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Verslag van de toezichthouder 
 
De vereniging Het Mosterdzaadje kent twee 
verantwoordelijkheden, te weten het geven 

van basisonderwijs en het organiseren van 
kerkdiensten op de zon- en feestdagen. Het 

bestuur van deze vereniging bestaat uit een 

dagelijks bestuur (DB) met drie leden en de 
directeur van de school is als adviseur be-

trokken bij de bestuursvergaderingen. Het 
dagelijks bestuur vergadert normaliter eens 

per maand. Vanuit wettelijke regelgeving is 
er sinds een aantal jaren ook een toezicht-

houdend of algemeen bestuur (AB), in het 
geval van Het Mosterdzaadje ook bestaande 

uit drie leden. Beide besturen vormen het 

collectief bestuur (CB) en vergaderen als in 
die hoedanigheid viermaal per jaar. De 

evangelisatie wordt aangestuurd door een 
evangelisatiecommissie welke haar werk-

zaamheden onder verantwoording van het 
CB uitvoert. Een van de toezichthouders is 

voorzitter van het CB en daarmee ook van 
het bevoegd gezag. 

 

De leden die het intern toezicht uitoefenen 
rekenen de volgende vijf hoofdtaken tot hun 

werkgebied: 
• Goedkeuring (beleid, begroting, jaar- ver-

slag, meerjarenplannen etc.) 
• Toezicht op het bestuurlijk handelen van 

het bestuur van de school (naleving wette-
lijke verplichtingen, toepassing code goed 

bestuur etc.) 

• Eigen bevoegdheden (benoemen accoun-
tant, vaststellen arbeidsvoorwaarden alge-

meen directeur) 
• Klankbordfunctie voor het bestuur van de 

school 
• Verantwoording afleggen in jaarverslag 

In het verslagjaar 2016 zijn het jaarverslag 
2015, de begroting 2017 en het Schoolplan 

2015-2019 goedgekeurd. Daarnaast heeft 

het bestuur met de toezichthouders ge-
klankbord over de meerjarenbegroting 

2017 t/m 2020, continuering van 4 groepen 
voor in ieder geval het jaar 2016/2017 en 

2017/2018.  
 

Ook zijn scenario’s besproken over meer 
bestuurlijke samenwerking. Voor- alsnog 

wordt daar geen vervolg aan gegeven. Ook 

de positie van de school in de federatie IJs-
selland en de werkwijze van een beleidsme-

dewerker voor deze federatie zijn met de 
toezichthouders besproken. De accountant 

die het jaarverslag controleert is Van Ree 

Accountants. 
Wat betreft de school stelt het bestuur offi-

cieel vast (beleid, jaarverslag e.d.) na goed-
keuring van de toezichthouders en (indien 

van toepassing) positief advies van de MR. 
Het bestuur informeert de toezichthouder 

over vastgesteld beleid als dat volgens de 
afspraken niet goedgekeurd hoeft te wor-

den door de toezichthouders. Middels de 

rapportages van het bestuur, de nieuws-
brieven, tussentijdse e-mails en de bespre-

kingen op de gezamenlijke vergaderingen 
van het bestuur en de toezichthouders zien 

de toezichthouders toe op de uitvoering. 
Ook vinden er schoolbezoeken plaats van 

toe- zichthouders. Tijdens die bezoeken 
worden lessen bezocht, gesproken met leer-

krachten en met de directeur. In de geza-

menlijke ver- gaderingen worden de toe-
zichthouders ook gebruikt als klankbord 

voor het bestuur. Een toezichthouder is ook 
lid van de benoemingscommissie, waarmee 

de toezichthouder ook direct betrokken is 
bij de identiteit van de school. 

De toezichthouders kunnen zelfstandig ver-
gaderen als daar de wens toe is, maar tot 

nu toe is er altijd vergaderd met het bestuur 

en de directeur. In 2016 is vier keer een ge-
zamenlijke vergadering uitgeschreven, 

waarbij ook de directeur aanwezig was. 
Daarnaast is er per jaar de ledenvergade-

ring van de vereniging in de maand juni. 
De taken en verantwoordelijkheden zijn be-

schreven in het bestuursdocument. Dit do-
cument is in 2013 door de ledenvergadering 

goedgekeurd. 

De vigerende Code Goed bestuur zoals die 
door de PO-raad wordt vastgesteld, wordt 

gehanteerd. 
De strategische doelen zijn verweven in het 

Schoolplan 2015-2019 en de daarvan afge-
leide werkplannen per schooljaar. Deze 

plannen worden jaarlijks geëvalueerd. 
 

F. de Ruiter  

Voorzitter CB
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Inleiding 
 

Met dankbaarheid mogen we constateren 

dat 2016 het werk van Het Mosterdzaadje 

goede voortgang mocht hebben.  

Ook voor het jaar 2016 presenteert de 

vereniging Het Mosterdzaadje haar jaar-

verslag. Dit jaarverslag informeert geïn-

teresseerden over het voorbije jaar in de 

ruimste zin van het woord en legt verant-

woording af aan alle betrokkenen bij de 

organisatie. Als zodanig heeft het jaarver-

slag ook een plaats binnen de gehan-

teerde kwaliteitscyclus. 

 

Terugblikkend op het jaar 2016 mogen we 

met dankbaarheid vaststellen dat 2016 

een relatief rustig jaar is geweest. Er was 

tijd en ruimte om te investeren in de kwa-

liteit van ons onderwijs. Concreet ver-

taalde zich dit bijvoorbeeld in de start van 

een visie/missie traject waarin we toe-

werken naar een vorm van leren met 

diepgang en betrokkenheid vanuit de 

godsdienstige en onderwijskundige iden-

titeit.  

 

Vereniging Het Mosterdzaadje mag sinds 

1890 haar werk doen te midden van het 

groen van de Gortelse bossen. Wat kun-

nen we onder de indruk zijn van die 

machtige bomen. Met hun dikke takken 

en brede kruinen bieden ze schaduw aan 

voorbijgangers, beschutten ze tegen re-

gen en bieden ze een bijzondere biotoop 

voor een variatie aan leven. 

Wat kan een mosterdzaadje dan nietig 

schijnen. Toch is in al z´n kleinheid dit 

zaad misschien wel net zo machtig als die 

grote boom. Vanwege de kolossale kiem-

kracht die het in zich heeft.  

 

Het is niet altijd eenvoudig om klein te 

zijn. Hoewel we in 2016 ook constateer-

den dat het niet meevalt om te groeien.  

Het jaar 2016 werd, evenals het jaar 2015  

gekenmerkt door een bovengemiddelde  

 

 

toeloop van nieuwe gezinnen. Dat geeft 

hoop en verwachting voor de toekomst.  

Het bestuur het als een uitdaging om 

waar mogelijk kwalitatief te groeien. De 

missie van de school luidt dan ook: “Gor-

tel, ruimte voor groei…” Aan kwantita-

tieve groei zit een grens. Welke grens dat 

is wordt bepaald door de mate waarin er 

ruimte blijft om kwalitatief te groeien.  

 

Dat we soms laveren tussen rotsen en 

klippen hoort bij het werk van de vereni-

ging. Niet alleen in het persoonlijk leven, 

maar ook in het werk van de vereniging 

geldt: 

Geef de Heiland ’t roer in handen 

van uw aardse levensschip. 
Hij zal veilig u doen landen, 

Hij kent elke rots en klip. 
Zij uw scheepje groot of klein, 

laat de Heiland stuurman zijn. 

Veel gevaar bedreigt het leven, 
maar het grootst’ is, als ‘k niet stil 

alles aan Hem overgeven 
en ook zelf nog sturen wil. 

Daarom, Heiland, houd mij klein, 

en wilt U maar stuurman zijn. 

 

 
Frans Jan Roos 

(directeur) 
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1. Algemeen 
 

1.1 Activiteiten 

Sinds de oprichting van de vereniging in 

1890 ontplooit “Het Mosterdzaadje” een 

tweetal activiteiten. 125 jaar na dato is 

daarin nog weinig veranderd. Elke zon-

dagmorgen werd er een kerkdienst be-

legd en door de week werd onderwijs ge-

geven.  

 

De school die van de vereniging uitgaat 

heet Christelijke Basisschool “Het Mos-

terdzaadje”. De school is van oorsprong 

een buurtschool maar heeft zich de laat-

ste jaren in toenemende mate ontwikkeld 

tot een streekschool met leerlingen vanuit 

Gortel, Niersen, Emst, Vaassen, Nunspeet 

en Apeldoorn. In dit jaarverslag zal met 

name worden ingegaan op de schoolaan-

gelegenheden. 

 

1.2 Visie en Missie  

Het onderwijs van onze school is er op ge-

richt aan iedere leerling individueel en in 

samenwerking met de ander die ruimte 

en aandacht te geven, die het nodig heeft 

om, gedurende de groei naar de volwas-

senheid en daarna, de hem van God ge-

geven plaats in de maatschappij te mogen 

innemen. 

 

Uitgangspunt voor ons gehele handelen is 

de Bijbel, het onfeilbaar en onveranderlijk 

Woord van God, naar de verklaring daar-

van gegeven in de Drie Formulieren van 

Enigheid, vastgesteld door de Nationale 

Synode van Dordrecht in 1618 en 1619. 

 

Ouders zijn in de eerste plaats verant-

woordelijk voor het opvoeden van hun 

kinderen. Voor een groot deel van de dag 

hebben ze deze zorg aan ons toever-

trouwd. Wij maken werk van die zorg.  

 

We doen dat op verschillende terreinen: 

 Het lesgeven en de onderwijsme-
thoden zijn kwalitatief goed, zodat 

wij de leerlingen datgene kunnen 
bieden, wat zij nodig hebben om 

hun plaats in de maatschappij in te 

kunnen nemen. Daarbij ligt het ac-
cent op het ruimte geven voor 

groei van de talenten van elk kind. 
 De zorg voor het geestelijk welzijn 

van kinderen is essentieel. Dat 
vloeit voort uit de christelijke iden-

titeit van onze school. Wij wijzen 
de leerlingen de weg naar het 

enige middel tot geestelijk welzijn, 

namelijk de bekering tot God en 
het geloof in de Heere Jezus Chris-

tus. 
 Bij het opvoeden zetten we "groei" 

centraal, waarbij we leerlingen de 
juiste randvoorwaarden bieden om 

hen te vormen tot verantwoorde-
lijke (d.i. dienstbare en zelfstan-

dige) persoonlijkheden. 

 

Ook in het onderwijzen speelt "groei" een 

grote rol. Onze zorg gaat uit naar elk 

uniek kind en we houden daarom reke-

ning met de verscheidenheid aan talenten 

van hoofd, hart en handen. 

