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Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

€

Verschil werkelijk resultaat ten opzichte van werkelijk resultaat vorig jaar
Het resultaat 2019 is ten opzichte van 2018 toegenomen met 51.516         

De rijksbijdragen zijn in 2019 ca. € 28.500 hoger, met name door eenmalige bijzondere bekostiging,

eerder vrijgekomen werkdrukmiddelen en hogere bijdragen vanuit het samenwerkingsverband.

De huisvestingslasten zijn ca. € 13.000 lager, in 2018 hogere kosten door onderhoud aan de units,

meer tuinonderhoud en hogere energielasten.

Aan verbruiksmateriaal en licenties werd in 2018 ruim € 6.300 minder uitgegeven.

Verschil werkelijk resultaat en begroot resultaat 2018

Het werkelijke resultaat 2019 bedraagt 7.577           

Het begrote resultaat 2019 bedroeg 47.800-         
55.377         

Dit verschil is als volgt te verklaren:

De rijksbijdragen vallen € 38.837 hoger uit dan begroot.

De hogere rijksbijdragen worden hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de lumpsumvergoeding personeel en

 personeel- en arbeidsmarktbeleid hoger uitvallen dan begroot.

Daarnaast is in december € 12.200 ontvangen. Dit betreft eenmalige bijzondere en aanvullende bekostiging.

De Werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving heeft beslist dat het volledige bedrag tot de 

baten 2019 behoort. De in februari 2020 uit te betalen eenmalige uitkeringen kunnen o.a. uit deze middelen 

betaald worden.

De vergoeding van SWV inzake passend onderwijs is hoger door uitbetaling reserve 2018.

De loonkosten vervanging eigen rekening vallen € 21.300 lager uit dan begroot.  

Van het UWV is € 24.600 ontvangen, wat niet begroot is.   

Er is een overstap gemaakt naar een andere energieleverancier. Hierdoor, en door een positieve afrekening van  

de oude leverancier, vallen de kosten voor gas/elektra tot nu toe € 2.900 lager uit. 

Er is meer uitgegeven aan extern personeel, wat niet is begroot. Het betreft hier inhuur personeel t.l.v. 

eigen middelen.     
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Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

Treasuryverslag

Het bestuur heeft in het verslagjaar 2019 geen middelen belegd. Eventuele overtollige middelen

worden op een spaarrekening gezet, conform het bepaalde in het  treasurystatuut van 15 mei 2017.

Investeringen en financieringen

Investeringen
In 2019 is geïnvesteerd in materiële vaste activa voor een bedrag van 10.399€       

In het meerjaren investeringsplan waren voor 2019 investeringen gepland voor een bedrag van 4.000€         
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Kengetallen

Dorpsschool

2015

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op lange termijn

kan worden voldaan. Een solvabiliteitsrato groter dan 0,30 is wenselijk.

Eigen vermogen inclusief voorziening € 427.989     
Totaal vermogen € 508.317     0,84     0,84     0,85     0,83     0,82     

Liquiditeit (current ratio)

De current ratio geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op korte termijn

(1 jaar) kan worden voldaan. Een current ratio van 0,75 is voldoende.

Vlottende activa € 428.394     
Kortlopende schulden € 80.328       5,33     5,17     5,57     4,72     4,62     

Huisvestingsratio

De huisvestingsratio geeft aan welk deel van de totale lasten aan huisvesting

wordt besteed. Een huisvestingsratio kleiner dan 0,10 is wenselijk.

Huisvestingslasten + afschrijving gebouwen € 39.932       
Totale lasten € 911.321     0,04     0,06     0,05     0,08     0,07     

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële reservepositie.

Een weerstandsvermogen groter dan 0,05 is wenselijk

Eigen vermogen € 311.144     
Totale baten € 918.898     0,34     0,38     0,43     0,36     0,27     

Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering

De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat uit gewone bedrijfs-

voering en de totale baten. Een rentabiliteit van minimaal 0,00 is wenselijk.

Resultaat gewone bedrijfsvoering € 7.577         

Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 918.898     0,01 -0,05 0,00 0,10 0,03
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Kengetallen

Dorpsschool

2015

Procentuele verdeling baten

Rijksbijdragen OCW/EZ / baten * 100% € 814.194     88,6 % 97,5 % 98,0 % 97,7 % 97,7 %

Overige overheidsbijdragen / baten * 100% - 5.468         0,6 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 0,8 %

Overige baten / baten * 100% - 99.204       10,8 % 1,6 % 1,1 % 1,3 % 1,3 %

Financiële baten / baten * 100% - 31              0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 %
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 918.898     100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Procentuele verdeling lasten

Personeelslasten / totale lasten * 100% € 778.426     85,4 % 81,4 % 83,8 % 81,4 % 83,0 %

