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TOELICHTING BALANS 
 
In 2016 is een bestemmingsreserve gevormd van € 1.000.000 om de plannen vanuit de 
strategische visie vorm te geven. In hoofdstuk 1 is de voortgang van deze projecten met 
de gerealiseerde resultaten beschreven. De financiële realisatie over 2019 die ten laste 
komt van de bestemmingsreserve, bedraagt € 260.000. Door de aanpak vanuit 
Projectmatig Creëren is meer grip gekomen op de doelmatigheid van de 
projectrealisatie. In 2020 wordt dat verder ontwikkeld door de implementatie van 
verbeterde sturingsmiddelen met betrekking tot projectbewaking en –rapportage en 
wordt verkend of programma-management bijdraagt aan de sturing van 
onderwijsontwikkelingen. In onderstaande tabel wordt het verloop van de 
bestemmingsreserve zichtbaar gemaakt. 
  

Omschrijving  2019 € 2020 € 

  Inhuur en uitbreiding  5.000 - 

  Formatie projecten 120.000 - 

  Professionaliseringskosten  25.000 25.000 

  AdvieskostenGTX (BMC) 30.000 - 

  Project leiderschap 25.000 25.000 

  Project huisvesting - - 

  Project PMC - - 

  Project verbindend werken 50.000 - 

  Project stakeholders 5.000 - 

  Project kwaliteitszorg - - 

  Opzet crisisteam - - 
 
De voorziening voor groot onderhoud voor zowel het onderwijsgebouw als het 
sportgebouw is gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan inclusief alle elementen 
voor de technische installaties die door een externe deskundige beoordeeld. Daarmee 
wordt voldaan aan de vernieuwde eisen van de Raad voor de Jaarverslaglegging. 

 Toelichting op ontwikkeling van de post Materiële vaste activa 
De afname van de waarde in de materiële vaste activa vindt zijn verklaring in de 
posten van de Gebouwen en Terreinen. Tegenover de afschrijvingen op Gebouwen en 
Terreinen staan nauwelijks investeringen. In het verslagjaar is terughoudendheid op de 
investeringen betracht in verband met de lange termijn huisvestingsplannen rondom 
de Techniekhal en de Huiskamer. Over deze huisvestingsplannen is elders in het 
bestuursverslag uitleg gegeven. Daarnaast bevinden zich in de afschrijvingen ook 
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versnelde afschrijvingen op de investeringen die zijn gedaan in de 
luchtbehandelingsinstallatie. De terughoudendheid in investeringen en de versnelde 
afschrijvingen maken het dat de waarde van de materiële vaste activa is verminderd 
met € 288.732,-. 
 

Toelichting op ontwikkeling van de post Onderhoudsvoorzieningen 
De voorzieningen zijn ten opzichte van 2018 gedaald met € 355.972,-. De verklaring 
wordt gegeven door de post onderhoudsvoorzieningen. In het verslagjaar is per saldo 
€ 380.268,- meer onttrokken aan de onderhoudsvoorziening dan er aan is gedoteerd. 
In het verslagjaar heeft groot onderhoud plaatsgevonden waardoor dit saldoverschil is 
ontstaan. Het groot onderhoud betreft onder andere de meet- en regeltechniek in het 
gebouwenbeheersysteem, de verlichting in de sporthal door LED verlichting en 
werkzaamheden om de fysieke veiligheid in de school te blijven behouden. 
 

Toelichting op ontwikkeling van de post Overige kortlopende schulden 
In het kader van Sterk Techniek Onderwijs is in het verslagjaar en het jaar daarvoor 
subsidie ontvangen; deze staan bekend onder de naam ‘Impulsgelden’. Op basis van 
een bestedingsplan worden deze gelden besteed aan techniekonderwijs. In het plan is 
opgenomen waaraan de ‘Impulsgelden’ worden besteed en wanneer. De bestedingen 
strekken zich uit tot de kalenderjaren 2018 tot en met 2023. In het verslagjaar is aan 
‘Impulsgelden’ het bedrag van € 808.898,-.. Van de ontvangen subsidie is € 345.600 
besteed in het verslagjaar. De toename op deze post van € 534.179,-  wordt met name 
verklaard door de ontvangen subsidie gesaldeerd met de bestede subsidie in het 
verslagjaar zijnde € 463.298,- 
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TOELICHTING OP HET RESULTAAT  
De afwijking van het exploitatieresultaat 2019 ten opzichte van de begroting wordt voor 
een groot deel verklaard door Overige Lasten. Hieronder wordt per onderdeel een 
toelichting gegeven op enkele bijzondere posten. 

Baten 
Het leerlingenaantal van het schooljaar 2018-2019 laat een daling zien van 5% ten 
opzichte van het vorige schooljaar. Dit leidt tot een lagere bekostiging in 2019 ten 
opzichte van 2018. Tegelijkertijd is de bekostiging door het ministerie verhoogd als 
gevolg van de sectorakkoorden en de prijsbijstelling over 2019 met ruim 3%. De 
belangrijkste reden waarom de baten in 2019 de baten boven die van het kalenderjaar 
2018 hebben doen uitstijgen, zijn enerzijds de aanvullende rijksbijdragen ter grootte van 
€ 287.760,- die we ontvingen in december 2019 uit het onderwijsconvenant en 
anderzijds de vrijval van gelden voor het Sterktechniekonderwijs ter grootte van € 
345.600,-.   

Personeelslasten  
De totale personeelslasten liggen licht boven de begroting (0,2%) en zijn in 2019 licht 
gestegen ten opzichte van 2018 (0,3%).  
 
Belangrijke mutaties zijn: 
x De personele bezetting is in 2019 gedaald met 1,9 fte ten opzichte van 2018, zie 

daarvoor ook de tabel en de toelichting in hoofdstuk 4 Personeel.  
x De kosten voor lonen en salarissen stijgen met name door de afspraken die gemaakt 

zijn in de CAO VO 2018. Als gevolg van de CAO stijgen de loonkosten op jaarbasis 
met 3,13 % ten opzichte van 2018.  

x De overige personeelskosten zijn per saldo gedaald door kostenbeheersing. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingskosten van het sportcentrum worden onttrokken aan de 
bestemmingsreserve nieuwbouw.  

Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn gestegen met € 50.000,- door onvoorziene uitgaven. In de 
eerste plaats betreft het de uitgaven voor het klimaat in de tijdelijke huisvesting; de 
plaatsing van aanvullende verwarmingsunits. Ten tweede betreft het uitgaven aan 
herstel van meubilair in de aula’s. Ten derde hebben we waterschade vanuit de 
westgevel bekostigd die niet kon worden geclaimd bij de aannemer. Ten slotte is de 
vierde significante factor dat de  huisvestingslasten zijn gestegen door de huur van 
lesruimte voor MBO Zorg en Welzijn in combinatie met het moeten continueren van de 
huisvesting aan de Zonnebloemstraat. 
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Overige lasten 
Belangrijke mutaties in de post overige lasten zijn ten opzichte van 2018 en de 
begroting: 
x De advieskosten liggen per saldo € 117.000 hoger dan vorig jaar en de begroting. 

Dat wordt volledig verklaard door enerzijds de externe kosten die zijn gemaakt in 
het kader van Sterktechniekonderwijs € 164.00,- en anderzijds de vermindering van 
de voorziene advieskosten met € 47.000,-. De advieskosten in het kader van 
Sterktechniekonderwijs zijn direct gekoppeld aan de verhoging van de vrijval van de 
baten voor Sterktechniekonderwijs.  

x De kosten voor ingehuurd personeel zijn gestegen bij met name de ICT. Enerzijds 
omdat we voor langdurig zieken externe expertise hebben moeten inhuren. En 
anderzijds omdat de omvangrijke migratie naar Windows 10 meer externe 
ondersteuning heeft gevraagd. Het betreft een budgetafwijking van € 52.000,-. 

x De kosten van de jubileum jaar en de verhoogde communicatie- en media 
inspanningen verklaren met name de resterende extra uitgaven ten opzichte van 
kalenderjaar 2018 (30K)  

Financiële baten en lasten 
De rentebaten zijn in 2019 vergelijkbaar met 2018 door de aanhoudende lage 
rentestand. De gelden staan op vrij opneembare spaarrekeningen met een lager 
rendement.  
 
 
 

TOELICHTING OP DE KASSTROMEN 
De kasstroom uit operationele activiteiten ligt beduidend hoger dan vorig jaar. Dit wordt 
voor een groot gedeelte veroorzaakt door de ontvangen gelden Sterktechniekonderwijs 
en de aanvullende bekostiging uit het convenant. Er zijn voldoende liquide middelen 
beschikbaar, er is dus geen sprake van een financieringsbehoefte. 
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HORIZONTALE VERANTWOORDING 
De Meerwaarde staat midden in de maatschappij. Werkend aan ons tweede en derde 
gewaagde doel een samenlevingsgerichte school zijn richting leerlingen en ook als 
organisatie breder een actieve rol vervullen in de samenleving. We zien daarom voor 
onszelf naast transparante verantwoording ook een verantwoordelijkheid om als 
onderwijsorganisatie te participeren in die maatschappij.  