 

De aandacht voor groei gaat uiteraard 

ook uit naar de leerkrachten. De drie ba-

sisbehoeften van kinderen (relatie, com-

petentie en zelfstandigheid) gelden ook 

voor de leerkrachten.  

 

Kort samengevat: Gortel … ruimte voor 

groei. 
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2. Vereniging Het Mos-

terdzaadje 
 
2.1 Bestuurlijke structuur 

De implementatie van de functiescheiding 

van bestuur en toezicht, waaraan de Code 

Goed Bestuur van de PO raad ten grond-

slag ligt, is in 2013 volledig afgerond. De 

invoering van deze code is een groeipro-

ces, waarvan de focus de achterliggende 

jaren vooral lag op de scheiding van be-

stuur en toezicht. Andere aspecten van de 

genoemde code zullen in de loop van de 

jaren verder een plaats krijgen.  

In het in 2013 nader uitgewerkte zichtka-

der van het algemeen bestuur is in 2014 

voor een aantal beleidsterreinen, criteria 

opgenomen waaraan het algemeen be-

stuur de besluiten van het dagelijks be-

stuur toetst. Dit is in 2016 verder uitge-

werkt.  

Het dagelijks bestuur heeft de dagelijkse 

leiding gemandateerd aan de directie en 

is verantwoordelijk voor het beleid van de 

school. Het algemeen bestuur, heeft een 

toezichthoudende functie op het dagelijks 

bestuur, keurt de belangrijkste besluiten 

goed, zoals de begroting, het strategisch 

beleid en de jaarrekening. Het collectief 

bestuur, bestaande uit het dagelijks en 

het algemeen bestuur vergadert ten min-

ste 5 keer per jaar.  

 

2.2 Bestuursleden 

In 2016 heeft dhr. A. de Pater na afloop 

van zijn termijn als bestuurder besloten 

zich niet herkiesbaar te stellen. Bij zijn af-

scheid werden waarderende woorden ge-

sproken over zijn grote inzet voor Het 

Mosterdzaadje in de achterliggende jaren. 

Dhr. De Pater is niet alleen als bestuurder 

actief geweest. In het verleden heeft hij 

als interim-directeur ook veel voor onze 

school betekend. In zijn plaats hebben de 

leden dhr. R. Groothedde gekozen. Dhr. 

Groothedde heeft zijn verkiezing aan-

vaard en vervult de functie van secretaris. 

Er was op bestuurlijk niveau sprake van 

stabiliteit en adequaat handelen. 

 

Het algemeen bestuur bestaat op dit mo-

ment uit de heren H. Boon, D. H. J. Fol-

kers en F. de Ruiter (voorzitter). Het da-

gelijks bestuur bestaat uit de heren R. 

Groothedde, P. J. van der Net en W. H. 

van Triest. Het collectief bestuur acht uit-

breiding van het dagelijks bestuur tot vier 

personen wenselijk en heeft besloten in 

2017 stappen ondernemen om te komen 

tot uitbreiding.  

 

2.3 De directeur  

De directeur in dienst van de vereniging, 

de heer F. J. Roos, is verantwoordelijk 

voor de dagelijkse leiding binnen de 

school. Daarnaast heeft hij tot taken 

 Het toezien op het functioneren 
van alle met de school samenhan-

gende cycli en processen. 
 Het adviseren van het dagelijks 

bestuur 
 Het uitvoeren van taken op het 

tactische en operationele niveau. 

 Op financieel terrein expliciet aan-
geven ten laste/ten gunste van 

welk organisatiedeel een uit-
gaaf/ontvangst komt. 

 Het zorg dragen voor een kwar-
taalrapportage aan het dagelijks 

bestuur, waarin wordt ingegaan op 
financiële en niet financiële infor-

matie. 

 Het voorbereiden en initiëren van 
beleidsplannen 

 Het jaarlijks aan het collectieve 
bestuur en aan de ledenvergade-

ring verslag uitbrengen betref-
fende het gevoerde beleid en fi-

nanciële beheer. 
 Zorg dragen voor de uitvoering 

van het door het bestuur vastge-

stelde personeelsbeleid. 

De taken en bevoegdheden van de direc-

tie zijn vastgelegd in een management-

statuut. 
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2.4 Medezeggenschap 

Aan de school is een medezeggenschaps-

raad verbonden. Deze raad wordt recht-

streeks door en uit de ouders en het per-

soneel gekozen volgens de bepalingen 

van het reglement.  De medezeggen-

schapsraad bestaat uit 4 leden van wie 2 

leden door en uit het personeel worden 

gekozen en 2 leden door en uit de ouders 

worden gekozen. De samenstelling van de 

medezeggenschapsraad bleef in 2016 on-

gewijzigd. De samenstelling van de MR is 

als volgt: 

Vanuit de ouders: 

dhr. M. C. Schouten (voorzitter) en mw. 

W. A. Riphagen-Schouten.  

Vanuit het personeel: 

mevr. J. W. de Jong (secretaris) en dhr. 

W. Bisschop.  

De leden van de MR vergaderden regel-

matig, werden 'bijgepraat' door de direc-

teur van de school en werden door het da-

gelijks bestuur op de hoogte gehouden 

van de nieuwe schoolontwikkelingen. 

De MR is betrokken bij nieuwe beleidsont-

wikkelingen en presenteert haar jaarver-

slag op de jaarlijkse ledenvergadering 

van de vereniging. 

 

2.5 Commissie voor Evangelisatie 

De organisatie van de zondagse eredien-

sten en de daarmee samenhangende za-

ken (“de evangelisatie”) viel onder de 

verantwoordelijkheid van het bestuur, die 

op haar beurt alle evangelisatiezaken 

heeft gemandateerd aan een commissie 

van drie personen, bestaande uit de he-

ren G. M. van den Hoek, F. J. Roos (te-

vens directeur in dienst van de vereni-

ging) en H. Tiemens. 

Het mandaat verwoordt de opdracht als 

volgt:  “De commissie voor Evangelisatie 

stelt zich als opdracht praktisch invulling 

te geven aan de Woordverkondiging in 

het verenigingsgebouw en voorstellen te 

ontwikkelen over noodzakelijke en ge-

wenste aanpassingen beide van materiële 

en immateriële zaken. De grondslag van 

de vereniging zoals verwoord in artikel 2 

van de statuten dient hierbij als uitgangs-

punt.” Tijdens de bestuursvergaderingen 

wordt rapport uitgebracht aan het bestuur 

betreffende de voortgang van het werk 

van de commissie. 

 

2.6 Renovatie verenigingsgebouw  

In 2014 is besloten tot het vervangen of 

renoveren van de kozijnen. In 2016 is 

hiervoor op basis van ingewonnen offer-

tes een keuze gemaakt voor een aan-

nemer. De subsidie werd aangevraagd en 

in mei 2017 zal een begin worden ge-

maakt met de werkzaamheden.  

 

2.7 Organogram 

De bestuursstruc-

tuur kan grafisch 

worden weergege-

ven in een organo-

gram (fig. 1). 

figuur 1 

ledenvergadering 

collectief bestuur:  

alg. best. (3)  

dagelijks best. (3)  

School: 

directeur/leerkr. (1) 

leerkrachten (6) 

 

onderw. onderst. (1) 

 

zorgcoördinator (1) 

(extern personeel) 

 

 

schoonmaker (2) 

 

MR 

oudergeleding (2) 

pers. geleding (2) 

Evangelisatie: 

Cie. voor evang. (3) 
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2.8 Leerlingenpopulatie, -werving en 

-prognose 

Het Mosterdzaadje is een buurtschool met 

streekfunctie. Door centrale ligging is het 

voedingsgebied zowel in de gemeente 

Nunspeet, Apeldoorn als Epe te vinden. 

Incidenteel komen leerlingen vanuit ge-

meenten die niet in het directe voedings-

gebied van de school zijn gelegen. De 

school werd bezocht door 53 leerlingen 

(1-10-2015). De situatie uit 2015 waarbij 

de klassen zijn verkleind om kleinschalig 

onderwijs te garanderen, kon in 2016 

worden gehandhaafd. Gezien de toename 

van het aantal leerlingen is in 2016 ook 

besloten om vanaf augustus 2017 een 

vijfde klas te beginnen. 

Leerlingenwerving was in 2016 geen 

speerpunt meer. Het groeiend leerling-

aantal was wél een dankpunt. Adverten-

ties, krantenartikelen, open dagen en 

overige PR activiteiten gingen weliswaar 

door, maar op een iets lager pitje. Er werd 

vooral ingezet op het vasthouden van ou-

derbetrokkenheid.  

Waar 8 jaar geleden nog sprake was van 

17 gezinnen die leerlingen leverden, zal 

het aantal gezinnen in 2017 naar ver-

wachting 44 bedragen. Dit heeft grotere 

stabiliteit tot gevolg. De verhuizing van 

een gezin zorgt niet meer direct voor het 

inzakken van het leerlingaantal.  

Een officiële leerling-prognose, zoals die 

door de gemeente Epe wordt opgeleverd, 

heeft nauwelijks waarde, vanwege het 

specifieke karakter van onze school. Deze 

wordt dan ook niet gehanteerd als het 

over de toekomst van de school gaat. De 

eigen prognose wordt gebaseerd op de 

geboortecijfers van gezinnen die reeds 

voor Het Mosterdzaadje hebben gekozen 

en gezinnen die reeds hebben aangege-

ven voor onze school te zullen kiezen. (fi-

guur 2) 

Door een convenant met het schoolbe-

stuur van de Eben-Haëzerschool (Teuge 

en Apeldoorn), geldt dat de opheffings-

norm voor onze school 23 leerlingen is en 

niet 57, zijnde de opheffingsnorm voor 

scholen in de gemeente Epe.  

 
figuur 2 

De verenigingsleden en het bestuur zijn 

van mening dat het haalbaar is om door 

te gaan met de school zolang  

 het financieel haalbaar blijft,  
 het leerlingaantal boven de 23 blijft  

 én de kwaliteit van het onderwijs ge-
waarborgd wordt.  

Daarmee wordt geaccepteerd dat er een 

moment kán komen dat de school moet 

sluiten. Dit is echter op dit moment niet 

aan de orde. De onderwijsinspectie heeft 

geen ernstige tekortkomingen geconsta-

teerd en de school valt onder het regu-

liere toezicht. 