Afschrijvingen / totale lasten * 100% - 20.572       2,3 % 2,8 % 2,0 % 2,0 % 1,8 %

Huisvestingslasten / totale lasten * 100% - 39.932       4,4 % 6,3 % 5,4 % 7,7 % 7,0 %

Overige lasten / totale lasten * 100% - 72.392       7,9 % 9,5 % 8,8 % 8,9 % 8,2 %
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 911.321     100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Baten per leerling
Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2019 120            

Rijksbijdragen OCW/EZ per leerling € 814.194     € 6.785   € 6.372   € 5.974   € 5.852   € 5.319   

Overige overheidsbijdragen per leerling - 5.468         - 46        - 58        - 51        - 52        - 41        

Overige baten per leerling - 99.204       - 827      - 103      - 68        - 76        - 73        

Financiële baten per leerling - 31              - -           - -           - 2          - 8          - 14        
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 918.898     € 7.658   € 6.533   € 6.095   € 5.988   € 5.447   

Lasten per leerling

Personeelslasten per leerling € 778.426     € 6.487   € 5.606   € 4.899   € 4.553   € 4.346   

Afschrijvingen per leerling - 20.572       - 171      - 190      - 116      - 110      - 92        

Huisvestingslasten per leerling - 39.932       - 333      - 437      - 317      - 432      - 367      

Overige lasten per leerling - 72.392       - 603      - 657      - 515      - 496      - 429      
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 911.321     € 7.594   € 6.890   € 5.847   € 5.591   € 5.234   
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Grondslagen

Activiteiten

De Hallsche Schoolvereniging te Halle, staat bij de KvK ingeschreven onder nummer 40120551. De activiteiten 

van de vereniging bestaan uit het geven van onderwijs aan leerplichtigen.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In dze regeling is bepaald dat de

bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 onderwijs-

instellingen) en de Beleidsregels toepassing WNT van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin

aangeduide uitzonderingen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de

resultaatbepasling zijn gebaseerd op historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 

balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de

jaarrekening bekend zijn geworden.

De bedragen zijn opgenomen in euro's.

Vergelijkende cijfers

Voorzover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede

de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende

afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur en indien van toepassing met bijzondere

waardeverminderingen.

De aangewende investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering gebracht op de boekwaarde van de

materiële vaste activa.

Afschrijvingen vinden plaats vanaf moment in gebruik name.

Afschrijvingspercentages inventaris en apparatuur: Economische levensduur:

- ICT 20% 5 jaar

- Meubilair 4% 25 jaar

- Meubilair oud 5% 20 jaar

- Overige inventaris 20% 5 jaar

- Leermiddelen 10% 10 jaar

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een

voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van 

het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Algemene reserve

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende

baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve

gebracht.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de 

toelichting op de balans.
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Grondslagen

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel.

Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de bestemmings-

reserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen, een

inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte of verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het 

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan 

worden en voor zover deze verplichtingen en risico’s niet op activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden

voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die

voortkomen uit risico’s die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie

van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorziening onderhoud

De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan

onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorziening zijn

gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van 20 jaar. Het uitgevoerde onderhoud

wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse 

dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting

strekt.

In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen voor de

 jaarverslaglegging is het voor onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018 en 2019 toegestaan de jaarlijkse 

toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud 

gedurende de gehele planperiode van het groot onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld door het

aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, voor zover deze methode reeds in 2017 werd toegepast en indien 

is gewaarborgd dat de voorziening groot onderhoud gedurende de planperiode niet op enig moment negatief wordt. 

De Hallsche schoolvereniging maakt van deze overgangsregeling gebruik.

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao 

dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met een fictieve indiensttredingsleeftijd van 22 jaar, 

blijfkanspercentage en een uitkering bij 25- en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd 

tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 1%.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen de 

nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Rijksbijdragen OCW/EZ

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW/EZ-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies

zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als

bate in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW/EZ-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 

verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de

voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn

verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW/EZ-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van

baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede

middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. 

Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is 

verlopen op de balansdatum.
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Grondslagen

Personele Lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de

instelling, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra personeel, 

scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële 

vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur. 

Dit gebeurt volgens de methode T; in het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor de huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend

aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten hebben betrekking op de uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 

noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze

betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op het verslagjaar betrekking hebbende rentebaten op spaarrekeningen

alsmede rentelasten op eventuele leningen.

Pensioenverplichtingen

Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op de

pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd pensioenregeling is 

verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden

verplichte basispremies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere 

verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds

tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als

personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende 

activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

De beleidsdekkingsraad van het ABP per 31 december 2018 bedraagt 97,8%.

De dekkingsgraad van het ABP per 31 december 2018 bedroeg 95,8%.