VERANTWOORDING 
We willen ons transparant verantwoorden naar alle stakeholders. Daarvoor is het 
jaarverslag ook beschikbaar via een interactieve website2. Daarnaast zijn we deelnemer 
van het project Scholen op de Kaart3. Dit is een landelijk project waarbij de school via de 
eigen website verantwoording aflegt. Deze informatie is afkomstig van DUO, de 
Onderwijsinspectie en van de school zelf.  

PARTICIPATIE 
In 2019 is een vierde stakeholdersbijeenkomst gehouden onder de titel ‘Samen 
Broeden’. Als doel hebben we bepaald om met bedrijven en maatschappelijke 
organisaties waar we contact mee hebben stil te staan bij belangrijke ontwikkelingen. 
Namelijk: 

x verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en het werkveld in de regio; 
x realiseren van nieuwe kansen voor jongeren door mooie praktijkgerichte 

opleidingen; 
x vormgeven van een toekomstbestendig mbo in Barneveld  

 
Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van een toekomstverkenning onder andere 
in relatie tot de sustainable development goals. Wat komt er op ons af en wat 
betekent dat voor onderwijs en bedrijfsleven? 
 
  

                                                      
2 Klik hier om de website te bezoeken. 
3 Klik hier om de website te bezoeken. 
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CONTINUÏTEITSPARAGRAAF    

Algemeen 
De begroting 2020 tot en met 2023 ondersteunt de ambities zoals vastgelegd in het 
strategisch beleidsplan.  

Meerjarenbegroting balans 

Omschrijving  2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 

ACTIVA     

Vaste activa     

    Materiële vaste activa 10.157.135 10.024.635 9.802.435 9.585.335 

     

Vlottende activa     

    Vorderingen 471.693 471.693 471.693 471.693 

    Liquide middelen 7.622.642 7.711.429 8.239.503 8.641.688 

 8.094.335 8.183.122 8.711.196 9.113.381 

Totaal activa 18.251.470 18.207.757 18.513.631 18.698.716 

     

PASSIVA     

Eigen vermogen     

    Algemene reserve 5.925.620 6.669.907 6.317.781 6.324.866 

    Bestemmingsreserve 
    publiek 

4.054.498 3.701.498 3.394.498 3.137.498 

    Bestemmingsreserve 
    privaat 

2.591.470 2.341.470 2.341.470 2.341.470 

 12.571.588 12.172.875 12.053.749 11.803.834 

     

Voorzieningen 3.274.310 3.629.310 4.054.310 4.489.310 

Kortlopende schulden 2.405.572 2.405.572 2.405.572 2.405.572 

Totaal Passiva 18.251.470 18.207.757 18.513.631 18.689.716 
 
Hierna wordt per onderdeel een toelichting gegeven op enkele bijzondere posten. 
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ACTIVA 
In 2022 is ten doel gesteld de tijdelijke huisvesting te vervangen. Naast de realisatie van 
nieuwbouw zullen ook in het bestaande onderwijsgebouw aanpassingen worden 
gerealiseerd. De investeringen in machines zijn voor direct gebruik in het onderwijs. 
Voor hardware/ ICT zijn vervangingsinvesteringen gepland. In de vlottende activa 
worden geen grote wijzigen verwacht. Vanuit de subsidie voor Sterktechniekonderwijs 
zullen investeringen worden gedaan; in 2019 bedroegen deze investeringen € 97.000,- 
en voor de komende jaren is een budget aanwezig van € 244.000,-. 

PASSIVA 
Het vermogen neemt de komende jaren af als gevolg van exploitatietekorten. Dit wordt 
met name veroorzaakt doordat we extra investeren om de plannen vanuit de 
strategische visie vorm te geven en door de opstart van het mbo-onderwijs in Barneveld. 
Om de plannen vanuit de strategische visie vorm te geven, is over een periode van vier 
jaar een bestemmingsreserve gecreëerd met een totaalbedrag van € 1.866.000. In de 
voorzieningen en kortlopende schulden zijn geen grote veranderingen voorzien. 
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Staat van baten en Lasten begroting 
 
Omschrijving  2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

BATEN      

     

Rijksbijdrage 21.126.071 21.062.537 21.157.574 20.967.686 

Overige 
overheidsbijdragen 

15.000 15.000 15.000 15.000 

Baten werk in opdracht 
van derden 

492.000 570.000 625.000 640.000 

Overige baten 481.000 465.000 465.000 465.000 

Totaal baten 22.114.071 22.112.537 22.262.574 22.087.686 

     

LASTEN     

Personeelslasten 17.945.670 17.674.000 17.493.000 17.464.000 

Afschrijvingen 805.000 882.500 972.200 967.100 

Huisvestingslasten 1.579.850 1.510.750 1.490.500 1.478.500 

Overige lasten 2.990.800 2.439.000 2.421.000 2.423.000 

Totaal lasten 23.321.320 22.506.250 22.376.700 22.332.600 

     

Saldo Baten en Lasten  -1.207.249 -393.713 -114.126 -244.914 

         

Saldo Fin. Bedrijfsvoering -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 

     

Totaal Resultaat -1.212.249 -398.713 -119.126 -249.914 
 
Hierna wordt per onderdeel een toelichting gegeven op enkele bijzondere posten. 
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BATEN 
De rijksbijdragen zijn berekend op basis van het leerlingenaantal per 1 oktober en de 
consequenties van de verschillende sectorakkoorden. De inkomsten die De Meerwaarde 
ontvangt voor het verzorgen van mbo-onderwijs worden afzonderlijk gepresenteerd. 
Onder de overige baten worden onder meer de ouderbijdragen, bijdragen voor 
excursieweken, opbrengst van kantine gerekend. Daarnaast zijn de verhuuropbrengsten 
van het Sportcentrum en de overige ruimten apart opgenomen. 
 

PERSONEELSLASTEN 
De personeelskosten zijn doorgerekend voor de prognoseperiode aan de hand van de 
strategische personeelsplanning en het personeelsformatieplan. Er is gerekend met 
extra formatie om de plannen vanuit de strategische visie vorm te geven en de 
organisatie toekomstbestendig te maken. Voor 2019 tot en met 2022 is een personele 
formatie begroot van gemiddeld 224,4 fte en wat afloopt naar 218,8 fte. Hierbij is 
verondersteld dat het ziekteverzuim percentage gelijke hoogte houdt. 
 
In het schooljaar 2019-2020 (1857 leerlingen) heeft zich voor het derde jaar op rij een 
daling in leerlingenaantal voor gedaan. We zien dat de instroom van nieuwe leerlingen 
wat terugloopt waardoor we naar verwachting in schooljaar 2022-2023 rond de 1822 
leerlingen blijven. De prognose laat vervolgens weer stijging zien. Verwacht wordt dat 
we in schooljaar 2023-2024 hetzelfde leerlingaantal hebben als dit schooljaar. 
 

HUISVESTINGSLASTEN 
De huurkosten betreffen de huur van de locatie aan de Zonnebloemstraat in Barneveld 
en Amice op industrieterrein Harselaar voor het mbo-onderwijs.  
 

OVERIGE LASTEN 
Bijzonderheden onder de overige lasten zijn: 
x De advieskosten dalen door een lagere inzet van advieskosten op de projecten. Er 

wordt meer eigen personeel ingezet. Door aanvullende kostenbeheersing wordt 
verdere duurzame resultaatsverbetering. 

x Verder wordt verwacht dat de dalende trend van leerlingaantallen tot kostendaling 
leidt op de post leermiddelen en drukwerk. 

x Ook voor ICT wordt ingezet op kostenbeheersing. 
 

LIQUIDITEIT 
De komende jaren wordt er geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. De 
Meerwaarde heeft voldoende liquiditeiten om dit te doen. Er is geen 
financieringsbehoefte. 
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Leerlingen en Personeel 
 
 
Stand per 31-12 2019 

werkelijk 
 

2020 
Planning 

 

2021  
Planning 

 

2022  
Planning 

Aantal Leerlingen 1857 1842 1843 1824  

     

Personele bezetting in fte 
(totaal) 

224,4 221,1 221,1        218,8 

Bestuur / Management 15,2 14,2 14,2          14,2 

Personeel primair proces 175,7 172,9 172,9        170,6 

Ondersteunend 
personeel 

33,5 34 34            34 
 
De langetermijnprognose laat zien dat de komende jaren een daling wordt verwacht. 
Deze daling kent zijn laagste stand in de jaren 2022. Vervolgens laat de prognose en 
gestage groei zien. In het jaar 2023 wordt weer eenzelfde leerlingaantal verwacht als 
per ultimo 2019. Hierna wordt de groei voor langere termijn doorgezet. 
 
De personeelskosten zijn doorgerekend met de geplande personele bezetting. De 
geplande bezetting is vastgesteld aan de hand van de strategische personeelsplanning 
en het personeelsformatieplan.   
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8. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 
De Meerwaarde is primair verantwoordelijk voor onderwijs van hoge kwaliteit. Bij het 
aansturen van onderwijs draait het om sturing geven, controle uitoefenen, 
verantwoording vragen, geven en afleggen en het toezicht op dit geheel. Dit 
samenspel is vastgelegd in de enkele jaren geleden landelijk vastgestelde Governance 
Code 'Goed Onderwijsbestuur VO'. Deze Code en de overige wettelijke voorschriften 
worden door de RvT nageleefd en vormen de basis voor het werk van de Raad van 
Toezicht en het College van Bestuur. 
 