Om de continuïteit van de school te waar-

borgen worden de volgende zaken ver-

meld: 
- De school heeft zich in 2016 opnieuw 

nadrukkelijk gepresenteerd als school 
met ambitie tot een passend onder-

steuningsaanbod. Dit heeft geresul-
teerd in aanwas van leerlingen 

- de instroom en uitstroom van leer-

lingen is (bijzondere omstandigheden 
daargelaten), zodanig dat we de ko-

mende 4 jaar ruimschoots boven de 
23 leerlingen zitten; 

- Er zal in de komende jaren extra wor-
den geïnvesteerd in scholing van de 

medewerkers, zowel op het terrein 
van cluster 4 problematiek als op het 

onderwijsconcept. 

In hoofdstuk 9 wordt nader ingegaan op 
de toekomstperspectieven en continuïteit. 
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3. Identiteit 

 

3.1 Identiteitsprofiel 

In 2011 is voor het identiteitsprofiel dat 

als basisdocument onze identiteit ver-

woordt vastgesteld. De praktische uitwer-

king kreeg sindsdien een plaats bij di-

verse beleidsterreinen. Ook in 2016 bleek 

het document actueel en werd er gedu-

rende het jaar in verscheidene beleids-

stukken naar verwezen.  

 

 

3.2 Toelatingsbeleid 

Onze school heeft een open toelatingsbe-

leid. Gevoed vanuit de doelstelling van 

woordverkondiging ligt het missionaire 

karakter van de organisatie aan de grond-

slag van deze keuze.  

Met alle nieuwe gezinnen die zich aandie-

nen wordt, voorafgaand aan de aanmel-

ding, besproken welke consequenties het 

heeft wanneer zij kiezen voor onze 

school. Hierbij vragen wij van hen geen 

acties te ontplooien die in strijd zijn met 

de grondslag en identiteit van de school 

en de identiteit van de school te respec-

teren. Ouders zijn daarna vrij hun kind 

aan te melden onder deze voorwaarden.  

 

3.3 Leerlingpopulatie en richting 

Leerlingen waren in 2016 afkomstig uit 

verschillende kerkverbanden (figuur 4).  

 

figuur 3 

Uit gesprekken met ouders en leerlingen 

blijkt dat de identiteit van de school breed 

wordt gedragen door de achterban.  

In 2017 zal opnieuw worden gezocht naar 

een geschikt moment om met de kerken 

in contact te treden om zodoende de aan-

sluiting met de achterban te waarborgen.  

 

3.4 Samenwerking  

De vereniging voor Evangelisatie “Het 

Mosterdzaadje” maakte deel uit van het 

reformatorisch samenwerkingsverband 

Berséba, regio Zwolle.  

Op bestuur- en directieniveau wordt sa-

mengewerkt in de federatieve vereniging 

IJsselland, een vereniging van 10 school-

besturen van 13 christelijke scholen op 

reformatorische grondslag, die elkaar op-

gezocht hebben om de kwaliteit van het 

onderwijs te versterken en de bestuurs-

kracht te vergroten. In 2016 is voor de 

federatie een beleidsmedewerker be-

noemd. 

Binnen de gemeente Epe geldt 57 leer-

lingen als opheffingsnorm voor scholen. 

Wanneer besturen echter een samenwer-

kingsovereenkomst aangaan op grond 

van bepaalde voorwaarden uit de WPO 

kan de bekostiging voortgezet worden tot 

het leerlingaantal de kritische grens van 

23 bereikt. Het schoolbestuur is in 1994 

deze samenwerkingsovereenkomst aan-

gegaan voor 10 jaar met de schoolvereni-

ging in Teuge. In 2004 is deze voor 10 

jaar verlengd. De samenwerkingsover-

eenkomst is bij OCW-Duo bekend onder 

SWOP-24. Op 22 april 2014 is de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst getekend 

met een looptijd van 10 jaar. 

 

3.5 Maatschappelijke 

ontwikkelingen 

Het debat rond het afschaffen van de 

kleine scholentoeslag dat in 2015 op-

laaide werd door Het Mosterdzaadje met 

spanning gevolgd. Definitieve afschaffing 

zou immers het einde betekenen van onze 

school. Met dankbaarheid hebben we in-

dertijd kennis genomen van het bericht 

dat de kleine scholentoeslag blijft. Wij re-

aliseren ons dat in de toekomst maatre-

gelen genomen zullen worden. Onze zelf-

standigheid is geen vanzelfsprekendheid. 
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Noodzaak tot samenwerking blijft. Waar 

noodzakelijk zal Het Mosterdzaadje bin-

nen de bandbreedte van de grondslag van 

de vereniging samenwerken zoeken. 

De verkiezingen in 2017 zullen ongetwijfeld 

leiden tot de samenstelling van een kabi-

net dat weer voor de nodige wijzigingen 

zal zorgen binnen de onderwijssector. 

Ook deze ontwikkelingen worden op de 

voet gevolgd. 

Concreet heeft dit plaats binnen de fede-

ratie waarin Het Mosterdzaadje partici-

peert. In 2015 is door het federatiebe-

stuur een beleidsmedewerker benoemd  

die een aantal zaken oppakt (waaronder 

invoering CAO gerelateerde onderwer-

pen). Deze beleidsmedewerker is in 2016 

aan de slag gegaan.  

 

3.6 Identiteit in de praktijk 

De visie dat identiteit meer is dan alleen 

het vertellen van een Bijbelverhaal, wordt 

gedragen door alle geledingen van de 

school. Tijdens de bestuursbezoeken in 

2016 waarin bestuursleden, naast het bij-

wonen van Bijbelverhalen en reguliere 

lessen ook in gesprek gingen met leer-

krachten en kinderen bleek dit ook. Ver-

schillende malen hebben wij als team stil-

gestaan bij het belang van het voorleven. 

Dit is uitgewerkt in de weekopeningen 

met de kinderen. De ‘regel van de week’ 

werd rechtstreeks verbonden met Bij-

belse thema’s.  

Middels verscheiden acties en gastlessen 

zijn de kinderen betrokken geweest bij de 

naasten, ver weg en dichtbij. Zowel wat 

betreft woordverkondiging als wat betreft 

materiële ondersteuning. Het ondersteu-

nen van een echtpaar dat diakonaal en 

missionair werk verricht in Frontievka Oe-

kraïne (figuur 4) is daar een mooi voor-

beeld van, evenals de sponsoring van 

‘onze’ Meron (figuur 5) die dankzij de bij-

dragen van de leerlingen een school kan 

bezoeken in Debre Zeit (Ethiopië) 

 

 

  

figuur 4 

figuur 5 
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4. Onderwijs 
 

4.1 Kerndoelen 

Het onderwijs voldeed aan de kerndoelen 

die door de overheid zijn vastgesteld. 

Voor het realiseren van de doelen werden 

verschillende methoden gebruikt. De 

kerndoelen beschrijven in grote lijnen 

waartoe ons onderwijsaanbod moet lei-

den. Zij stellen eisen aan de leerstof, de 

leerkrachten en de leerlingen. De leer-

krachten hebben het onderwijs aangebo-

den zoals dat in de kerndoelen staat be-

schreven. In het strategisch beleidsplan  

dat de periode 2015-2019 bestrijkt, is 

aangegeven op welke wijze we onze stra-

tegische onderwijsdoelen hebben be-

haald.  

De implementatie van het in 2014 begon-

nen observatiesysteem voor de onder-

bouw is in 2016 gestopt en vervangen 

door een nieuw instrument. Dit instru-

ment maakt het mogelijk de ontwikkeling 

van kinderen te observeren en te regi-

streren. In samenhang hiermee is het be-

redeneerd leerstofaanbod voor de kleu-

ters herzien.  

In 2016 is begonnen met een nieuwe taal-

methode. Implementatie zal naar ver-

wachting in 2018 worden afgerond. 

In een meerjarig traject wordt onder be-

geleiding van oud-pabodirecteur Bert 

Kalkman, voorheen tevens lector Exem-

plarisch Onderwijs, gewerkt aan het ver-

helderen van het onderwijsconcept.  

 

4.2 Passend onderwijs 

In 2016 is opnieuw veel werk verzet om 

passend onderwijs ‘proof’ te blijven.  

Een zorgprofiel heeft gezorgd voor duide-

lijker afbakening en voor een beter inzicht 

wat wel en niet mogelijk dan wel wense-

lijk is. In 2016 is ten opzichte van 2015 

het percentage leerlingen met extra on-

dersteuningsbehoefte afgenomen. 

 

4.3 Onderwijsprestaties 

Zowel de eindopbrengsten als de tussen-

brengsten zijn voldoende.  

In 2016 is opnieuw de IEP eindtoets afge-

nomen. We zoeken nog naar een goede 

manier om de eindresultaten, die inmid-

dels in referentieniveaus worden weerge-

geven, op de juiste wijze te duiden.  

Uit terugkoppeling van het voortgezet on-

derwijs bleek dat de afgegeven adviezen 

in het kader van schoolkeuze voor het 

vervolgonderwijs ook in 2016 adequaat 

waren. 

 
4.4 Kwaliteit 

Invoering van Passend Onderwijs en de 

specifieke situatie van onze school stelt 

hoge eisen aan de leerkrachten. De PDCA 

cyclus die aan de basis ligt van het school-

plan vormt ook uitgangspunt bij het ana-

lyseren van de resultaten, de groepsge-

sprekken en de klassenbezoeken.  

In 2015 de implementatie van Integraal 

afgerond. Integraal is een systeem dat 

ons in staat stelt de kwaliteit te monitoren 

volgens de cyclus van plannen, doen, 

controleren en handelen. Integraal sluit 

aan bij de ambities en de bestaande situ-

atie van de school. Zeker nu de onder-

wijsinspectie het aan scholen overlaat om 

eigen tussendoelen te stellen zal Inte-

graal hierin een handig instrument blij-

ken.  
 

4.5 Kleinschalig 

Het Mosterdzaadje is een kleine school. 

Zoals al eerder verwoord in dit verslag 

blijkt het telkens weer hard werken om de 

kwaliteit van ten minste de opbrengsten 
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op niveau te houden. Het blijft een uitda-

ging onze missie om ruimte te bieden 

voor groei, ook aan die kinderen waar het 

allemaal niet vanzelf gaat, waar te ma-

ken. Er werd veel gevraagd van bestuur, 

directie en personeel op het terrein van 

zowel beleidsvorming als beleidsuitvoe-

ring. Al zijn de rugzakken verdwenen, 

door verstandig inkopen, een actief kleine 

scholenbeleid (met hoge vaste voet) van-

uit ons samenwerkingsverband Berséba 

zal het toch mogelijk blijven de onder-

steuning te bieden die nodig is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in 2016 heeft de school zich duidelijk 

geprofileerd als een kleine school met 

aandacht voor ieder kind. De kleine klas-

sen geven een relatief grote zorgkracht. 

Kinderen die elders ondersneeuwen kun-

nen hier tot hun recht komen.  

