging OCW 287.496280.683

287.496280.683

Overige vorderingen
Gemeente inzake schade / ozb 8.2079.926
Gemeente huisvesting 100.0008.022
Vervangingsfonds inzake salariskosten 19.7780
Overige vorderingen 19.1467.235

147.13125.183

Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 14.98926.752

14.98926.752
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 31-12-2017 31-12-2018
€€

4 Liquide middelen

Banktegoeden 1.298.0461.980.695
Overige 050

1.298.0461.980.745

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur 355.432600.513
Betaalrekening school 72.16680.182
Spaarrekening 870.4481.300.000

1.298.0461.980.695

Overige
Kruisposten 050

050



VPCBO Ichthus, Huizen
 

 
- 42 -

PASSIVA

5 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Saldo
 31-12-2018

Overige 
mutaties

ResultaatSaldo
 1-1-2018 

Algemene reserve 976.420-46.744242.405780.759

Bestemmingsreserves publiek (A)
Algemene reserve bovenschools 0-43.256043.256
Bestemmingsreserve ERD 90.00090.00000

90.00046.744043.256

Bestemmingsreserves privaat (B)
Reserve schoolfonds 157.04901.385155.665
Reserve fonds vereniging 688.8360-13.553702.389

845.8850-12.168858.053

Totaal bestemmingsreserves (A + B) 935.88546.744-12.168901.309

Eigen vermogen 1.912.3050230.2371.682.068

Lang-
lopend

deel 
> 1 jaar

Kort-
lopend

deel 
< 1 jaar

Saldo
 31-12-2018

VrijvalOnttrek-
kingen

DotatiesSaldo
 1-1-2018 

6 Voorzieningen

Personeel:
Langdurig zieken 37.92071.735109.65500109.6550
Jubilea 51.2654.75056.0150-8.87212.96751.920
Spaarverlof 21.438021.43800021.438
Voorziening duurzame 
inzetbaarheid 17.097017.097-1890017.286

127.72076.485204.205-189-8.872122.62290.643

Overig:
Onderhoud 461.3410461.3410-31.575170.000322.917

461.3410461.3410-31.575170.000322.917

Voorzieningen 589.06176.485665.546-189-40.447292.622413.560

Langlopend deel > 1 jaar te verdelen als volgt:
Middellang Lang
< 5 jaar > 5 jaar

Langdurig zieken          37.920
Jubilea 22.233 29.032



VPCBO Ichthus, Huizen
 

 
- 43 -

Spaarverlof 21.438
Duurzame inzetbaarheid 17.097
Onderhoud         461.341
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 31-12-2017 31-12-2018
€€

7 Langlopende schulden

Overige langlopende schulden 14.81211.851
14.81211.851

Looptijd
>5 jaar

Looptijd
> 1 jaar 
< 5 jaar

Boek-
waarde
 31-12-

18

Vrijval 
inv. subs

2018

Boek-
waarde
 01-01-

18
€€€€€

Vooruitontv. inv.subs. gem. langl. 2.7885.9648.752-2.54411.296
Vooruitontv. inv. subs. priv. langl. 1.4271.6713.099-4183.517

4.2157.63511.851-2.96214.812
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 31-12-2017 31-12-2018
€€

8 Kortlopende schulden

Crediteuren 32.83025.873
Belastingen en premies sociale verzekeringen 201.307213.757
Schulden terzake van pensioenen 53.83955.904
Overige kortlopende schulden 21.83425.985
Overlopende passiva 197.235210.568

507.044532.087

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 116.213199.826
Premies sociale verzekeringen 62.153-1.030
Premie vervangingsfonds / participatiefonds 22.94114.961

201.307213.757

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 21.83425.985

21.83425.985

Overlopende passiva
OCW niet geoormerkt: subsidie studieverlof 7.0540
OCW niet geoormerkt: subsidie zij-instromers 015.833
Nog te betalen vakantiegeld 140.597144.569
Vooruitontvangen investeringssubsidies gemeente 2.5442.544
Gemeente: buurtsportcoach 6.03315.802
Vooruitontvangen investeringssubsidies privaat 418418
Vooruitontvangen bedragen 40.58831.402

197.235210.568
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Model G Specificatie posten OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving Bedrag 

toewijzing

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar

Ja Nee

Kenmerk datum EUR EUR

Studieverlof 852649-1 aug-17 12.093 12.093

Zij-instroom 935842-1 okt-18 20.000 20.000

totaal 32.093 32.093

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

(Regeling ROS art. 13 lid 2 sub b)

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Bedrag 

toewijzing

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar

Totale lasten

Kenmerk datum EUR EUR EUR

   

totaal 0 0 0

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Bedrag 

toewijzing

Saldo                  

01-01 2018

Ontvangen 

in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Totale lasten 

31-12-2018

Saldo nog te 

besteden 

ultimo 

verslagjaar

totaal 0 0 0 0 0 0

 

Toewijzing 

Toewijzing

Toewijzing

Prestatie afgerond?