Het College van Bestuur van De Meerwaarde is integraal verantwoordelijk voor het 
beleid en de resultaten waarbij het College van Bestuur verantwoording aflegt aan de 
Raad van Toezicht. 
 
In het kader van het toezicht fungeert de Raad van Toezicht (RvT) voor het College van 
Bestuur afwisselend als verantwoordingsorgaan, als goedkeuringsorgaan voor 
bepaalde bestuursbesluiten, als adviseur en klankbord, als werkgever en als 
maatschappelijk venster. 
 
De RvT maakt bij de uitoefening van het integraal toezicht gebruik van een daartoe 
opgesteld Intern Toezichtskader (ITK) waarin de volgende perspectieven zijn 
geëxpliciteerd: 

x Identiteit, cultuur en mensen; 
x Onderwijskwaliteit; 
x Finance; 
x Processen, bedrijfsvoering en assets; 
x ICT; 
x Stakeholders en M&C; 
x Algemeen/overig. 

 
Het ITK is gebaseerd op principes van waarde gedreven toezicht dat zich met name 
kenmerkt door: 

x Strategisch partnerschap: samenwerking van bestuur en toezicht in strategie en 
beleidsbepaling, sparringpartner zijn; 

x Voorkantbenadering; het bestuur, binnen de gestelde kaders, ruimte laten in 
de uitvoering van strategie en beleid. 

 
In 2019 heeft de RvT met de bestuurder zes keer vergaderd. Voorafgaande aan de 
vergadering met de bestuurder heeft de RvT eerst vooroverleg.  
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De RvT heeft goedkeuring gegeven aan het bestuursverslag en de (jaarlijkse) herijking 
van het strategisch meerjarenbeleidsplan. 
 
Tijdens de vergaderingen wordt de RvT door de bestuurder uitvoerig geïnformeerd 
door middel van de bestuursrapportage. De bestuursrapportage is in lijn met het 
strategisch beleidsplan en biedt de RvT voldoende houvast om de toezichthoudende 
taak uit te kunnen voeren. Naast de reguliere vergaderingen heeft de RvT een eigen 
vergadering belegd, waarin de speerpunten voor 2020 zijn vastgelegd. 

SAMENSTELLING RVT IN 2019 
De samenstelling van RvT wijzigde in 2019. Jan van de Veen, voorzitter en lid 
remuneratiecommissie is per 1 september 2019 afgetreden. In samenwerking met een 
extern werving- en selectiebureau is Geurt Boon uit Ederveen per 1 september 2019 
benoemd. De RvT bestaat uit vijf personen met verschillende deskundigheden en 
maatschappelijke achtergronden. Eenmaal per jaar vindt er toetsing plaats of het 
beroep en/of nevenfuncties van de leden van de RvT in strijd zijn met de belangen van 
de Meerwaarde.  
 
De samenstelling van de RvT is als volgt: 
 
Naam   : de heer G. (Geurt) Boon MBA 
Functie RvT   : voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie 
Aandachtsgebied  : personeel & organisatie 
Beroep  : eigenaar Boon Organisatieadvies 
Nevenfuncties  : Voorzitter STAK bestuur Roseboom aannemings- en  
     transportbedrijf te Ede 
    : Lid Gebiedsraad van gebiedscoöperatie O-gen 
    : Secretaris ondernemers-sociëteit Lunteren en   
     omstreken (OLO) 
    : Scriba kerkenraad Hervormde Gemeente Ederveen 
Benoeming   : 1-9-2019 herbenoembaar 1-9-2023 
 
Naam   : mevrouw drs. C.T. (Carina) Schaafsma MBA 
Functie RvT   : lid RvT en lid remuneratiecommissie 
Aandachtsgebied  : onderwijs en identiteit 
Beroep   : consultant en coach Schaafsma & Partners B.V.,   
     projectleider Christelijke Hogeschool Ede   
Nevenfuncties  : geen 
Benoeming   : 24-10-2011, herbenoemd 1-9-2015, aftredend 1-9-2020 
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Naam   : de heer drs. A. (Arie) Vorstelman RA 
Functie RvT   : lid RvT en voorzitter auditcommissie 
Aandachtsgebied  : financiën, control en huisvesting 
Beroep  : Lid raad van bestuur Stichting Timon Groep 
Nevenfunctie  : vice voorzitter en voorzitter auditcommissie Raad van 

Toezicht Swinhove Groep 
 : ouderling-kerkvoogd Hersteld Hervormde Gemeente 
Woudenberg, scriba van de kerkvoogdij 
: secundus lid Regionale Commissie voor het Opzicht 
Regio Noord (inzake afhandeling Bezwaren en Geschillen in de 
Hersteld Hervormde Kerk) 

Gevolgde cursussen - effectieve communicatie in de boardroom; rvt de meerwaarde 
- Frauderisicofactoren voor accountants in business; door NBA     
  opleidingen; 12-6-2019 
- deelname aan de Zorgvastgoeddag: IVVD; 15-5-2019 
- deelname accountantsdag NBA 20-11-2019 

Benoeming   : 1-09-2018, herbenoembaar 1-09-2022 
 
Naam   : de heer G. (Gert) Versteeg 
Functie RvT   : vice voorzitter RvT en lid auditcommissie 
Aandachtsgebied  : externe belanghebbenden en externe organisaties, PR,  

 marketing 
Beroep   : directeur/eigenaar van project-, interim management-  
     en Organisatieadviesbedrijf Idefix Consultancy B.V. 
Nevenfunctie  : scriba PKN Barneveld 

: voorzitter Raad van Toezicht Ons Bedrijf 
Benoeming   : 1-8-2013, herbenoemd 1-9-2017, aftredend 1-9-2021. 
 
Naam   : de heer prof. dr. Ir. J.M. (Johan) Versendaal 
Functie   : lid RvT  
Aandachtsgebied  : ICT en processen, bedrijfsvoering & assets (exclusief  

 huisvesting) 
Beroep  : lector Hogeschool Utrecht, leerstoel Digital Smart    

Services (80%),  
Nevenfuncties  : bijzonder hoogleraar Open Universiteit Nederland,  
     leerstoel E-Business (20%) 
Benoeming   : 1-9-2015 en herbenoemd 1-9-2019 aftredend 1-9-2023 
 

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN 
De nevenfuncties van de leden van de RvT zijn besproken in een RvT-vergadering. De 
RvT heeft vastgesteld dat er geen nevenfuncties zijn die een (potentieel) tegenstrijdig 
belang vormen met betrekking tot de belangen van De Meerwaarde. 
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PERSONEEL 
De Meerwaarde heeft een strategisch HRM-beleid geformuleerd dat bouwt op 
krachtige professionals, teams en leergebieden. Dit HRM-beleid is in lijn met het 
strategisch beleidsplan. De ontwikkelingen binnen het onderwijs vragen om een 
adequaat HRM-beleid waarbij de medewerkers ondersteund en gefaciliteerd worden.  
De RvT constateert met genoegen dat de medewerkerstevredenheid hoog scoort. 
Tijdens bezoek aan de school en in gesprekken met medewerkers en de GMR neemt 
de RvT een hoge motivatie en betrokkenheid waar, hetgeen essentieel is voor de 
verdere ontwikkeling van de Meerwaarde. 
 
Voor de bezoldiging van de bestuurder wordt de cao Bestuurders VO gehanteerd. 
In 2019 heeft de remuneratiecommissie van de RvT een formeel beoordelingsgesprek 
met de bestuurder gevoerd. Voorafgaande aan de beoordeling is een planningsgesprek 
en zijn twee voortgangsgesprekken gevoerd. 
Voor de beoordeling van de bestuurder is het strategisch beleidsplan als uitgangspunt 
gebruikt alsmede de vereiste competenties uit het functieprofiel. Onderdeel van de 
beoordeling was een door de bestuurder breed uitgezette 360 graden feedback. De 
RvT is tevreden over de gerealiseerde doelstellingen en het functioneren van de 
bestuurder. 
 

IDENTITEIT  
De Raad van Toezicht is door de bestuurder op hoofdlijnen geïnformeerd over de 
uitvoering van het identiteitsbeleid. Op de studiedagen voor medewerkers van de 
Meerwaarde krijgt het identiteitsbeleid en daaraan gerelateerde onderwerpen 
systematisch aandacht. Daarnaast heeft de RvT geconstateerd dat in bijeenkomsten 
met externe stakeholders de identiteit van de Meerwaarde aandacht en uitleg krijgt. 
De RvT heeft geconstateerd dat het MT inmiddels gestart is met een bezinning op het 
thema identiteit. De raad volgt deze bezinning en zal hieraan haar bijdrage leveren in 
2020. 
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ONDERWIJS  
Verschillende thema’s rond onderwijs zijn in de vergaderingen en gesprekken van RvT 
met de bestuurder onderwerp van gesprek geweest:  

x Ontwikkelingen binnen het LEA;  
x Centrale projecten binnen De Meerwaarde, die direct betrekking hebben op 

het onderwijs, zoals het project leerplan, leiderschapstraject, verbindend 
werken;  

x Onderwijsprojecten; 
x Taakbeleid; 
x Sectorplannen: 
x Het onderwijs op mbo-niveau; 
x De tijdelijke huisvesting; 
x ISK; 
x De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek; 
x De resultaten van de eindexamens en de analyse daarvan;  
x Passend onderwijs/samenwerkingsverband; 
x Sterktechniekonderwijs (STO) 
x Samenwerking met bouwbedrijven en zorginstellingen 
x Stakeholdersbeleid en omgevingsonderzoek.  