In 2016 heeft het team uitgesproken dat 

we bij een leerlingaantal van maximaal 20 

leerlingen per klas in staat zijn om klein-

schalig onderwijs te bieden en de onder-

wijsbehoeften van alle leerlingen in het 

vizier te houden.  
  



     Vereniging voor Evangelisatie Het Mosterdzaadje te Gortel, gemeente Epe 

15 
 

5. Personeel 
 

5.1 Personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid wordt vorm gegeven 

conform de wet BIO (Beroepen in het On-

derwijs) binnen de wettelijke kaders van 

de Wet op Primair onderwijs en de CAO.  

 

5.2 Personele inzet 

Het afgelopen jaar was er nauwelijks 

sprake van personeel verloop. Er waren 

geen jubilea te vieren.  

In 2013 is de school aangehaakt bij het 

Vervangingsfonds voor Gereformeerd 

Schoolonderwijs. Dit heeft ook in 2016 

een financieel voordeel opgeleverd. 

Waar het onderwijs een zeer hoog ver-

zuimpercentage kent, lag het gemiddelde 

verzuimpercentage van personeel van 

Het Mosterdzaadje in 2016 op 2,01%. (fi-

guur 6) Ruimschoots onder het landelijk 

gemiddelde dus. Ten opzichte van 2015 is 

er sprake van een daling van het ziekte-

verzuim. Het lage verzuimpercentage te-

kent het hoge arbeidsethos en zegt tege-

lijkertijd iets over het welbevinden van de 

personeelsleden. 

 
figuur 6 

 

5.3 Tevredenheid 

In november 2016 is er een nieuwe Ri-

sico-inventarisatie en Evaluatie uitge-

voerd door Arboneel. Hiermee tevens de 

veiligheidsbeleving gepeild. De uitslag 

stemt niet alleen tot dankbaarheid maar 

levert ook mooie input voor de komende 

jaren. Zo zal in 2017 verder worden inge-

zet op verlaging van de werkdruk, naast 

het expliciteren van de schoolvisie die 

moet leiden tot verduidelijking van het 

onderwijsconcept. 

 

5.3 Perspectief 

Alle personeelsleden waren nauw betrok-

ken bij de ontwikkeling van de school. In 

het jaar 2016 is opnieuw geïnvesteerd in 

schoolontwikkeling en persoonlijke ont-

wikkeling. Verschillende onderdelen van 

het integraal personeelsbeleid zijn verder 

uitgebouwd: de invoering van het beoor-

delingsgesprek en het opstellen van func-

tieprofielen.  

De personele situatie is stabiel, de direc-

tietaken werden naar behoren uitgevoerd 

leerlingenzorg stond onder de professio-

nele leiding van de (ingehuurde) zorgco-

ördinator. Daarnaast stonden er zeer be-

trokken ouders rond de school. Dit vormt 

een basis om met vertrouwen de toe-

komst tegemoet te zien.  

 

5.4 Uitkering na ontslag 

Mocht het noodzakelijk zijn een werkne-

mer te ontslaan is de hoogte van een 

eventuele ontslagvergoeding niet hoger 

dan de (neutrale) kantonrechtersformule 

(aantal gewogen dienstjaren maal belo-

ning per maand). Ontslag wordt getoetst 

door participatiefonds en UWV. 
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6. Huisvesting en ICT 
 

6.1 Gebouwen 

Sinds 1972 krijgen de leerlingen geen les 

meer in de ‘Oude School’ maar in een ge-

bouw erachter. 

In 2016 is een veertigtal zonnepanelen 

geplaatst dat, in combinatie met de ver-

vanging van de verlichting door energie-

zuinige LED buizen voor het grootste deel 

in de elektriciteitsbehoefte voorziet.  

Het meerjarenonderhoudsplan voor de 

verenigingsbezittingen én schoolgebouw 

werd in 2016 geactualiseerd. Dit stelde in 

2016 het bestuur in staat om het onder-

houd van dienstwoning en verenigingsge-

bouw onderbouwd aan te sturen. Zo zijn 

er verscheidene kleinere werkzaamheden 

uitgevoerd aan de dienstwoning. 

Voor de ‘Oude School’ of kapel is in 2016 

een restauratieplan opgezet voor groot-

scheepse restauratie van alle kozijnen. 

Naar verwachting zal uitvoering hiervan 

plaatsvinden in mei 2016. 

 

6.2 Uitbreiding 

De reeds ingezette toename van het leer-

lingenaantal noopte in 2016 het bestuur 

tot het ondernemen van stappen richting 

uitbreiding van het schoolgebouw. De ge-

meente Epe heeft toegezegd hier aan te 

zullen meewerken. De eerste tekeningen 

zijn eind 2016 gemaakt.  

Het blijkt een uitdaging om uitbreiding te 

realiseren zonder aantasting van het in 

2015 verfraaide aanzicht van het school-

gebouw. De uitbreidingsplannen zullen in 

de loop van 2017 vastere vormen aanne-

men. Als alles volgens planning verloopt 

zal de uitbreiding in augustus 2018 wor-

den gerealiseerd. 

 

6.3 Verbreding 

Naast de onderwijsbestemming én zon-

dagse diensten van de evangelisatie, 

werd een vijftal zangavonden belegd in de 

kapel. Tevens bleek ook in 2016 de school 

een aantrekkelijke locatie voor buurtacti-

viteiten. 

  

6.4 ICT 

Begin 2016 zijn twee tablets aangeschaft 

die het werken met de methode Wonde-

ring the World vergemakkelijken. Verder 

is er op ICT gebied weinig geïnvesteerd. 

In 2017 zal opnieuw een verrijdbaar digi-

bord worden aangeschaft. Tevens zal 

worden geïnvesteerd in uitbreiding van 

het aantal computerwerkplekken. 

 

6.5 Privacy en datalekken 

In de aanloop naar 2017 heeft Het Mos-

terdzaadje zich gebogen over de wetge-

ving rondom privacy en datalekken. Met 

name op het terrein van ICT liggen hier 

potentiele risico’s die in kaart gebracht en 

getackeld zullen worden. 

 

6.6 Meubilair 

Een werkgroep inrichting heeft zich ge-

bogen over de vervanging van het inmid-

dels afgeschreven meubilair. In verband 

met de uitbreidingsplannen is besloten te 

wachten tot de uitbereiding een feit is. 
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7. Communicatie en rela-

ties 
 

7.1 Dialoog 

Onze vereniging vaart wel bij optimaal 

draagvlak vanuit alle bij de vereniging be-

trokken partijen. Met regelmaat wordt 

overleg gepleegd met gemeente, buurt, 

ouders en kerken. Het luisteren naar el-

kaar staat hierbij centraal.  

 

7.2 Gemeentelijk 

In 2016 onderhield de directeur met re-

gelmaat contact met het gemeentebe-

stuur van de gemeente Epe en de verant-

woordelijke ambtenaar over de huisves-

ting. Daarbij hebben we ons beperkt tot 

alleen de noodzakelijke activiteiten. Ook 

de meeste lokale educatieve overleggen 

op gemeentelijk niveau werden bijge-

woond door de directeur. Datzelfde gold 

voor de op Overeenstemming Gerichte 

Overleggen.  

Al participeert Het Mosterdzaadje in het 

landelijk reformatorisch samenwerkings-

verband, desalniettemin werden de be-

sprekingen om te komen tot een goedlo-

pend plaatselijk samenwerkingsverband 

vanaf het begin bezocht. 

 

7.3 Omgeving 

Alle directe buurtbewoners ontvingen de 

nieuwsbrieven en werden uitgenodigd 

voor de  Koningsdagviering en de kerst-

viering met de kinderen. Er zijn goede 

contacten geweest met de vereniging 

Gortel-Niersen dat een platform wil zijn 

voor inwoners van Gortel en Niersen en 

gesprekspartner voor belanghebbenden 

en met Stichting Broken Wings. Een voor-

beeld is de in april 2016 gehouden her-

denking van de gevallen Airgunners bij 

het door de kinderen van Het Mosterd-

zaadje geadopteerde monumentje in Gor-

tel. Dit geeft iets weer van de maatschap-

pelijke betrokkenheid, zowel vanuit de 

school als vanuit de andere participerende 

partijen. 

 

7.4 Ouders  

Ouders werden door middel van nieuws-

brieven, die gemiddeld genomen elke 

maand verschenen, uitgebreid geïnfor-

meerd. Om informatievoorziening te opti-

maliseren zijn daarnaast begonnen met 

een tweewekelijks nieuwsbriefje per klas.  

Omdat er veel nieuwe gezinnen zijn wor-

den vanaf augustus 2016 ouderin-

loopochtenden georganiseerd. Het eerste 

halfuur van de schooldag is er een open 

inloop waarbij ouders hun kinderen aan 

het werk kunnen zien en eventueel helpen 

of de leerkracht spreken.  

In 2016 waren er twee gespreksavonden 

op school en ontving elk gezin regelmatig 

ouderbezoek van de leerkracht. Wanneer 

er aan een leerling extra ondersteuning 

geboden werd, werden in de meeste ge-

vallen de ouders uitgenodigd op school 

voor een nader gesprek. Het ouderportaal 

van ParnasSys is reeds geruime tijd in ge-

bruik, waardoor ouders nog beter de ont-

wikkelingen van hun kind volgen. 

Bij specifieke onderwerpen die direct be-

trekking hebben op ouders, zoals parke-

ren rondom de school bij halen en bren-

gen van kinderen, wordt een klankbord-

groepje gevormd en geraadpleegd. 

De organisatiestructuur van de ouder-

commissie werd herzien. Een aantal 

fondswervende activiteiten werd afgesto-

ten en ondergebracht in commissies. 

 

7.5 Kerken 

Kerkelijke gemeenten vanwaar kinderen 

de school bezoeken of personeelsleden lid 

zijn, ontvingen de maandelijkse nieuws-

brief De Schoolbel. In het kader van leer-

lingwerving werd geadverteerd in de 

kerkmedia en werd de school opgenomen 

in de adressengids van verschillende ker-

kelijke gemeenten.  

In verschillende kerkelijke gemeenten 

werd voorbede gedaan voor Het Mosterd-

zaadje.  
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7.6 Kerkbezoekers van de 

evangelisatie in Gortel 

Bezoekers van het verenigingsgebouw 

van de evangelisatie in Gortel (figuur 8) 

krijgen maandelijks de nieuwsbrief. Bij-

zondere schoolaangelegenheden werden   

in de voorbede opgedragen, daarnaast 

ontvingen de bezoekers van deze dien-

sten ook een uitnodiging voor de kerst-

feestviering met de kinderen. Tevens is er 

ook in 2016 maandelijks een collecte ge-

houden voor het in 2011 opgezette ver-

voersfonds. Vanaf 2017 wordt het ver-

voersfonds bevroren en zal worden gecol-

lecteerd voor een meer algemeen school-

fonds.  
 