(aankruisen wat van toepassing is)

Te verrekenen ultimo 

verslagjaar

EUR

0

x

x
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Baten

Realisatie
2017

Begroting
2018

Realisatie
2018

€€€

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Lumpsum 3.843.6013.774.3004.103.302
Vergoeding Materiële Instandhouding 836.151823.000859.115
Vergoeding PAB 626.714617.200735.427
Niet-geoormerkte subsidies 210.785230.200238.578
Ontvangen doorbelasting Rijksbijdragen SWV 155.321141.900174.574

5.672.5725.586.6006.110.996

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding declarabele kosten 7.30040.00030.231
Gemeente: vrijval investeringssubsidies 2.5444.1002.544

9.84444.10032.775

Overige baten
Verhuur onroerende zaken 10.3319.40012.209
Baten schoolfonds 86.19380.50094.887
Baten cluster 2 2.62500
Vrijval investeringssubsidie privaat 4180418
Baten levensloopregeling 12.5709.90018.885
Vergoeding uitgeleend personeel 7.61106.660
Overige baten 26.023039.062

145.77199.800172.120

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen 3.370.8174.488.8003.528.121
Sociale lasten 771.6410718.834
Pensioenlasten 464.7590476.026
Overige personele lasten 354.130158.800293.360
Uitkeringen (-/-) -178.1530-24.118

4.783.1944.647.6004.992.222

Lonen en salarissen
Salariskosten Raet 3.331.0464.167.8003.504.881
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds 0261.0000
Salariskosten vervanging eigen rekening 020.0000
Salariskosten ouderschapsverlof 39.77240.00023.240

3.370.8174.488.8003.528.121

Sociale lasten
Sociale lasten 771.6410718.834

771.6410718.834
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Realisatie
2017

Begroting
2018

Realisatie
2018

€€€

Pensioenlasten
Pensioenlasten 464.7590476.026

464.7590476.026

Overige personele lasten
Nascholing 42.16554.70036.815
Mutatie VU/EJU 0018
Kosten Arbo 12.44315.00010.335
Werkkosten via FA 19.82917.50022.122
Dotatie voorziening langdurig zieken 00109.655
Dotatie voorziening jubilea 7.1345.00012.967
Vrijval voorziening jubilea -2.61900
Dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid 17.28600
Vrijval voorziening duurzame inzetbaarheid 00-189
Bestuursondersteuning 133.64420.00013.858
Inhuur derden t.l.v. VF 1.38200
Passend Onderwijs personeel extern 0011.741
Inhuur derden verv. eigen rekening 0019.567
Overige personeelskosten 45.42416.60029.020
VF inzake afrekening poolers 24.77000
Ontwikkelen prof. werkomgeving (beleidsprogramma) 10.71725.00022.032
Begel. nieuwe organisatiestructuur (beleidsprogramma) 24.3295.0004.619
Personele kosten contractbasis 17.6260800

354.130158.800293.360

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-) -178.1530-24.118

-178.1530-24.118

Personeelsbezetting

20172018
Aantal FTE'sAantal FTE's

DIR 7,388,38
OP 58,6754,90
OOP 3,035,84

69,0769,12
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WNT-verantwoording 2018 

De WNT is van toepassing op VPCBO Ichthus te Huizen

Het voor de vereniging/stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 122.000,-

Gemiddelde baten 4 complexiteitspunten.

Gemiddeld aantal leerlingen 1 complextiteitspunt.

Het aantal gewogen onderwijssoorten is 1 1 complexiteitspunt.