 
De start van 2019 werd gekenmerkt door extra zorg en inzet van medewerkers en 
directie naar aanleiding van het plotselinge overlijden van een leerlinge in december 
2018. Met zorg en aandacht voor leerlingen en ouders is hier vanuit De Meerwaarde 
op gereageerd en zijn bijeenkomsten gepland.  
De RvT en de bestuurder spraken veelvuldig over het ontstaan van Barnevelds 
Techniek Onderwijs, waarin De Meerwaarde samen met andere onderwijspartners een 
mbo-onderwijsprogramma aanbiedt. Niet alleen de visie en de kaders zijn besproken, 
maar ook de borging van de onderwijskwaliteit was nadrukkelijk onderwerp van 
gesprek.  
De bestuurder en RvT hebben gesproken over de ontwikkeling van OSB naar EBC. De 
RvT denkt dat de focus van het EBC (basis op orde, passend onderwijs en 
kwaliteitsbeleid) de onderwijskwaliteit van de Meerwaarde ten goede komt de 
komende jaren.  
De RvT heeft in het kader van haar jaarlijkse ‘schoolbezoek’ een bezoek gebracht 
REMO in Rijssen. Op deze manier kon de raad kennis nemen en ervaren hoe een 
techniekopleiding in samenwerking met het bedrijfsleven vorm gegeven is. Dit in het 
kader van de start van het BTO. 
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ICT & BEDRIJFSVOERING 
De portefeuille ICT & BEDRIJFSVOERING omvat een aantal aspecten. Aan de ene kant is 
er ICT voor de bedrijfsvoering (inkoop, personeelszaken, financiën). Daarnaast is er ICT 
voor directe ondersteuning van het primaire proces van De Meerwaarde: het 
onderwijs geven. Het gaat daarbij om zaken als een goede Wifi, goed functionerende 
Pc’s, leerlingvolgsysteem (SOM2day), en dergelijke. Een derde aspect is de ICT, die niet 
direct aan het onderwijs is gerelateerd; het betreft echte basisinfrastructuur, zoals 
telefonie. Tot slot is er een categorie ICT in opkomst, waarin het onderwijsproces als 
het ware met ICT is verweven, zoals in online learning en blended learning. Op alle 
aspecten heeft De Meerwaarde in 2019 projecten uitgevoerd. Als RvT mogen we 
constateren dat alle projecten en investeringen op alle aspecten direct of indirect 
bijdragen aan het onderwijsproces, en dus aan de leerling. 
 
Een van de projecten betrof de succesvolle verbinding tussen AFAS' Profit 
(ondersteuning bedrijfsvoering) met SOM2day (leerlingvolgsysteem). Een ander mooi 
project betrof het gebruik van KlasseContact, om een zieke, langdurig thuiszittende 
leerling, ook online onderwijs te kunnen geven. 
 
De Meerwaarde heeft verder het Eduroam WIFI-netwerk geïnstalleerd, waarmee ook 
toegang op andere onderwijsinstellingen mogelijk is. Migratie naar Windows 10, Office 
365/SharePoint waren andere belangrijke stappen, alsook de migratie van de eigen  
 
Qua mensen en organisatie zijn ook een Functionaris Gegevensverwerking en een 
Informatiemanager, die direct aan de directeur bedrijfsvoering rapporteert, aan de 
slag gegaan. De RvT ziet dit als een verdere professionalisering van ICT en 
bedrijfsvoering. 

STAKEHOLDERBELEID  
Het stakeholderbeleid heeft zich ook het afgelopen jaar positief ontwikkeld. Het beleid 
is zowel gericht op de externe als de interne stakeholders. Beide groepen maken deel 
uit van De Meerwaarde en zijn onderdeel van het proces om de leerlingen het juiste 
type (passend) onderwijs te bieden waarmee zij in de praktijk als goed opgeleide 
werknemer(ster) aan de slag kunnen.  
De leden van de Raad van Toezicht hebben ieder de nodige contacten in het gebied 
waar De Meerwaarde actief is. Zij zijn zo in staat om 'buiten' ook 'binnen' te brengen. 
Om een goede basis te realiseren voor onze leerlingen is het noodzakelijk goede 
contacten te onderhouden met 'de markt' (het bedrijfsleven) en daar waar mogelijk 
het programma zodanig te organiseren dat het passend is of wordt.  
Dit doet De Meerwaarde onder andere door het organiseren van een jaarlijks activiteit 
'Samen broeden, gewoon …. een eitje'. Deze bijeenkomst met het bedrijfsleven uit 
Barneveld en omgeving wordt sinds 2017 elk voorjaar georganiseerd.  
Er wordt een spreker uitgenodigd om een lezing te houden over diverse onderwerpen 
met een relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven c.q. management. Daarnaast zijn er 
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workshops waar de aanwezigen aan deelnemen om zich in het thema te verdiepen. 
Ten slotte is er meer dan voldoende ruimte om te netwerken en kennis te maken met 
De Meerwaarde. 
Vanuit deze bijeenkomst ontstaan diverse vormen van samenwerking tussen De 
Meerwaarde en de organisaties in alle sectoren;  

x techniek  
x zorg en welzijn  
x economie (ondernemen)  
x groen  

Sinds de start van deze activiteit nemen elk jaar 100 tot 120 organisaties en bedrijven 
uit de regio Barneveld deel aan de bijeenkomst ‘Samen broeden’ waarmee de stevige 
positie van De Meerwaarde in de regio tot uiting komt. Niet onvermeld mag blijven dat 
De Meerwaarde met een tiental Barneveldse bedrijven of organisaties een Educatief 
Partnerschap onderhoudt. 
 
De RvT heeft in 2019 twee keer met de GMR vergaderd. De gesprekken en afstemming 
met de GMR ervaart de RvT als nuttig en noodzakelijk als onderdeel van de 
toezichthoudende taak. 
 

FINANCIËN EN CONTROLLING 
Evenals vorig jaar is er ook in 2019 diverse malen gesproken binnen de RvT en met de 
bestuurder en de directeur bedrijfsvoering over de financiën. De bestuurder heeft in 
het voorjaar een financiële prognose van het afgelopen boekjaar verstrekt. Ook is er 
een exploitatieoverzicht over het eerste kwartaal en over het eerste half jaar 
opgesteld. Beide zijn besproken in de auditcommissie en in de RvT. 
In de maand juni is de kaderbrief, die als input geldt voor het jaarplan en begroting van 
het nieuwe jaar, in de auditcommissie en in de RvT besproken. 
In het najaar is, als onderdeel van de PDCA cyclus, het jaarplan en de begroting 
opgesteld. Tevens is daarbij een meerjarenbegroting gepresenteerd. 
Ook in 2019 zijn die begrotingen in december door de bestuurder en de directeur 
bedrijfsvoering met de auditcommissie besproken. De begroting 2020 is in de RvT 
goedgekeurd. In het verslagjaar is tevens gesproken over uitbreiding van de 
huisvesting, deels ter vervanging van de portocabins die op het terrein staan. 
  
De jaarrekening 2018 en het accountantsverslag zijn in de auditcommissie en in de RvT 
besproken, waarbij de RvT de jaarrekening heeft goedgekeurd, hierbij was de extern 
accountant van de organisatie aanwezig. 
 
Een wezenlijke taak van de RvT is het toezicht op de doelmatige besteding van de 
middelen. Met betrekking tot het verslagjaar 2019 en de meerjarenbegroting is de RvT 
van mening dat de middelen doelmatig en rechtmatig worden ingezet. Daarnaast heeft 
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de RvT Van Ree Accountants verzocht tot een controle van de jaarrekening waarin de 
aspecten van rechtmatige besteding onderdeel zijn van deze jaarrekening controle.  
  
In het verslagjaar is door de auditcommissie het reglement van de auditcommissie 
opnieuw beoordeeld. In de auditcommissie zijn ook actuele onderwerpen besproken 
zoals ‘techniekgelden', uitbreiding huisvesting, ontwikkelingen in het mbo-onderwijs, 
leerlingenprognoses, vermogenspositie, ziekteverzuim etc. 
  

KWALITEIT EN DESKUNDIGHEID 
De zelfevaluatie van de RvT met betrekking tot haar eigen functioneren vindt jaarlijks 
plaats. De RvT hecht veel waarde aan een kritische zelfevaluatie. Nadat we in 2018 
onder professionele begeleiding het functioneren van de RvT hebben geëvalueerd, is 
dat in 2019 binnen de RvT zelf gedaan in 2 bijeenkomsten waarin prioriteiten zijn 
vastgesteld.  
Bijzondere aandacht zal de RvT dit jaar schenken aan de ontwikkeling van passend 
onderwijs in de combi met jeugdzorg. Daarnaast heeft de herziening van het 
identiteitsbeleid de aandacht. 
 

x De RvT houdt haar kwaliteit en deskundigheid op peil door middel van scholing, 
deelname aan informatieve bijeenkomsten en vakliteratuur van de Vereniging 
van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). In 20189hebben leden 
van de RvT bij de VTOI de volgende kennis- en vaardigheidsgerichte opleiding 
gevolgd: effectieve communicatie in de boardroom (als groep).  