 
Figuur 8 

7.7 Commissie voor Evangelisatie 

De commissie voor Evangelisatie her-

nieuwde in 2016 de informatie op het 

bord langs de weg. Het bord bevat mede-

delingen over de kapel en de activiteiten 

van de vereniging. Tevens werden geïn-

teresseerde lezers van dit mededelingen-

bord opgeroepen zich te bezinnen op hun 

reis naar het hiernamaals. 

Op campings werden posters verspreid 

met daarop de namen van voorgangers, 

data en tijdstippen waarop bezoekers 

welkom zijn voor een dienst van Woord 

en Gebed. 

 

7.8 Klachtenprocedure 

Van de klachtenprocedure zoals die is be-

schreven in de schoolgids heeft niemand 

gebruik gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8. Financieel 
8.1 Analyse van het nettoresultaat 

 

Analyse van het nettoresultaat 

  Realisatie 

2016 (A)  

Begroting 

2016 (B)  

[ A -/- B 

] 
  x € 1.000  x € 1.000    

       

Baten       

(B1) Rijksbijdragen   377    352    26  

(B2) Overige overheidsbij-
dragen 

  1    -      1  

(B3) Overige baten   37    31    6  

       

Totaal baten   415    383    33  

       

Lasten       

(L1) Personele lasten   306    311    -6  

(L2) Afschrijvingen   9    8    1  

(L3) Huisvestingslasten   20    24    -4  

(L4) Overige instellingslas-
ten 

  51    51    0  

       

Totaal lasten   386    394    -8  

       

Saldo baten en lasten   29    -12    41  

       

(R1) Saldo fin. baten en las-
ten 

  -0    1    -1  

       

Nettoresultaat   29    -11    40  

 

Over 2016 werd een totaal nettoresultaat gerealiseerd van afgerond 29.000 euro positief. 

Begroot was een resultaat van 11.000 euro negatief: een verschil van 40.000 euro. Het 

totale resultaat kan als volgt uitgesplitst worden per kostenplaats: 

 

Kostenplaats Realisatie 2016 Begroting 

2016 

Verschil 

School 25 -13 38 

Vereniging 0 3 -3 

Evangelisatie 4 -1 5 

 

Toelichting vereniging en evangelisatie (private kostenplaatsen):  

Per saldo kwamen de verenigingsbaten en baten van evangelisatie (vallend onder B3) zo’n 

1.000 euro hoger uit dan begroot was. Dit heeft vooral te maken met hogere inkomsten 

vanuit collecten/giften. De lasten (vallend onder L4) zijn afgerond 1.000 euro lager uitge-

komen, wat vooral het gevolg is van lagere lasten voor de kapel.  

 

Toelichting school (publieke kostenplaats): 

Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen van de school ten opzichte van de begroting 

verder toegelicht.  
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De rijksbijdragen (B1) zijn afgerond 26.000 euro hoger uitgekomen dan begroot was. Dit 

is voor 8.000 euro het gevolg van extra baten die toegekend zijn om de gestegen lonen te 

kunnen financieren. Hier stonden ook hogere loonkosten tegenover. Ook is circa 1.000 

euro ontvangen ter compensatie van gestegen pensioenpremies en als verhoging van het 

functiemixbudget. Verder werd er een niet begrote groeisubsidie toegekend van afgerond 

13.000 euro. De inkomsten vanuit Passend Onderwijs zijn per saldo 3.500 euro hoger 

uitgekomen vanwege een verhoogde beschikking voor het schooljaar 2016/2017, een ont-

vangen indexatie en een eenmalig bedrag vanwege de afroming van de reserves van het 

samenwerkingsverband.  

 

Er is een niet begroot bedrag aan gemeentelijke bijdragen (B2) ontvangen van 1.200 euro. 

Het gaat om een bedrag voor onderwijsbegeleiding. 

 

De overige baten (B3) zijn voor de school ruim 5.000 euro hoger uitgekomen. Dit is voor 

1.600 euro het gevolg van een hogere premierestitutie vanuit BWGS (stichting waarbij de 

school is aangesloten om wachtgeldrisico’s af te dekken). Daarnaast is er 1.300 euro ont-

vangen vanuit georganiseerde ‘dia avonden’. Verder kwamen de ouderbijdragen, bestemd 

voor schoolreis en schoolzwemmen, hoger uit en werden er nog niet begrote overige baten 

geboekt. 

 

De personele lasten (L1) zijn voor de school circa 6.000 euro lager uitgekomen dan begroot 

was. Dit kan onderverdeeld worden in lagere loonkosten (7.000 euro) en hogere overige 

personele lasten (ruim 1.000 euro). Ondanks de loonstijging met 3,8% vanaf 1 januari 

2016 kwamen de loonkosten lager uit, vanwege het feit dat er minder personeel ingezet is 

dan begroot was en er ook goedkoper personeel ingezet is. Daarnaast vielen de werkge-

verslasten mee en werd er een voordeel gerealiseerd op een ontvangen vergoeding vanuit 

VFGS (het vervangingsfonds van de school). De hogere overige personele lasten zijn met 

name ontstaan door hogere lasten voor bedrijfsgezondheidszorg. 

 

De afschrijvingslasten (L2) kwamen een fractie hoger uit, de huisvestingslasten (L3) zo’n 

4.000 euro lager. De lagere huisvestingslasten zijn met name ontstaan door lagere kosten 

voor energie en water en schoonmaak. De overige instellingslasten (L4) kwamen voor de 

school circa 2.000 euro hoger uit, onder andere vanwege hogere lasten voor onderwijs-

leermiddelen. 
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8.2 Financiële positie 

ACTIVA  

Ultimo 

2016  

Ultimo 

2015  

Ultimo 

2014 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       

Materiële vaste activa   58    43    37  

       

Totaal vaste activa   58    43    37  

       

Vorderingen   18    19    29  

Liquide middelen   309    307    256  

       

Totaal vlottende activa   327    326    285  

       

Totaal activa   386    369    323  

       

       

PASSIVA  
Ultimo 
2016  

Ultimo 
2015  

Ultimo 
2014 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       

Algemene reserve   217    192    174  

Bestemmingsreserves pu-
bliek  

 -      -      -    

Bestemmingsreserves pri-
vaat  

 53    49    49  

       

Eigen vermogen   271    242    223  

       

Voorzieningen   85    82    71  

Kortlopende schulden   30    45    28  

       

Totaal passiva   386    369    323  

 

Bovenstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boek-

jaren. 

 

De boekwaarde van de materiële vaste activa vaste activa steeg per einde 2016. Dit omdat 

er meer geïnvesteerd werd dan afgeschreven. De investeringen worden verder in deze 

paragraaf toegelicht. Het saldo aan vorderingen bleef vrijwel gelijk.  

 

Het eigen vermogen steeg als gevolg van het positieve resultaat. Het saldo van de voor-

zieningen nam toe, doordat er meer gedoteerd werd dan onttrokken. De voorziening is op 

de langere termijn nodig om de kosten voor groot onderhoud te kunnen financieren. Ten-

slotte kwam het saldo aan kortlopende schulden lager uit per einde 2016, vanwege een 

lager openstaand bedrag aan nog te betalen nota’s per balansdatum. 

 

8.3 Financiële kengetallen 

Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van 

de financiële gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 

2014, 2015 en 2016, wordt tevens de algemene adviesnorm weergegeven.  
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Kengetal Norm 2016 2015 2014 

Liquiditeit 2,00 11,06 7,23 10,06 

Solvabiliteit 0,50 0,70 0,66 0,69 

Rentabiliteit n.v.t. 6,98% 4,61% 8,62% 

Huisvestingsratio max.10% 2,98% 2,94% 3,52% 

Weerstandsvermogen (bestuursni-

veau) 15,00% 

56,30% 56,41% 54,37% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 42,76% 43,11% 41,02% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat ver-
mogen n.v.t. 

92,82% 90,33% 82,32% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat ver-
mogen max.60% 

69,08% 70,95% 62,71% 

 

De liquiditeit en solvabiliteit worden gebruikt om te beoordelen of de schoolvereniging op 

de korte en lange termijn de schulden kan betalen. De gerealiseerde kengetallen zijn ruim-

schoots boven de norm uitgekomen.  

 

De rentabiliteit is een kengetal wat de winstgevendheid van de organisatie uitdrukt. De 

rentabiliteit kwam over 2016 uit op 6,98% vanwege het positieve resultaat op totaalniveau. 

Ook de afgelopen jaren is er een positief resultaat gerealiseerd. 

 

De huisvestingsratio is een nieuw kengetal wat door het ministerie gebruikt wordt. Het 

geeft inzicht in het deel van de kosten wat aangewend wordt voor de huisvesting. In 2016 

ging dit om slechts 3%.  

 

Het weerstandsvermogen geeft aan of de risicobuffer van de schoolorganisatie op een ge-

zond niveau ligt. Globaal gezien wordt een minimale adviesnorm van 15% voor het weer-

standsvermogen aangehouden. Dit is voor een zeer kleine school echter wel erg weinig. 

Voor een kleine school wordt ook wel een minimale grens van een ton geadviseerd. Hier-

door zou de minimale norm voor het weerstandsvermogen uitkomen op 27%. Het publieke 

vermogen (schoolniveau) ligt hier ruimschoots boven. Inclusief de private gelden is er zelfs 

een buffer aanwezig van 56%.  

 

De kapitalisatiefactor is een kengetal wat door de overheid gebruikt wordt om de rijkdom 

van een schoolbestuur te kunnen beoordelen. De signaleringsgrens is gesteld op maximaal 

60%. Inclusief private middelen kwam de kapitalisatiefactor uit op afgerond 93%. Exclusief 

private middelen ging het om afgerond 69%. Momenteel wordt door de inspectie alleen 

gekeken naar (zeer) zwakke scholen met een fors vermogen en scholen met een vrije 

buffer van meer dan 500.000 euro. Hier voldoet de school niet aan. 

 

8.4 Investerings- en financieringsbeleid 

In 2016 is er voor circa 25.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was 

een bedrag van 35.500 euro. Er werd geïnvesteerd in ICT (1.174 euro), leermiddelen 

(8.100 euro) en zonnepanelen (15.000 euro). Het gaat onder andere om tablets, een me-

thode kleuterplein en taalactief. 

 

Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen gebruik behoeft te worden gemaakt van 

externe kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd. 