Dit totaal van 6 complexiteitspunten correspondeert met WNT klasse B

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1 E. Vos E. Vos

Functiegegevens Directeur bestuurder Directeur bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 / 31-12

Omvang dienstverband (in fte) 0,8

Dienstbetrekking Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 72.878

Beloningen betaalbaar op termijn € 12.233

Subtotaal € 85.111

Individueel bezoldigingsmaximum € 97.600

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging € 85.111

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

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

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/3 01/04 - 31-12

Omvang dienstverband 2017 (fte) 0,9 0,8

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 18.717 € 56.151

Beloningen betaalbaar op termijn € 2.937 € 8.810

Dienstverband Ja Ja

Subtotaal € 21.654 € 64.961

Individueel toepasselijk bezoldigings maximum € 26.550 € 79.650

Totaal bezoldiging 2017 € 21.654 € 64.961
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Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een 

bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Topfunctionaris Functie

M. Rebel - Vos Voorzitter Raad  van Toezicht

G.H. Van der Poel Vice-voorzitter Raad van Toezicht

E. van Tongeren - Domburg Lid Raad van Toezicht

G. Hansman Lid Raad van Toezicht

W. Verlaan Penningmeester, afgetreden

B. Weert - van 't Hul Lid, afgetreden

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke 

drempelbedrag hebben ontvangen.
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Realisatie
2017

Begroting
2018

Realisatie
2018

€€€

Afschrijvingen
Afschrijvingskosten 141.549155.000144.696
Boekverlies desinvestering 0019.765

141.549155.000164.461

Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein 6.25006.388
Dotatie onderhoudsvoorziening 155.000170.000170.000
Onderhoud gebouw/installaties 46.09535.00053.740
Energie en water 69.93575.00072.663
Schoonmaakkosten 143.403148.300139.763
Heffingen 11.3044.8009.721
Tuinonderhoud 9.5979.5009.347
Bewaking en beveiliging 3.6772.0003.591
Overige huisvestingslasten 13.77823.00013.586

459.038467.600478.800

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 41.58555.40049.655
Reis- en verblijfkosten 3.90400
Accountantskosten 5.02205.475
Telefoonkosten 5.6676.00011.754
Overige administratie- en beheer 3410363

56.51861.40067.247

Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair 1.41800

1.41800

Overige
Contributies 8.97710.5009.098
Medezeggenschap 2.9063.0001.706
Verzekeringen 3.0602.5002.936
Portikosten / drukwerk 11.1037.00010.710
PR (beleidsprogramma) 1.08910.00013.266
Projecten 7100
Lasten schoolfonds 76.91580.50093.504
Lief en leed 7.5002.0006.303
Overige uitgaven 12.44232.40017.335

124.063147.900154.858

Leermiddelen (PO)
OLP/Informatietechnologie 203.524183.000212.727
Kopieerkosten 17.66118.30017.193

221.185201.300229.920

Totaal Overige instellingslasten 403.183410.600452.025
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Realisatie
2017

Begroting
2018

Realisatie
2018

€€€

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 3.2362.5002.549

3.2362.5002.549

Financiële lasten
Rentelasten 1.6842.0000
Overige financiële lasten 7200695

2.4042.000695

Totaal financiële baten en lasten 8325001.855

Realisatie Begroting Realisatie

Specificatie honorarium 2018 2018 2017

Onderzoek jaarrekening 5.475 4.600 5.022

Andere controleopdrachten 0 0 0

Fiscale adviezen 0 0 0

Andere niet-controle-diensten 0 0 0

Totaal accountantslasten 5.475 4.600 5.022
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Model E: Verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art.2:403 Deelname Consolidatie

Vorm 2018 zetel activiteiten Vermogen jaar 2018 BW

31-12-2018

EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

SWV Unita Vereniging Hilversum 4 n.v.t. n.v.t. nee o nee

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Art. 2:403 BW:Nee invullen, tenzij SWV als rechtspersoon behoort tot een groep.
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B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

Huurovereenkomsten en contracten:
Het onderhoudscontract voor afvalverwijdering is afgesloten bij Renewi. De duur van de overeenkomst is 
24 maanden met ingangsdatum 1 januari 2016. Het contract wordt telkens stilzwijgend met een periode 
van 24 maanden verlengd, tenzij één van de partijen uiterlijk 6 maanden voor afloop, per aangetekend 
schrijven, te kennen geeft geen prijs te stellen op verdere verlenging. De facturatie bedraagt € 1.219,82  
(inclusief BTW) per kwartaal voor alle scholen van Ichthus Huizen. 