Verder hebben enkele leden van de RvT deelgenomen aan de Dag van het Toezicht van 
de VTOI. 

HONORERING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT. 
De honorering van de toezichthouders wordt vastgesteld door de RvT zelf. Voor het 
bepalen van de hoogte van de honorering volgt de RvT de richtlijnen van de VTOI. In 
de wet WNT-2 zijn de honoreringsmaxima voor toezichthouders gekoppeld aan de 
bezoldiging van de bestuurder. De maximale vergoeding voor leden van de RvT 
bedraagt 10% van de voor de eigen bestuurder geldende bezoldiging en voor de 
voorzitter is dit 15% van deze bezoldiging, exclusief BTW. De RvT van De Meerwaarde 
heeft de tijdsbesteding geïnventariseerd en geëvalueerd. Op basis van deze 
inventarisatie is vastgesteld dat de leden van de RvT minimaal 120 uur en de voorzitter 
180 uur op jaarbasis besteden om hun toezichthoudende taken professioneel uit te 
voeren. Op basis van dit aantal uren is de honorering vastgesteld op grond van de 
richtlijnen van de VTOI: 

x lid RvT   : € 7.500,- per jaar exclusief BTW 
x voorzitter RvT : € 11.250,- per jaar exclusief BTW 

De bedragen blijven onder de maximale vergoeding conform de Wet WNT-2. 
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TOT SLOT 
De RvT spreekt haar waardering uit voor de inzet en betrokkenheid waarmee het 
College van Bestuur, de directie, stafdiensten en docenten van de Meerwaarde 
uitvoering geven aan hun taken en op deze wijze De Meerwaarde een organisatie laten 
zijn van maatschappelijke waarde. 
 
Namens de Raad van Toezicht 
Geurt Boon 
(voorzitter) 
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9. KENGETALLEN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 2019 2018 2017 2016 
     
Financieel     
Totale baten  22.503.400 22.177.356 22.782.881 21.995.568 
Totale lasten  23.494.063 23.459.229 23.145.252 22.276.260 
Exploitatieresultaat -990.663 -1.281.873 -362.371 -280.692 
Eigen vermogen  14.531.291 15.521.954 16.803.827 17.166.198 
Totaal vermogen  20.281.451 20.964.300 21.437.436 21.259.680 
Solvabiliteitsratio  83,1 86,8 89,2 89,2 
Liquiditeit 3,08 3,40 4,47 4,35 
Weerstandsvermogen 64,57 70,00 73,76 78,04 
Kapitalisatiefactor 63,1 65,6 63,85 63,38 
Huisvestingsratio 8,3 8,7 8,8 8,4 
Rijksbijdrage / totale baten 95,42 94,70 95,23 95,35 
Personele lasten / totale lasten 74,54 74,43 74,71 74,37 
Materiële lasten / totale lasten 25,46 25,57 25,29 25,63 
Totale baten / aantal leerlingen 11.511 10.893 10.494 10.361 
Totale lasten / aantal leerlingen 12.017 11.522 10.661 10.261 
Personele lasten / aantal leerlingen 8.958 8.576 7.965 7.631 
Materiële lasten / aantal leerlingen 3.059 2.946 2.696 2.629 
     
Aantal leerlingen per 1 oktober 

vorig jaar 1.955 2.036 2.171 2.124 
     
Personeel in dienst     
Directie (inclusief teamleiders) 15,2 18,0 18,6 17,5 
Onderwijzend personeel 158,0 160,1 162,3 163,4 
Direct ondersteunend personeel 17,7 17,1 15,8 16,5 
Indirect ondersteunend personeel 33,5 31,1 31,4 29,3 
Totaal FTE 224,4 226,3 228,1 226,7 
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JAARREKENING 2019 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

(na resultaatbestemming) 

 

Activa  
 
  2019  2018 
  €  € 
     
 Vaste activa    
1.2 Materiële vaste activa 9.722.822  10.011.554 
  

 
 

 

  9.722.822  10.011.554 
     
 Vlottende activa    
1.5 Vorderingen 539.252  273.526 
1.7 Liquide middelen 10.039.863  10.679.220 
  

 
 

 

  10.579.115  10.952.746 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

 
    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

 
 

 

  20.301.937  20.964.300 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na resultaatbestemming) 

 

Passiva  
 
  2019  2018 
  €  € 
2.1 Eigen Vermogen    
 Algemene reserve 7.893.381  8.099.822 
 Bestemmingsreserve publiek 4.086.984  4.540.585 
 Bestemmingsreserve privaat 2.550.926  2.881.547 
  

 
 

 

  14.531.291  15.521.954 
     
2.2 Voorzieningen    
 Personeelsvoorzieningen 447.209  422.913 
 Onderhoudsvoorzieningen 1.878.092  2.258.360 
  

 
 

 

  2.325.301  2.681.273 
     
2.4 Kortlopende schulden    
 Crediteuren 275.407  169.085 
 Belastingen en premies sociale verzekeringen 752.549  737.600 
 Schulden ter zake van pensioenen 233.059  209.373 
 Overige kortlopende schulden 1.309.219  718.232 
 Overlopende passiva 875.111  926.783 
  

 
 

 

  3.445.345  2.761.073 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

 
 

 

  20.301.937  20.964.300 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 
 

  2019  Begroting 2019  2018 
  €  €  € 
       
 Baten      
       

3.1 Rijksbijdragen 21.471.737 
 

21.434.000  21.001.123 
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 17.700  15.000  14.800 
3.4 Baten werk in opdracht van derden 436.442  460.000  518.409 
3.5 Overige baten 555.734  457.000  623.120 
  

 
 

 
 

 

 Totaal baten 22.481.613  22.366.000  22.157.452 
  

 
 

 
 

 

       
 Lasten      
       
4.1 Personeelslasten 17.513.427  17.482.234  17.461.428 
4.2 Afschrijvingen 1.052.919  1.100.000  1.232.313 
4.3 Huisvestingslasten 1.604.638  1.568.000  1.562.426 
4.4 Overige lasten 3.318.685  3.061.400  3.198.218 
  

 
 

 
 

 

 Totaal lasten 23.489.669  23.211.634  23.454.385 
  

 
 

 
 

 

 Saldo baten en lasten -1.008.056  -845.634  -1.296.933 
       
5 Financiële baten en lasten 17.393  10.000  15.060 
  

 
 

 
 

 

 Resultaat -990.663  -835.634  -1.281.873 
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019 
 

 2019  2018 
 €  € 
 x 1.000  x 1.000 
Kasstroom uit operationele activiteiten    
    
Saldo baten en lasten -1.008  -1.297 
Gecorrigeerd voor:    
x Afschrijvingen (4.2) 1.045  1.215 
x Mutatie voorzieningen (2.2) -356  434 
 

 
 

 

 -319  352 
Veranderingen in vlottende middelen    
x Vorderingen (1.5) -245  811 
x Schulden (2.4) 664  375 
 

 
 

 

 419  1.186 
 

 
 

 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 100  1.538 
    
Ontvangen interest (5.1) 22  20 
Betaalde interest en waardevermindering Fin. Vaste Activa (5.5) -4  -5 
 

 
 

 

Saldo financiële baten en lasten 18  15 
 

 
 

 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten                      118 
 

                     1.553 
      
Kasstroom uit investeringsactiviteiten    
    
Investeringen in materiële vaste activa                   -764                   -480 
Desinvesteringen in materiële vaste activa 7  22 
Overige desinvesteringen in financiële vaste activa                       -                        - 
 

 
 

 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten                  -757                   -458 
    
 

 
 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -  - 
 
Mutatie liquide middelen                                                                                                    -639 

 
1.095 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE 
JAARREKENING 
ALGEMEEN 

Juridische vorm en voornaamste activiteiten 

De organisatie is een stichting; de voornaamste activiteiten van Stichting voor 
Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde bestaan uit de oprichting 
en instandhouding van scholen voor Protestants Christelijk Voortgezet 
Beroepsonderwijs te Barneveld en omstreken, het via deze scholen geven en doen 
geven van onderwijs gebaseerd op de grondslag en het doorgeven van het verlossende 
werk van de Here Jezus in deze wereld. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 08142370. Op grond van de Wet op 
de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet VPB) zijn de activiteiten van de instelling 
vrijgesteld van vennootschapsbelasting. 

Toegepaste standaarden  

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

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.  

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
EN DE RESULTAATBEPALING  

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de 
waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de 
balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal 
gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 
hebben.  

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de 
organisatie.  
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De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten 
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting 
wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De 
post voorzieningen is het meest onderhevig aan schattingen. 
 
Baten worden opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een 
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering 
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. 
 
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische 
voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting 
aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de 
balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans 
opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid 
van de bepaling van de waarde.  
 