 



     Vereniging voor Evangelisatie Het Mosterdzaadje te Gortel, gemeente Epe 

23 
 

8.5 Treasuryverslag 

In 2016 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. De be-

schikbare vrije middelen werden overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in 

het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. 

 

Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door 

het bestuur gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de Regeling beleg-

gen, lenen en derivaten van het Ministerie en met het oog op het zoveel als mogelijk 

waarborgen van een goed beheer van deze tegoeden. Om dit te waarborgen is door het 

bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake de wijze 

waarop wordt omgegaan met de regeling beleggen en belenen. Daarnaast is in dit statuut 

opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Inmiddels is het treasu-

rystatuut aangepast aan de vernieuwde wet- en regelgeving.  
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9. Continuïteitsparagraaf 
 

9.1 Toekomstige externe ontwikkelingen 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2017 - 2021 is rekening gehouden met de 

context. Zo is in de begroting rekening gehouden met oplopende middelen vanuit het be-

stuursakkoord. Met name de prestatiebox middelen zullen nog gaan stijgen. Ook is reke-

ning gehouden met de salarisstijgingen zoals die afgesproken zijn in de nieuwe cao 2016-

2017 en de compensatie die hiervoor binnen de bekostiging zal komen. Het gaat om schat-

tingen die gedaan zijn, waarbij de communicatie van de PO raad gevolgd is. 

 

9.2 Toekomstige interne ontwikkelingen 

 
Teldatum  

1 oktober 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Onderbouw 29 34 45 44 43 42 

Bovenbouw 20 19 24 26 32 34 

Totaal 49 53 69 70 75 76 

 

Functiecategorie 2016 2017 2018 2019 2020 

Directie 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Onderwijzend personeel 3,33 4,22 5,20 5,20 5,20 

Onderwijsondersteunend per-

soneel  0,87 0,57 0,15 0,15 0,15 

Schoonmaak 0,22 0,24 0,24 0,24 0,24 

Vervanging eigen rekening 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 

Totaal 5,07 5,69 6,24 6,24 6,24 

 

Bovenstaande tabellen laten de verwachte ontwikkeling zien van het leerlingenaantal en 

ook van de inzet. Deze gegevens zijn gebruikt in het najaar van 2016 bij het opstellen van 

de begroting 2017. Wat betreft het leerlingenaantal geldt dat de aantallen van 2015 en 

2016 de werkelijk getelde aantallen zijn die meetellen voor de bekostiging. Het leerling-

aantal steeg in deze periode met 4 leerlingen. Dit heeft een positief effect op de beschik-

bare financiën. Deze stijging werd vorig jaar bij het opstellen van de begroting niet voor-

zien en is het gevolg van de overkomst van een aantal gezinnen naar het Mosterdzaadje. 

Voor de komende jaren is een prognose gemaakt door een inschatting te maken van de 

instroom van nieuwe leerlingen. Deze instroom is gebaseerd op werkelijk verwachte aan-

tallen. De prognose geeft aan dat het leerlingaantal de komende jaren zal gaan stijgen tot 

een leerlingaantal van 76 in 2020. Hier is in de begroting meegerekend. Dit in tegenstelling 

tot de begroting van vorig jaar toen een leerlingaantal van ten hoogste 54 werd verwacht. 

Het spreekt voor zich dat deze relatieve en nominale forse stijging van het leerlingaantal 

effect heeft op de hele schoolorganisatie. 

 

Ten tijde van dit schrijven is de prognose alweer naar boven bijgesteld. Intussen wordt 

een stijging van het leerlingaantal verwacht tot 80 leerlingen in 2019. Zie hiervoor para-

graaf 2.8. 

 

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met extra inzet van personeel. Ook is 

voorgesorteerd op de benoeming van een onderwijsassistent als leerkracht, wat maakt dat 

de inzet voor onderwijsondersteunend personeel in bovenstaande tabel daalt. 
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9.3 Staat van baten en lasten – begroting 

 

  Realisa-

tie  

Begro-

ting  Begroting  Begroting 

  2016  2017  2018  2019 
  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         

Baten         

(B1) Rijksbijdragen   377    394    440    468  

(B2) Overige overheidsbijdragen   1    -      -      -    

(B3) Overige baten   37    45    35    35  

         

Totaal baten   415    439    475    503  

         

Lasten         

(L1) Personele lasten   306    353    387    396  

(L2) Afschrijvingen   9    11    13    14  

(L3) Huisvestingslasten   20   14    14    14  

(L4) Overige instellingslasten   51    63    63    64  

         

Totaal lasten   386    441    477    487  

         

Saldo baten en lasten   29    -2    -2    16  

         

(R1) Saldo fin. baten en lasten   -0    1    1    1  

         

Nettoresultaat   29    -1    -1    16  

 

In bovenstaande kolom zijn de gerealiseerde cijfers weergegeven met vervolgens de be-

grote cijfers over de jaren 2017 tot en met 2019.  

 

Voor 2017 is een klein negatief resultaat begroot. Dit resultaat bestaat uit een negatief 

resultaat voor de school van afgerond 18.000 euro en uit een positief resultaat voor de 

vereniging van circa 17.000 euro. De positieve resultaten die in het verleden gerealiseerd 

zijn zullen in 2017 ingezet worden om extra personeel in te kunnen zetten. Het fors posi-

tieve resultaat van de vereniging wordt veroorzaakt door een eenmalige begrote subsidie 

van de gemeente Epe voor restauratie. In bovenstaand overzicht valt nog op dat er ten 

opzichte van 2016 een afwijking ontstaat bij de huisvestingslasten en overige instellings-

lasten. Dit heeft ermee te maken dat de volledige kosten voor de vereniging begroot zijn 

onder de overige instellingslasten terwijl deze deels gerealiseerd zijn onder de huisves-

tingslasten. 
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9.4 Balans 

ACTIVA  

Ultimo 

2016  

Ultimo 

2017  

Ultimo 

2018  

Ultimo 

2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         

Materiële vaste activa   58    85    88    94  

         

Totaal vaste activa   58    85    88    94  

         

Vorderingen   18    23    23    23  

Liquide middelen   309    213    215    233  

         

Totaal vlottende ac-
tiva  

 327    236    237    256  

         

Totaal activa   386    321    325    349  

         

         

PASSIVA  
Ultimo 
2016  

Ultimo 
2017  

Ultimo 
2018  

Ultimo 
2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         

Algemene reserve   217    186    178    187  

Best. reserve privaat   53    68    75    82  

         

Eigen vermogen   271    254    253    270  

         

Voorzieningen   85    35    40    48  

Kortlopende schulden   30    32    32    32  

         

Totaal passiva   386    321    325    349  

 

Bovenstaand overzicht laat de werkelijke balans over 2016 zien en de begrote balansen 

over 2017 tot en met 2019. Bij het opstellen van de begroting over 2017 tot en met 2019 

zag de verwachte balans over 2016 er nog anders uit op een aantal punten. Vandaar dat 

er geen rechtstreekse koppeling te maken is tussen de cijfers over 2016 en de cijfers over 

2017 tot en met 2019. 

 

Op het balansoverzicht is te zien dat de boekwaarde van de vaste activa de komende jaren 

zal stijgen. Dit heeft te maken met het feit dat er meer geïnvesteerd zal worden dan dat 

er afgeschreven wordt per jaar. 

 

Het publieke eigen vermogen zal in 2017 en 2018 afnemen vanwege de negatieve resul-

taten die begroot zijn. Er zal bewust wat ingeteerd worden op de buffer, door te werken 

met extra personeel om de relatief grote groei van het leerlingaantal op te kunnen vangen. 

De voorziening voor groot onderhoud zal in 2017 aanzienlijk dalen, vanwege een fors ont-

trekkingsbedrag wat gepland is. Vanaf 2017 stijgt de voorziening weer. 

 

9.5 Interne risicobeheersings- en controlesystemen 

Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controle 

cyclus waarbij de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van 
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de financiële prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting 

het bestuur/toezicht. De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd 

door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld 

en ter fiattering aan het bestuur wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo 

veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig 

zijn. 

 

Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschre-

ven van de processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraag-

baarheid en betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar 

administratieve dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level 

Agreement van toepassing.  

 

9.6 Belangrijkste risico’s en onzekerheden  

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting zijn een aantal risico’s met een mogelijk fi-

nancieel gevolg onderkend. Eén van de grootste risico’s is misschien wel de politieke on-

stabiliteit op verschillende fronten. Zo is er momenteel sprake van forse extra geldstromen 

die toegevoegd zijn aan de schoolbegrotingen. Het huidige kabinet investeert hiermee in 

het onderwijs. Bij een volgend kabinet kunnen de keuzes er weer heel anders uitzien, wat 

zich dan ook zal vertalen in de financiën. Op dit gebied is er dus sprake van een risico.  

 

Voor onze school is specifiek de hoogte van de kleine scholentoeslag een risico. Wij zijn 

hier in sterke mate afhankelijk van al wordt dit wel minder gezien het stijgende leerling-

aantal. De kleine scholentoeslag wordt op politiek niveau wel eens ter discussie gesteld. 

Ook wordt op dit moment een modernisering van de bekostiging voorbereid, wat in 2020 

– 2025 zijn beslag moet krijgen. Onduidelijk is nog hoeveel ruimte er overblijft om speci-

fieke doelgroepen (zoals kleine scholen van de laatste richting) tegemoet te komen. 

 

Andere grote risico’s kunnen liggen op het personele terrein. Te denken valt aan uitval 

van personeelsleden, langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het ergste 

geval ontslag. Als deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van financiële risico’s. 

Ook als het gaat om groot onderhoudslasten bestaat er een risico op onverwachte lasten. 

Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehou-

den, al zal de eerste stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting 

opgevangen kan worden en tijdig beheerst kan worden. 

 

Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet- financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken 

valt aan risico’s rondom de onderwijskwaliteit, het imago van de school en de naleving van 

de code ‘Goed Bestuur’. Zie voor dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend 

orgaan.  

 

Als belangrijkste niet-financiële risico ziet het bestuur de mogelijke nadelige consequenties 

van de te geprognotiseerde groei van de school. Deze groei heeft consequenties voor de 

inrichting van het gebouw, aanschaf van meubilair en leermiddelen. Het bestuur stelt zich 

ten doel kleinschalig onderwijs te bieden. Dit zal de komende jaren nadrukkelijk de aan-

dacht krijgen van het bestuur.  
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9.7 Beheersing van risico’s 

Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt 

de school in haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te 

zorgen dat er voldoende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststel-

ling van de hoogte van deze buffer is gebruik gemaakt van een standaardrisicoprofiel. Het 

aanbevolen weerstandsvermogen bedraagt hiermee minimaal 15%. In verband met de 

zeer kleine schoolgrootte wordt voor een goede beoordeling echter ook gekeken naar de 

nominale buffer. 