Voor het verzuimmanagement is een contract bij Perspectief afgesloten voor onbepaalde tijd, ingaande 1 
januari 2014. De kosten zijn € 5,25 (exclusief BTW) per medewerker per jaar en dit moet jaarlijks vooraf 
worden voldaan.

Met Chubb Excellence  is in mei 2015 een contract afgesloten voor de periode van 5 jaar voor het 
onderhoud van blusmiddelen en/of noodverlichting. De jaarlijkse verplichting is € 4.055,16 (incl. BTW).

Met Sharp is in april 2015 een onderhoudsovereenkomst afgesloten voor de periode van 60 maanden 
voor kopieerapparaten. De facturatie bedraagt € 1.905,75 (inclusief BTW) per kwartaal op basis van 
130.000 zwart/wit afdrukken per maand. Meerafdruk is op basis van nacalculatie.

Bij Tomin schoonmaakbedrijf te Hilversum is in mei 2014 een contract opgesteld 
schoonmaakwerkzaamheden voor de periode van 1 jaar, het huidige contract ingaande 1 september 
2018 en lopende tot en met 31 augustus 2019. Het maandelijkse bedrag wordt bovenschools voldaan en 
bedraagt   € 9.715,28 (incl. BTW) in totaal voor alle scholen van Ichthus. De overeenkomst kan steeds 
met 1 jaar worden verlengd.

Bij Van Riet Facilities te Huizen is in december 2018 een contract gesloten voor glasbewassing. Het 
jaarbedrag voor dit contract is €6.533,21 (excl BTW) Dit bedrag is een totaal voor alle scholen van 
Ichthus.

Er is een 6e aanvulling op de huurovereenkomst afgesloten met Kerkelijk Centrum 't Visnet voor de huur 
van het bestuurscentrum. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 1 jaar, ingaande op 1 januari 
2018 en lopende tot en met 31 december 2018. Het huurbedrag incl. servicekosten bedraagt € 
13.586,04 (inclusief BTW) per jaar. De huurprijs zal per 1 juli 2018 worden aangepast op basis van het 
consumentenprijsindexcijfer.

Er is een overeenkomst voor medegebruik afgesloten met CKO De Ark B.V.voor een lokaal in basisschool 
De Ark op basis van 4 dagen per week, welke met ingang van 01/09/2017 4,5 dagen per week is 
geworden.  De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op 1 september 2017. Bij 
schriftelijk akkoord van beide partijen kan deze overeenkomst tussentijds worden verbroken. De prijs 
voor dit medegebruik bedraagt € 6.759,20 (inclusief BTW) per jaar.

Er is een overeenkomst voor medegebruik afgesloten met Stichting Kinderopvang Huizen voor een lokaal 
in de Van den Brugghenschool op basis van 1-3 dagen per week. De overeenkomst is aangegaan voor de 
duur van 1 jaar, ingaande op 1 oktober 2014. Tot 1 maart 2015 was er sprake van een huurvrije periode. 
Daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij de overeenkomst door één van 
de partijen bij aangetekende brief is opgezegd. De prijs voor dit medegebruik bedraagt € 5.126,- 
(inclusief BTW) per jaar.
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B11 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de 
interpretatie van de cijfers.
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B12  STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING VAN RESULTAAT

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2018 ad € 230.237 als volgt over de reserves.
2018

€

Resultaat algemene reserve 242.405

Resultaat reserve schoolfonds 1.385
Resultaat reserve fonds vereniging -13.553
Resultaat bestemmingsreserve privaat (B) -12.168
Resultaat bestemmingsreserve  (A+B) -12.168

Resultaat Eigen vermogen 230.237
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Ondertekening jaarverslag

 
Opgesteld door het bestuur te Huizen op ……………………… 2019. 
 
 
 
 
……………………      …………………….. 
 
 
 
 
……………………      ………………………. 
 
 
 
 
…………………..      ………………………… 
 
 
 
 
…………………..      …………………………… 
 
 
 
Vastgesteld op ………….……………2019 door de ledenvergadering. 
 
 
 
 
 
…………………………..   ………………………… 
 
 
 
 
…………………………..   ………………………… 
 
 
 
 
…………………………..   …………………………. 
 
 
 
 
……………………………   …………………………….. 
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C1 CONTROLEVERKLARING

Controleverklaring invoegen blad 1
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Controleverklaring invoegen blad 2
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Controleverklaring invoegen blad 3
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Controleverklaring invoegen blad 4
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Controleverklaring invoegen blad 5