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua 
rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en 
overige vorderingen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden 
en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële 
instrumenten opgenomen: verstrekte leningen en overige vorderingen, en overige 
financiële verplichtingen. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten 
besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). De stichting maakt geen gebruik 
van derivaten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna 
beschreven manier gewaardeerd. 

VERSTREKTE LENINGEN EN OVERIGE VORDERINGEN 
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd 
met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 
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KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERIGE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN 
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. 

Materiële vaste activa 

De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen, 
materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste 
activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met 
de cumulatieve afschrijvingen. Investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering 
gebracht op de materiële vaste activa. 

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de 
lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen, materiële 
vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt 
niet afgeschreven.  
 
Ter zake van verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan gebouwen, 
installaties e.d. wordt een voorziening gevormd. Zie hiervoor de grondslag onder het 
hoofd Voorzieningen. Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen 
boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 
x Gebouwen:   2,5 % - 30 % 
x Inventaris en apparatuur:   6,7 % - 25 % 
x Andere vaste bedrijfsmiddelen:  10 % - 20 % 
 

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waarde 
wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de 
boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid 
van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te 
vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen 
die het actief naar verwachting zal genereren (de realiseerbare waarde).  

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van 
de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord 
voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is 
van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroomgenererende 
eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan 
de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend 
aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden. 

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in 
eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als 
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een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende 
actief (of kasstroomgenererende eenheid) geschat. 

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt 
alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het 
bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder 
waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of 
kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, 
maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in 
voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of 
kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.  

Vorderingen en effecten  
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder 
het hoofd Financiële instrumenten. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. 

Eigen vermogen 

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en 
de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves 
die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere 
bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus 
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien 
de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel 
aangemerkt als bestemmingsfonds. 

Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private 
middelen. 

Voorzieningen 

Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en de overige 
voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen 
opgenomen tegen de nominale waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats 
ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste 
van de voorzieningen. 

Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste 
volzin BW wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:  

a. de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);  



JAARVERSLAG 2019        

96 
STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS DE MEERWAARDE 

b. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom 
van middelen noodzakelijk is; en  

c. er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de 
verplichting. 

Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft de voorziening voor groot 
onderhoud. De toevoegingen aan deze voorziening zijn bepaald op basis van het 
geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de 
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt, gebaseerd op een meerjaren-
onderhoudsplan. 
 
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. 
De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren 
jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en 
leeftijd. Bij een ambtsjubileum van 25 en 40 jaar is een disconteringsrente van 
respectievelijk 2,1% en 2,4% aangehouden. De percentages zijn ongewijzigd ten 
opzichte van voorgaand jaar.  
De voorziening  Levensfase Bewust Personeelsbeleid (LBP) betreft een voorziening 
voor de verwachte toekomstige opname van LBP verlof door de werknemers. 
De voorziening is bepaald op basis van de nominale waarde van de in de toekomst op 
te nemen LBP verlof. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen gebaseerd 
op de CAO VO en de salarisschaal van de werknemers. 
Verplichtingen aangaande LPB welke korter zijn dan 1 jaar en leiden tot een uitstroom 
van middelen, dan wel zijn opgenomen in de jaarformatietaak van het opvolgend 
boekjaar, zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. 
De voorzieningen hebben een langlopend karakter. 

Kortlopende schulden 

De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële 
instrumenten. 

Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen (waaronder geoormerkte 
bijdragen) en nog te betalen bedragen terzake van lasten die aan een verstreken periode 
zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt 
het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat 
van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding. 

Personeelsbeloningen/pensioenen 

Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die 
gekwalificeerd kan worden als een toegezegde pensioenregeling. Deze 
pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt – 
overeenkomstig de in de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving (RJ) aangereikte 
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vereenvoudiging – in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit 
betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden 
verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement 
op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de 
jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in 
een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de 
gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar.  

Operationele leases 
Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten 
laste van de staat van baten en lasten gebracht. 

Opbrengstverantwoording  

RIJKSBIJDRAGEN, OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN -SUBSIDIES  

Rijksbijdragen uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de 
toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. 
Overige overheidsbijdragen en -subsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen 
als vooruit ontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden 
ontvangen en De Meerwaarde zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. 
Subsidies ter compensatie van door De Meerwaarde gemaakte kosten worden 
systematisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde 
periode als die waarin de kosten worden gemaakt. 

BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN 

Opbrengsten van werk in opdracht van derden (waaronder contractonderwijs) worden 
in de staat van baten en lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de 
kosten als vast staat dat deze kosten declarabel zijn. 

OVERIGE BATEN EN OVERIGE OPBRENGSTEN 

Overige baten en overige opbrengsten worden toegerekend aan het boekjaar waarop 
zij betrekking hebben. 

FINANCIËLE BATEN 

Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de effectieve rentevoet van de desbetreffende 
actiefpost, indien het bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.  

Kostenverantwoording  

LASTEN 

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.  
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PERSONEEL 

De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten 
verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en voor zover nog 
niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde 
bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als 
een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel 
of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting. Indien een beloning 
wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in 
geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in 
de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande 
verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief 
ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting 
blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door 
ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde 
verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen.  

De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (cao en 
individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen 
worden ten laste respectievelijk ten gunste van het resultaat gebracht. 

 

Kasstroomoverzicht  

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
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 1.2 Materiële vaste activa  

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: 

 1.2.1  
Gebouwen en  

terreinen 

1.2.2 
 Inventaris en 

apparatuur 

Totaal 

 EUR EUR EUR 
    
Stand per 1 januari 2019:    
x Aanschafprijs 8.707.450 7.382.527 16.089.977 
x Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen 2.295.459 3.782.964 6.078.423 
 

   

x Boekwaarde 6.411.991 3.599.563 10.011.554 
 

   

    
Mutaties in het boekjaar:    
x Investeringen 8.711 755.477 764.188 
x Afschrijvingen -337.556 -708.206 -1.045.762 
x Desinvesteringen aanschafwaarde - -16.997 -16.997 
x Desinvesteringen afschrijvingen - 9.839 9.839 
 

   

x Saldo -328.845 40.113 -288.732 
 

  8 

    
Stand per 31 december 2019:    
x Aanschafprijs 8.716.161 8.121.007 16.837.168 
x Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen 2.633.015 4.481.331 7.114.346 
 

   

x Boekwaarde 6.083.146 3.639.676 9.722.822 
 

   

 
Totaal heeft de stichting per balansdatum drie percelen grond in eigendom van in totaal 
circa 27.647m2 waarop geen economisch claimrecht rust. 
 
De WOZ waarde van het sportgebouw bedroeg, conform beschikking in het verslagjaar 
€ 3.969.000. 
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1.3 Vorderingen  
 

   2019  2018 
   €  € 
      
1.5.1 Debiteuren  32.787  31.630 
      
1.5.5 Leerlingen   6.967   4.014 
1.5.6 Overige overheden  -  - 
1.5.7 Overige vorderingen:     
 x Vooruitbetaalde kosten  74.645  98.432 
 x omzetbelasting  3.512  - 
   

 
 

 

   117.911  134.076 
1.5.8 Overlopende activa  421.341  139.450 
   

 
 

 

   539.252  273.526 
   

 
 

 

DEBITEUREN / OVERIGE VORDERINGEN / OVERLOPENDE ACTIVA 

Onder de post debiteuren, overige vorderingen en overlopende activa is een bedrag van 
€ 6.612 begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. Deze vordering betreft 
een huurkoop iPads voor leerlingen van de opleiding Groen. Deze vordering loopt tot 31 
mei 2021 (laatste termijnbedrag). Onder de overlopende activa is een vordering 
opgenomen voor de gemeente Barneveld i.v.m. nieuwbouw (€ 57.058) en voor te 
ontvangen schade/transitievergoeding UWV in 2020 (€ 76.854). 

Onder de post debiteuren is een bedrag opgenomen wegens oninbaarheid ter grootte 
van € 1.053 (2018: € 1.016). 

 

1.4 Liquide middelen  
  2019 2018 

  € € 

    
1.7.1 Kasmiddelen 770 655 
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 10.039.093 10.678.565 
  

  

  10.039.863 10.679.220 
  

  

 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.  
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2.1 Eigen vermogen 
 

  Stand per  
1 januari 2019 

Resultaat  Stand per  
31 december 2019 

  € € € 
     
 Algemene reserve (publiek)    
2.1.1 Algemene reserve 8.099.822            -206.441 7.893.381 
     
 Bestemmingsreserve (publiek)    
2.1.2 Bestemmingsreserve Nieuwbouw 4.256.897 -193.601 4.063.296 
 Bestemmingsreserve Strategische visie 283.688 -260.000 23.688 
     
 Bestemmingsreserve (privaat)    
2.1.3 Bestemmingsreserve 2.881.547 -330.621 2.550.926 
  

   

  15.521.954 -990.663 14.531.291 
  

   

 
In 2010 is door het bestuur besloten tot het vormen van een bestemmingsreserve 
nieuwbouw. Deze reserve is gevormd om aan te geven welk deel van het eigen 
vermogen ingezet is voor de nieuwbouw. In 2016 is besloten om een 
bestemmingsreserve te vormen van € 1.000.000 om de plannen vanuit de strategische 
visie vorm te geven. De bestemmingsreserve privaat is gevormd om aan te geven welk 
deel van het eigen vermogen is opgebouwd uit private resultaten. De algemene reserve 
betreft het vermogen dat is opgebouwd uit publieke middelen. 