 

De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar 

toereikend geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de 

organisatie in gevaar gebracht hebben. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de 

systemen door te voeren.  

 

Als het gaat om het thema risicomanagement stelt het bestuur zich de komende periode 

wel ten doel om de risico’s te blijven monitoren. In de bestuurlijke jaaragenda wordt een 

inventarisatie van risico’s opgenomen.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 58.479       42.710       

58.479          42.710          

Vlottende activa

Vorderingen 18.474       18.943       

Liquide middelen 308.653     307.092     

327.127         326.035         

Totaal 385.607         368.745         

PASSIVA

Eigen vermogen 270.840         241.772         

Voorzieningen 85.185          81.909          

Kortlopende schulden 29.581          45.065          

Totaal 385.607         368.745         

20152016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

 

Baten

Rijksbijdragen 377.186         351.579         352.896         

Overige overheidsbijdragen

en -subsidies 1.207            132               1.859            

Overige baten 37.030          30.882          52.796           

Totaal baten 415.424         382.593         407.550         

Lasten

Personeelslasten 305.543         311.385         293.377         

Afschrijvingen 9.314            8.113            8.215            

Huisvestingslasten 19.995          23.700          19.939           

Overige lasten 51.470          51.182          67.909           

Totaal lasten 386.323         394.380         389.440         

Saldo baten en lasten 29.101          11.787-          18.110          

Financiële baten en lasten 33-                1.000            677               

RESULTAAT BOEKJAAR 29.068          10.787-          18.787          

2016 Begroting 2016 2015
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 29.101       18.110       

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 9.314         8.215         

- Mutaties voorzieningen 3.277         10.702       

12.591       18.917       

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 469           10.218       

- Kortlopende schulden 15.485-       16.682       

15.016-       26.900       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 26.676       63.927       

Ontvangen interest 33-             677           

Totaal 33-             677           

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 26.643       64.604       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 25.083-       13.850-       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 25.083-       13.850-       

Mutatie liquide middelen 1.560         50.754       

2016 2015

32



GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

Grondslagen voor de jaarrekening

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

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

Jaarverslaggeving toegepast.

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

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Waardering van activa en passiva

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

Materiële vaste activa

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

afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch

eigendom zijn van het bevoegd gezag.

Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,

dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.

Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.

Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur het afschrijvingspercentage vastgesteld.

Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingspercentages toegepast:

% %

Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10,0

Permanente gebouwen 2,5 Inrichting speellokaal 5,0

Noodlokalen 6,7 Vloerbedekking 5,0

Houten berging 6,7 Overige inrichting 5,0

Dienstwoning 2,5 ICT 20,0

Terreinen 0,0 Bekabeling 7,1

Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket

Leerlingensets 5,0 Leermethoden 11,0 - 12,5

Docentenset 4,0 - 10,0 Software bij methoden 12,5

Bureaustoelen 4,0 Overige materiële vaste activa

Schoolborden (krijt/white) 4,2 Vervoermiddelen 12,5

Kasten 5,0 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 6,7

Overig 5,0 Betegeling schoolplein 6,7

Keukenapparatuur 10,0 Overige materiële vaste activa 6,7

Digitale schoolborden 12,5 Zonnepanelen 6,7

Waardering van de woningen

Vlottende activa

Ministerie van OCW

Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het

schooljaar 2016-2017 dat betrekking heeft op 2016 en de in 2016 ontvangen bedragen.

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

12 mei 2017

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/of waardestijging 

te realiseren en niet dienen voor eigen gebruik. Onder de vastgoedbeleggingen worden separaat onroerende 

zaken in aanbouw of ontwikkeling voor toekomstig gebruik als belegging opgenomen. Vastgoedbeleggingen 

worden in de balans gerubriceerd onder Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa. De 

vastgoedbeleggingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken 

afschrijvingstermijnen. 
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Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve bevat de exploitatie-overschotten. Deze reserve heeft geen specifieke bestemming.

Bestemmingsreserves privaat

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

private geldstromen.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de vereniging komen, wordt een 

voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een

meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve 

van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubileumuitkeringen

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

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

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

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

De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. 

Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 600 per FTE.

Kortlopende schulden

Vlottende schulden 

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

kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.

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

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

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

Overlopende passiva

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

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

voor sociale lasten.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

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

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

jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten

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

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

verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 

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

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

Pensioenen

De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum

is 96,6%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 

toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn 

als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Financiële kengetallen

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

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

momentopname. 

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal    

Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal

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

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

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden    

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

gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)

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

De kapitalisatiefactor is als volgt berekend:

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

Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:

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

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

2015

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Liquiditeit (current ratio)

Liquiditeit (quick ratio)

Rentabiliteit

Kapitalisatiefactor (incl. privaat)

Weerstandsvermogen (-/- MVA)

90,33%

56,41%

92,83%

2016

0,70

0,92

11,06

11,06

7,00%

0,66

0,88

7,23

7,23

4,61%

56,30%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Boekwaarde 

1-1-2016 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde  

31-12-2016 Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Inventaris en apparatuur 57.094           35.839            21.255             1.174             -                    5.198              17.230           58.267           41.037           

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 42.371           20.916            21.454             23.910           -                    4.116              41.248           66.280           25.033           

Niet aan het bedrijfsproces 

dienstbare activa 1                   -                    1                    -                    -                    -                    1                   1                   -                    

Totaal 99.465           56.755            42.710             25.083           -                    9.314              58.479           124.549          66.069           

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

OZB-waarde Bedrag Peildatum

Woning 353.000          1-1-2016

Totaal 353.000          

Verzekerde waarde Bedrag Peildatum

Woning 460.500          1-1-2016

Totaal 460.500          

Toelichting materiële vaste activa

Vorderingen

Debiteuren -                    100                

OCW/EZ 17.833            16.074           

Gemeenten en GR's -                    260                

Overlopende activa

  Vooruitbetaalde kosten 232                1.472             

  Overige overlopende activa                 408 1.037             

Overlopende activa 641                2.509             

Totaal 18.474            18.943           

Materiële vaste activa

2016 2015

Onder de post Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële vaste activa zijn de vastgoedbeleggingen opgenomen, te weten een 

woning en kapel.

Van de kapel is de waarde niet bekend. Voor de woning is de OZB-waarde en verzekerde waarde vermeld. 
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Liquide middelen

Kasmiddelen 1.088             1.361             

Tegoeden op bank- en girorekeningen 307.565          305.732          

Totaal 308.653          307.092          

Toelichting liquide middelen

Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve 192.295          25.228            -                    217.523          

192.295          217.523          

Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve algemeen (Vereniging) 28.817-           612                -                    28.205-           

Bestemmingsreserve algemeen (Evangelisatie) 63.834           3.401              -                    67.234           

Bestemmingsrerserve oudercommissie 14.460           -                    14.460-           -                    

49.477           39.029           

Bestemmingsfonds (privaat)

Schoolfonds -                    172-                14.460           14.288           

-                    14.288           

Totaal 241.772          29.068            -                    270.840          

Toelichting overige mutatie eigen vermogen

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2016 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2016

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 3.006              -                    -                    70                  2.936             -                    2.936             

Voorziening voor groot onderhoud schoolgebouw 18.892             4.500             6.133             -                    17.259           11.750           5.509             

Voorziening voor groot onderhoud woning/kapel 60.011             8.500             3.520             -                    64.991           10.890           54.101           

Totaal 81.909             13.000           9.653             70                  85.185           22.640           62.545           

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2016 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2016

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 3.006              -                    -                    70                  2.936             -                    2.936             

3.006              -                    -                    70                  2.936             -                    2.936             

De bestemmingsreserve oudercommissie is overgeheveld naar het schoolfonds in verband met gelijkwaardige activiteiten.

Stand per 31-12-2016Stand per 1-1-2016

2016 2015

De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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Kortlopende schulden

Crediteuren 7.327              16.799           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.089            14.598           

Schulden terzake van pensioenen 2.542              2.928             

Overige 199                1.090             

Overlopende passiva

  Vakantiegeld en -dagen 9.424             9.311             

  Overige overlopende passiva -                    339                

Overlopende passiva 9.424              9.650             

Totaal 29.581            45.065           

* Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking 

hebbend op de EL&I subsidies)

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar

Nvt                   -                     -   

Totaal                   -                     -   

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art 13, lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking

hebbend op de EL&I subsidies)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar Totale kosten

Te verrekenen 

ultimo 

verslagjaar

Nvt -                -                -                 -                

Totaal -                -                -                 -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing Saldo 2015

Ontvangen in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Totale kosten 

2016

Saldo nog te 

besteden ultimo 

verslagjaar

Nvt -                -                -                 -                -                -                

Totaal -                -                -                 -                -                -                

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing

2016 2015

38



FINANCIËLE INSTRUMENTEN

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

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

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

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

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

het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico.

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

Kredietrisico

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

Liquiditeitsrisico

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

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

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

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame inzetbaarheidsuren, zoals 

bedoeld in artikel 8 van de cao.

Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in de staat van 

baten en lasten worden verantwoord.
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 354.273         330.494         324.884         

Overige subsidies OCW
  Geoormerkte OCW subsidies -                    245                -                    

  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 4.585             6.061             4.959             

4.585             6.306             4.959             

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 18.328           14.779           23.053           

Totaal 377.186         351.579         352.896         

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies

  Overig 1.207             132                1.859             

1.207             132                1.859             

Totaal 1.207             132                1.859             

 

Overige baten

Ouderbijdragen 1.446             -                    -                    

Overige

  Verenigingsbaten 11.781           12.850           21.764           

  Baten Oudercommissie 3.139             4.550             6.850             

  Baten Evangelisatie 13.660           10.150           14.424           

  Zorgmiddelen WSNS -                    -                    50-                  

  Overige baten personeel 3.845             2.232             9.778             

  Overige 3.158             1.100             30                  

35.584           30.882           52.796           

Totaal 37.030           30.882           52.796           

Begroting 2016 20152016
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Begroting 2016 20152016

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Brutolonen en salarissen 180.643         181.401         173.913         

Overige looncomponenten 39.594           35.519           45.370           

Sociale lasten 43.018           45.622           43.558           

Pensioenpremies 24.983           30.693           25.286           

288.238         293.235         288.127         

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 70-                  -                    31-                  

Personeel niet in loondienst 8.122             8.100             8.671             

(Na)scholingskosten 3.670             6.000             3.105             

Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 3.548             1.300             2.460             

Kosten werving personeel -                    500                -                    

Kosten bedrijfsgezondheidszorg 1.762             800                510                

Representatiekosten personeel 937                400                972                

Kosten federatie 363                -                    -                    

Overige 1.030             1.050             529                

19.361           18.150           16.218           

Af: uitkeringen 2.055-             -                    10.968-           

Totaal 305.543         311.385         293.377         

Het aantal personeelsleden over 2016 bedroeg gemiddeld 5 FTE. (2015 5)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 5.198             4.830             5.735             

Andere vaste bedrijfsmiddelen 4.116             3.283             2.481             

Totaal 9.314             8.113             8.215             

Huisvestingslasten

Energie en water 3.677             5.500             5.651             

Schoonmaakkosten 1.024             3.500             858                

Belastingen en heffingen 920                700                859                

Dotatie voorziening onderhoud 13.000           13.000           11.500           

Tuinonderhoud 590                -                    971                

Overige 784                1.000             100                

Totaal 19.995           23.700           19.939           
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Begroting 2016 20152016

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 8.229             6.872             8.355             

Accountantskosten (controle jaarrekening) 2.329             3.000             2.874             

Telefoon- en portokosten e.d 599                1.000             661                

Kantoorartikelen 26                  -                    -                    

Verenigingslasten 5.675             5.950             24.130           

Lasten Evangelisatie 10.210           11.200           8.925             

Bestuurs-/managementondersteuning 3.325             2.560             2.994             

30.394           30.582           47.938           

Inventaris en apparatuur

Onderhoud inventaris/apparatuur 60                  -                    1.393             

60                  -                    1.393             

Leermiddelen

Onderwijsleerpakket 8.434             6.000             5.981             

Computerkosten 3.602             5.800             4.773             

Kopieer- en stencilkosten 3.842             3.000             3.058             

15.878           14.800           13.813           

Overige

Kantinekosten 800                1.200             831                

Cultuureducatie 152                450                94                  

Schoolkrant 617                500                -                    

Abonnementen 634                600                711                

Verzekeringen 235                200                342                

Overige 2.699             2.850             2.788             

5.138             5.800             4.766             

Totaal 51.470           51.182           67.909           

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 2.329             3.000             2.874             

Accountantslasten 2.329             3.000             2.874             

Financiële baten en lasten

Rentebaten 33-                  1.000             677                

Totaal 33-                  1.000             677                
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

De vereniging is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 'Berséba en Federatie IJsselland'.

Er bestaat geen overheersende zeggenschap. 
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WNT-verantwoording 2016 - 84787

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Duur dienstverband in 2016 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 01/07 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,09                nvt nvt nvt

Gewezen topfunctionaris nee nee nee nee

Echte of fictieve dienstbetrekking? echt echt echt echt

Individueel bezoldigingsmaximum € 106.000 € 106.000 € 52.855 € 106.000

Bezoldiging

Beloning € 66.446 € 0 € 0 € 0
Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0
Beloningen betaalbaar op termijn € 8.726 € 0 € 0 € 0

Subtotaal € 75.173 € 0 € 0 € 0

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

Totaal bezoldiging € 75.173 € 0 € 0 € 0

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (fte) 1,09                nvt nvt nvt

Bezoldiging 2015

Beloning € 67.912 € 0 € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 10.470 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2015 € 78.382 € 0 € 0 € 0

Individueel bezoldigingsmaximum 2015 € 180.185 € 165.901 € 165.901 € 165.901

Per 1 januari 2016 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Vereniging voor Evangelisatie Christelijke Basisschool "Het Mosterdzaadje"  

van toepassing zijnde regelgeving: 

nvtnvtnvtnvt
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 

maanden werkzaam?

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Vereniging voor Evangelisatie Christelijke Basisschool "Het Mosterdzaadje" is berekend

conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het

bezoldigingsmaximum € 106000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor

topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter

kan zijn dan 1,0 fte.

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

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

F.J. Roos W. van Triest D.H.J. Folkers P.J. van der Net
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Bezoldiging topfunctionarissen (vervolg)

Bedragen x € 1

Duur dienstverband in 2016 01/07 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) nvt

Gewezen topfunctionaris ja

Echte of fictieve dienstbetrekking? echt

Individueel bezoldigingsmaximum € 53.436

Bezoldiging

Beloning € 0
Belastbare onkostenvergoedingen € 0
Beloningen betaalbaar op termijn € 0

Subtotaal € 0

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totaal bezoldiging € 0

Gegevens 2015 nvt

Duur dienstverband in 2015

Omvang dienstverband 2015 (fte)

Bezoldiging 2015

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015

Individueel bezoldigingsmaximum 2015

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 

maanden werkzaam?
nvt

R.G. 

Groothedde
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Functie Lid Lid Voorzitter Lid

Duur dienstverband 01/01 - 01/07 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/07 - 31/12

Individueel WNT-maximum € 5.285 € 10.600 € 15.900 € 5.344

Bezoldiging

Beloning € 0 € 0 € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

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

Subtotaal € 0 € 0 € 0 € 0

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

Totaal bezoldiging € 0 € 0 € 0 € 0

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (fte) nvt nvt nvt

Bezoldiging 2015

Beloning € 0 € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2015 € 0 € 0 € 0

Individueel bezoldigingsmaximum 2015 € 16.590 € 16.590 € 24.885

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Duur dienstverband in 2016 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Echte of fictieve dienstbetrekking? nvt

Individueel WNT-maximum 

ontslaguitkering
€ 75.000

Jaar waarin het dienstverband is beëindigd nvt

Totaal overeengekomen uitkeringen wegens 

beëindiging dienstverband € 0

-/- onverschuldigd bedrag € 0

Uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband € 0

Waarvan betaald in 2016 € 0

nvt

A. de Pater H. Boon F. de Ruiter D.H.J. Folkers
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het intern toezichthoudend orgaan van Vereniging voor Evangelisatie ‘Het 

Mosterdzaadje’ 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Vereniging voor Evangelisatie ‘Het 

Mosterdzaadje’ te Gortel gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

� geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging voor 

Evangelisatie ‘Het Mosterdzaadje’ op 31 december 2016 en van het resultaat 

over 2016 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

� zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2016 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2016;  

2. de staat van baten en lasten over 2016; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

   

De basis voor ons oordeel  

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

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 

2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

   

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging voor Evangelisatie ‘Het Mosterdzaadje’ zoals 

vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA).  

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel.  

 

 

  



 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 

andere informatie, die bestaat uit:  

� het bestuursverslag;  

� de overige gegevens. 

�  

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

informatie:  

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

� alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs en paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 is vereist.  

  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 en de Nederlandse Standaard 720. 

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerk-

zaamheden bij de jaarrekening.   

  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan 

voor de jaarrekening  

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

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 



 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 

jaarrekening.  

  

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.   

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.   

  

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

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 

op ons oordeel.  

  

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen 

in de bijlage bij onze controleverklaring.  

 

Geldermalsen, 16 mei 2017 

Van Ree Accountants 

 

Was getekend 

 

drs. K.H. Hille RA  

 

 

  



 

Bijlage bij de controleverklaring:  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

� het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen 

van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet 

rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, 

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

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

� het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling;  

� het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

� het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 

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

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 

handhaven;  

� het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en  

� het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van 

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

  

 



 

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.  



BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 

over 2016 ad € 29068 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 25.228      
Bestemmingsreserves privaat 10.448-      
Bestemmingsfonds privaat 14.288      

Totaal 29.068      

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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BIJLAGEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 VAN CBS HET MOSTERZAADJE

Baten

Rijksbijdragen      377.186 351.579    352.896    
Overige overheidsbijdragen en 

- subsidies 1.207        -               1.859        

Overige baten 8.449        3.332        9.758        

Totaal baten 386.843    354.911    364.513    

Lasten

Personeelslasten 305.543    311.385    293.377    

Afschrijvingen 9.008        8.113        7.909        

Huisvestingslasten 11.495      15.200      11.439      

Overige lasten 35.585      34.032      34.854      

Totaal lasten 361.631    368.730    347.580    

Saldo baten en lasten 25.211      13.819-      16.933      

Financiële baten en lasten 17            1.000        897           

Netto resultaat 25.228      12.819-      17.830      

2016 Begroting 2016 2015
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 VAN DE VERENIGING

Baten

Ledencontributies 333           150           331           

Collecten kerken/donaties/giften 2.992        900           1.800        

Opbrengsten jubilea 328           1.000        10.970      

Bijdrage leerlingenvervoer 700           500           828           

Baten inzake woningen 7.200        7.200        7.200        

Bijdragen oudercommissie 3.139        4.550        6.850        

Overige baten 230           3.232        635           

Totaal baten 14.921      17.532      28.614      

Lasten

Personele lasten 10            -               60            

Jubilea 53            -               17.263      

Representatiekosten 2.111        200           475           

Lasten inzake woningen 7.195        11.300      12.789      

Afschrijvingen 306           -               306           

Lasten oudercommissie 3.311        2.800        1.943        

Overige lasten 1.494        150           100           

Totaal lasten 14.481      14.450      32.935      

Saldo baten en lasten 439           3.082        4.322-        

Financiële baten en lasten -               -               216-           

Netto resultaat 439           3.082        4.537-        

In de verenigingslasten zijn de 'afschrijvingen' en 'dotatie voorziening onderhoud' meegenomen. Bij de toelichting op de 

staat van baten en lasten zijn deze kosten niet onder de verenigingslasten maar onder afschrijvingen en huisvestingslasten 

gerubriceerd.

2016 Begroting 2016 2015
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 VAN DE EVANGELISATIE

Baten

Collecten 6.950        6.000        6.795        

Bid-/ dankstondcollecten 1.825        1.000        2.177        

Collecte bouwfonds / onderhoud 3.832        2.500        4.057        

Collecte voor schoolfonds 700           -               427           

Collecte speciale doeleinden 354           300           347           

Giften -               50            175           

Woord en Daad -               300           410           

Overige baten -               -               35            

Totaal baten 13.660      10.150      14.424      

Lasten

Preekbeurten 4.185        4.500        4.675        

Organisten 300           300           300           

Gebruik gebouw/energies/heffingen 4.850        4.850        1.820        

Woord en Daad adoptie 330           300           300           

Besteding collecte schoolfonds -               -               828           

Bijdrage aanschaf audio-opname app. -               600           -               

Telefoon 150           150           150           

Afdracht collecten speciale doeleinden 354           300           461           

Overige lasten 41            200           391           

Totaal lasten 10.210      11.200      8.925        

Saldo baten en lasten 3.450        1.050-        5.499        

Financiële baten en lasten 50-            -               4-              

Netto resultaat 3.400        1.050-        5.494        

2016 Begroting 2016 2015
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