2.2 Voorzieningen 
Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:  

  2.2.1 Personeelsvoorzieningen 

 

2.2.3 Onderhouds- 

voorzieningen 

Totaal 

 Jubileumuitkering LPB/verlofsparen Bovenwettelijke 

uitkering 

  

 € € € € € 

Stand per 1 januari 2019            187.368            186.014 49.531 2.258.360 2.681.273 

Dotaties 
                         

33.485 
                         

43..984 1.526 751.147 830.142 
Onttrekkingen                   -28.060                   - -26.639 -1.131.415                 -1.186.114 
Vrijval                   -                    -  - - - 
 

     
 

    
 

   

 
  

 
  

 
Stand per 31 december 2019            192.793            229.998 24.418 1.878.092 2.325.301 

 
 664.9904.990   

 

  664.9904.990 

 

 

 

 

  

 664.9904.990   

 

  664.9904.990 

 

 

  

 664.9904.990  

 

  

  

 664.9904.990 

 

 

 

 664.9904.990 
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  2.2.1 Personeelsvoorzieningen 

 

2.2.3 Onderhouds- 

voorzieningen 

Totaal 

 Jubileumuitkering LPB/verlofsparen Bovenwettelijke 

uitkering 

  

 € € € € € 

Waarvan: 
      
Korter dan 1 jaar: 23.091 - 7.918 395.933 426.942 
1 – 5 jaar: 52.047 229.998 7.575 1.258.769 1.548.389 
Langer dan 5 jaar: 117.655 - 8.925 223.390 349.970 
      

2.3 Kortlopende schulden  
 

  2019 2018 
  € € € € 
      
2.4.3 Crediteuren  275.407  169.085 
      
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen  752.549  737.600 
      
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen  233.059  209.373 
      
2.4.9 Overige kortlopende schulden     

 x Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt 1.093.681  559.502  
 x Omzetbelasting -  1.734  
 x Nog te betalen salarissen 23.424  14.076  
 x Vooruitontvangen overige bedragen 192.114  142.920  
  

 
 

 
 

   1.309.219  718.232 
2.4.10 Overlopende passiva     
 x Vakantiegeld  en –dagen 626.889  607.262  
 x Reservering bindingstoelage 54.907  51.495  
 x Personeelsvereniging/Ver. De Meerwaardigen 27.621  35.099  
 x Accountants- en administratiekosten 14.339  26.372  
 x Nog te betalen bedragen 151.355  206.555  
  

 
 

 
 

   875.111  926.783 
   

 
 

 

   3.445.345  2.761.073 
   

 
 

 

 
 
Onder de overlopende passiva is geen bedrag begrepen met een resterende looptijd 
langer dan 1 jaar. 
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Risicoparagraaf 

ALGEMEEN 
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende 
financiële instrumenten die haar blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze 
betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De stichting handelt 
niet in financiële derivaten. 

KREDIETRISICO  
Het maximale bedrag aan kredietrisico bedraagt € 39.753 (2018: € 35.009).  

RENTERISICO EN KASSTROOMRISICO  
De stichting heeft ultimo boekjaar geen leningen afgesloten. 

LIQUIDITEITSRISICO 
De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende 
liquiditeitsbegrotingen. Het bestuur ziet erop toe dat voor de stichting steeds voldoende 
liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens 
voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft. 

REËLE WAARDE 
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, 
waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert 
de boekwaarde ervan.  

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen  

VORDERING OP HET MINISTERIE VAN OCW 
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de 
(Gewijzigde) Regeling “Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging 
voortgezet onderwijs” (kenmerk: WJZ-2005/54063802 en kenmerk VO/F-2006/1769) 
toegestaan een vordering op te nemen op de Ministerie van OCW. Hiervan is geen 
gebruik gemaakt. De vordering op het Ministerie van OCW is ter hoogte van de op dat 
moment bestaande schuld aan het personeel in verband met:  

x de tot en met december opgebouwde bruto vakantieaanspraken; 

x de over de maand december door het bevoegd gezag verschuldigde afdracht 
pensioenpremies en loonheffing verbonden salarisbetalingen op grond van de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving; 

x met een voorgeschreven maximum van 7,5% van de personele bekostiging voor het 
voorafgaande kalenderjaar. 

De omvang van deze vordering zou per balansdatum € 1.271.672 bedragen. 
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MEERJARIGE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN  
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur en 
operationele leasing. De verplichtingen die hieruit voortvloeien bedragen voor 2019 
ruim € 71.000 (2018: € 71.000).  

Er zijn geen verplichtingen met een resterende looptijd langer dan 5 jaar. 

CLAIMS 
Er is geen sprake van claims of geschillen. 

Model G 

G1 VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE 

Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag 
van  
toewijzin
g 

Ontvange
n t/m 
verslagja
ar 

Prestatie 
geheel 
uitgevoerd 
en afgerond 

Prestatie 
nog niet 
geheel 
uitgevoerd 
en afgerond 

   € €   
Sterk Techniekonderwijs 2018 923428-1      

484.891 
484.891 � ; 

Sterk Techniekonderwijs 2019 936898-1      
904.489 

904.489 � ; 

       
Lerarenbeurs 2019 Divers 29.831 29.831 � ; 
Lerarenbeurs 2018 Divers 84.348 84.348 ; � 

 

  

   1.503.559 1.503.559   

 

 - 
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3.1 Rijksbijdragen 
 
 
  2019 Begroting 2019 2018 
  € € € 

     
3.1.1 Rijksbijdrage OCW 19.554.084 19.050.000 19.442.603 
     
 x Geoormerkte OCW subsidies 433.886 955.000 145.758 
 x Niet-geoormerkte OCW-subsidies 1.249.167 1.189.000 1.244.372 

  
   

3.1.2 Overige subsidies OCW 1.683.053 2.144.000 1.390.130 
     
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 234.600 240.000 168.390 
  

   

  

21.471.737 21.434.000 21.001.123 
  

   

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 
 

  2019 Begroting 2019 2018 

  € € € 

     
3.2.2 Overige overheidsbijdragen 17.700 15.000                            14.800 

  
   

  17.700         15.000          14.800 
  

   

 
De overige overheidsbijdragen hebben betrekking op de rugzakgelden die ontvangen 
worden voor cluster 1 en cluster 2. 

3.3 Baten in opdracht van derden 
     

  2019 Begroting 2019 2018 

  € € € 

3.4.1 Contractonderwijs 436.442 460.000 518.409 

  
   

  436.442 460.000 518.409 
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3.4 Overige baten 

 

  2019 Begroting 2019 2018 

  € € € 

     
3.5.1 Verhuur 105.507 95.000 119.222 
3.5.2 Detachering personeel 50.087 15.000 60.181 
3.5.5 Ouderbijdragen 82.307 85.000 84.719 
3.5.6 Overige 317.833 262.000 358.998 
  

   

  555.734 457.000 623.120 
  

   

 

4.1 Personeelslasten 
 

  2019 Begroting 2019 2018 

  € € € € € € 

        

 x Brutolonen en salarissen 12.591.264  12.457.234  12.571.237  

 x Sociale lasten 1.622.736  1.590.000  1.624.134  

 x Pensioenpremies 1.999.657  1.900.000  1.849.473  

  
 

 
 

 
 

 

4.1.1 Lonen en salarissen  16.213.657  15.947.234  16.044.844 

        

 x Dotatie pers. voorzieningen 4.358  -  8.335  

 x Personeel niet in loondienst 421.613  447.000  425.184  

 x Overige 1.025.399  1.088.000  1.051.447  

  
 

 
 

 
 

 

4.1.2 Overige personele lasten  1.451.370  1.535.000  1.484.966 

4.1.3 Af: uitkeringen  -151.600  -  -68.382 

   
 

 
 

 
 

   17.513.427  17.482.234  17.461.428 

   
 

 

 
 

 

 
 
Onder de overige personele lasten is een bedrag van € 340.778 verwerkt voor 
cursuskosten (2018: € 326.557). Het begrootte bedrag voor cursuskosten bedroeg voor 
2019 € 390.700. 
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PERSONEELSBESTAND 
Gedurende het boekjaar 2018 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de 
organisatie, omgerekend naar volledige mensjaren 224,4 (2018: 226,3). De 
onderverdeling naar functie wordt hierna weergegeven. Alle medewerkers zijn 
werkzaam in Nederland. 

 

4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa 
 
  2019 Begroting 

2019 
2018 

  € € € 

     
 x Gebouwen 337.555 333.000 489.094 
 x Inventaris en apparatuur 708.206 767.000 725.697 
  

   

  1.045.761 1.100.000 1.214.791 
 Boekresultaat activa 7.158 - 17.522 
  

   

4.2.2 Materiële vaste activa 1.052.919 1.100.000 1.232.313 
  

   

4.3 Huisvestingslasten  
  2019 Begroting 

2019 
2018 

  € € € 

     
4.3.1 Huur 91.039 73.000 78.155 
4.3.3 Onderhoud 854.961 846.000 853.947 
4.3.4 Energie en water 154.124 140.000 156.481 
4.3.5 Schoonmaakkosten 431.443 440.000 406.388 
4.3.6 Heffingen 24.986 35.000 24.982 
4.3.7 Overige 48.085 34.000 42.473 
  

   

  1.604.638 1.568.000 1.562.426 
  

   

  

 2019 2018 2017 
Verdeling  FTE % FTE % FTE % 
       
Management   15,2    6,8   18,0    7,9   18,6    8,2 
OP 158,0  70,4 160,1  70,7 162,3  71,2 
DOP   17,7    7,9   17,1    7,6   15,8    6,9 
IOP   33,5  14,9   31,1  13,8   31,4  13,7 
Totaal 224,4 100,0 226,3 100,0 228,1 100,0 
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4.4 Overige lasten 
  2019 Begroting 

2019 
2018 

  € € € 

     
4.4.1 Kantoorbenodigdheden 4.619 11.100 6.226 
4.4.1 Accountantskosten 33.435 20.000 27.515 
4.4.1 Advieskosten 333.779 200.000 216.061 
4.4.1 Reprokosten 98.624 87.000 111.800 
4.4.1 Portokosten 9.863 11.200 10.812 
4.4.1 Contributies en abonnementen 41.090 50.500 44.755 
4.4.1 Drukwerk 34.056 42.000 32.773 
4.4.1 PR en Marketing 77.989 111.000 62.226 
4.4.1 Verzekeringen 14.858 15.000 16.851 
4.4.1 Telefoonkosten 39.535 30.600 32.341 

4.4.1 Kosten beheer en bestuur 66.849 39.000 48.231 
4.4.1 Kosten Raad van Toezicht 74.824 71.000 71.715 
4.4.2 Leermiddelen  1.273.287 1.386.200 1.308.810 
4.4.2 Inventaris en apparatuur 13.823 12.500 11.339 
4.4.2 Autokosten 6.396 6.500 2.502 
4.4.2 Automatiseringskosten 665.142 518.900 679.500 
4.4.4 Excursies, Vieringen, Projecten, Sportdagen 340.304 345.900 343.420 
4.4.4 Kantinekosten 93.670 78.000 83.177 
4.4.4 Uitbesteed onderwijs 96.542 25.000 88.164 

  
   

  3.318.685 3.061.400 3.198.218 
  

   

 

5. Financiële baten en lasten 
  2019 Begroting 2019 

 
2018 

  € € € 

     
5.1 Rentebaten              21.787 15.000           19.904 
5.5 Rentelasten              -4.394 -5.000              -4.844 
  

   

              17.393 10.000             15.060 
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Honoraria van de accountant 

De volgende honoraria van de accountant zijn ten laste gebracht van de organisatie, een 
en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. 

 

 Van Ree Accountants 
B.V. 

Van Ree Accountants   
B.V. 

Specificatie honorarium 2019 2018 
 € € 
Onderzoek jaarrekening             23.414             26.856 
Andere controle opdrachten           -           - 
Fiscale adviezen           8.135           659 
Andere niet-controledienst 1.886                     - 
 

 

 

 

 
Accountantslasten 33.435 27.515 
 

  

Verbonden partijen 
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de 
stichting, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er 
hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke 
grondslag. 

MODEL E: VERBONDEN PARTIJEN 
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Samenwerkings-
verband Passend 
V.O. Barneveld – 
Veenendaal 

Stichting Veenendaal 4 
 

   € 981.549 €  369.433      Nee   0%     Nee 

 

WNT-verantwoording 2019 
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 De Meerwaarde van toepassing zijnde regelgeving voor het onderwijs. 

BEPALING KLASSENINDELING 
De klassenindeling wordt bepaald op basis van de volgende criteria die van toepassing 
zijn voor De Meerwaarde: 
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Criterium Uitkomst De Meerwaarde Aantal punten 
Gemiddelde totale baten  Tussen de € 5 en € 25 miljoen 4 punten 
Gemiddeld aantal leerlingen Tussen de 1.500 en 2.500 2 punten 
Gewogen aantal onderwijssoorten 2: VMBO en PrO 2 punten 

Totaal  8 punten 
 
Op basis van deze klassenindeling is het bezoldigingsmaximum in 2019 voor De 
Meerwaarde € 138.000. 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 voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor 
de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, 
berekend naar rato van de duur van het dienstverband. 

BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN 
 

Bedragen x € 1 B. Brand 

Functie Voorzitter CvB 
Duur dienstverband in 2019  1-1 t/m 31/12 
Omvang dienstverband (in FTE) 1,0 
Gewezen topfunctionaris Nee 
(Fictieve) dienstbetrekking? Ja 
  
Individueel bezoldigingsmaximum 2019 138.000 
  
Bezoldiging  
Beloning 118.032 
Belastbare onkostenvergoedingen 373 
Beloningen betaalbaar op termijn 19.449 
 

 

Totaal bezoldiging 2019 137.854 
 

 

Gegevens 2018  

Functie  Voorzitter CvB 
Duur dienstverband in 2018 1-1 t/m 31/12 
Omvang dienstverband 2018 (in FTE) 1,0 
  
Bezoldiging  
Beloning 114.527 
Belastbare onkostenvergoedingen 120 
Beloningen betaalbaar op termijn 18.072 
 

 

Totaal bezoldiging 2018 132.719 
 

 

Individueel bezoldigingsmaximum 2018 133.000 
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TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN 
Bedragen x € 1 J. van de Veen G. Boon C.T. Schaafsma 

Functie Voorzitter Voorzitter Lid 
Duur dienstverband in 2019  1-1 t/m 31-08 1-9 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 
Gewezen topfunctionaris Nee Nee Nee 
(Fictieve) dienstbetrekking? Nee Ja Nee 
Individueel bezoldigingsmaximum 13.800 6.900 13.800 
    
Bezoldiging    
Beloning 7.595 3.750 7.500 
Belastbare onkostenvergoedingen - - - 
Beloningen betaalbaar op termijn - - - 
 

   

Totaal bezoldiging 7.595 3.750 7.500 
 

   

Gegevens 2018    
Duur dienstverband in 2018 1-1 t/m 31-12 - 1-1 t/m 31-12 
    
Bezoldiging    
Beloning 11.393 - 7.500 
Belastbare onkostenvergoedingen - - 70 
Beloningen betaalbaar op termijn - - - 
 

   

Totaal bezoldiging 2018 11.393 - 7.570 
 

   

Individueel bezoldigingsmaximum 2018 19.350 - 13.300 

TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN (VERVOLG) 
Bedragen x € 1 J.M. Versendaal G. Versteeg A. Vorstelman 

Functie Lid Lid Lid 
Duur dienstverband in 2019 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-9 t/m 31-12 
Gewezen topfunctionaris Nee Nee Nee 
(Fictieve) dienstbetrekking? Nee Nee Nee 
Individueel bezoldigingsmaximum 13.800 13.800 13.800 
    
Bezoldiging    
Beloning 7.500 7.500 7.500 
Belastbare onkostenvergoedingen - - - 
Beloningen betaalbaar op termijn - - - 
 

   

Totaal bezoldiging 7.500 7.500 7.500 
 

   

Gegevens 2018    
Duur dienstverband in 2018 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-9 t/m 31-12 
    
Bezoldiging    
Beloning 7.310 7.500 1.875 
Belastbare onkostenvergoedingen - - - 
Beloningen betaalbaar op termijn - - - 
 

   

Totaal bezoldiging 2018 7.310 7.500 1.875 
 

   

Individueel bezoldigingsmaximum 2018 13.300 13.300                 4.433 
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OVERIGE GEGEVENS  
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
Aan: de raad van toezicht van Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet 
Onderwijs De Meerwaarde 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 
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BIJLAGE BIJ DE CONTROLEVERKLARING:  
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RESULTAATBESTEMMING  
Het resultaat van het verslagjaar ad -/- € 990.663 wordt als volgt bestemd: 
 
- € 330.621 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat, 
- € 260.000 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve strategische visie, 
- € 193.601 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve nieuwbouw, 
- € 206.441 wordt onttrokken aan de algemene reserve. 

SAMENWERKINGSVERBANDEN 
De Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde heeft 
samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen in de regio. In 
overeenstemming met het Besluit samenwerking VO-BVE wordt hierover 
gerapporteerd. Per peildatum volgen de volgende aantallen leerlingen per BRIN-
nummer elders onderwijs: 

BRIN Schoolnaam 2019 
Aantal 

leerlingen 

2018 
Aantal 

leerlingen 

Volgt onderwijs bij: 

01MU De Meerwaarde - 6           ROC  
  

  
 

  - 6  
  

  
 

Daarnaast is er het samenwerkingsverband VO/VSO regio Barneveld-Veenendaal, 
waarin De Meerwaarde participeert.  

 

Barneveld, 16 april 2020 
 
Vastgesteld,      Goedgekeurd, 
 
 
 
 
B. Brand       G. Boon 
Voorzitter College van Bestuur    Voorzitter Raad van Toezicht 
 
 

 
 