Stelselwijziging

In het kalenderjaar 2019 is geen sprake geweest van een stelselwijziging.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Balans per 31 december na resultaatbestemming

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 79.923         90.095         

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 53.731         59.103         

1.7 Liquide middelen 374.663       331.294       

428.394       390.398       

Totaal activa 508.317       480.493       

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 311.144       303.568       

2.2 Voorzieningen 116.844       101.429       

2.4 Kortlopende schulden 80.328         75.496         

Totaal passiva 508.317       480.493       
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Staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2019 2019 2018

€ € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 814.194       773.500       783.760       

3.2 Overige overheidsbijdragen 5.468           7.100           7.080           

3.5 Overige baten 99.204         104.100       12.624         

Totaal baten 918.867       884.700       803.464       

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 778.426       795.900       689.514       

4.2 Afschrijvingen 20.572         19.900         23.385         

4.3 Huisvestingslasten 39.932         44.400         53.772         

4.4 Overige lasten 72.392         72.400         80.769         

Totaal lasten 911.321       932.600       847.439       

Saldo baten en lasten 7.545           47.800-         43.976-         

5 Financiële baten en lasten 31                -                   36                

Resultaat 7.577           47.800-         43.939-         

Resultaatbestemming

Algemene reserve 7.577           47.800-         43.939-         

Bestemmingsreserve ouderbijdragen -                   -                   -                   
7.577           47.800-         43.939-         
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Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 7.545           43.976-         

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 20.572         23.385         

- mutaties voorzieningen 15.415         7.146           

35.987         30.531         

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 5.372           6.925-           

- kortlopende schulden 4.832           1.290-           

10.204         8.215-           

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 53.737         21.661-         

Ontvangen rente 31                36                

Betaalde rente -                   -                   

31                36                

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 53.768         21.624-         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 10.399-         22.725-         

Investeringen in financiële vaste activa -                   -                   

10.399-         22.725-         

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden -                   -                   

Mutatie liquide middelen 43.369         44.349-         

Beginstand liquide middelen 331.294       375.644       

Mutatie liquide middelen 43.369         44.349-         

Eindstand liquide middelen 374.663       331.294       
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Toelichting behorende tot de balans

Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Desinvest. Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde

afschrijvingen afschrijvingen

1-1-2019 1-1-2019 1-1-2019 2019 2019 2019 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019

€ € € € € € € € €

1.2       Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 5.294           -                   5.294           -                   -                   -                   5.294           -                   5.294           

Het betreft hier een in 2012 aangekocht perceel weiland direct grenzend aan de Dorpsschool.

Hierop wordt niet afgeschreven.

1.2.2 Inventaris en apparatuur

ICT 108.017       68.452         39.565         669              -                   13.383         108.686       81.835         26.851         

Meubilair 13.826         2.353           11.473         -                   -                   553              13.826         2.906           10.920         

Overige inventaris 2.541           2.397           144              3.903           -                   640              6.444           3.037           3.408           

Inventaris en apparatuur oud 49.501         37.322         12.179         -                   -                   2.070           49.501         39.391         10.109         

173.884       110.524       63.360         4.572           -                   16.645         178.456       127.169       51.289         

1.2.3 Leermiddelen

Leermiddelen 39.854         18.414         21.440         5.827           -                   3.927           45.681         22.341         23.341         

Totaal materiële vaste activa 219.033       128.938       90.095         10.399         -                   20.572         229.432       149.509       79.923         
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Toelichting behorende tot de balans

31-12-2019 31-12-2018

€ €

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren

Debiteuren 6.878           -                   

1.5.2 OCW/EZ

Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding personeel 35.051         34.619         

1.5.7 Overige vorderingen

Vervangingsfonds -                   11.560         

Onderwijscoöperatie Gelderland vergoeding 2018 -                   1.000           

Kentalis vergoeding aug/dec 1.875           938              

UWV 3.390           -                   

Juut & Co bijdrage BSO 256              218              

Juut & CO bijdrage PSZ 273              273              

Rente banken 31                36                

5.826           14.024         

1.5.8 Overlopende activa

Rolf div licenties per schooljaar 3.839           4.906           

Projects4learning licentie -                   1.567           

Pon contributie jan/jul -                   1.167           

Driestar onderwijsadvies -                   945              

APS 786              786              

SMC abonnement alarmcentrale 405              388              
Winter webcare 425              381              

Heutink -                   320              

Noordhoff ambrasoft 332              -                   

Reinders 189              

5.976           10.461         

Totaal vorderingen 53.731         59.103         

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen

Rabobank rekening courant 3747.69.699 61.868         18.535         

Rabobank bedrijfstelerekening 3747.110.983 312.795       312.758       
374.663       331.294       
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Toelichting behorende tot de balans

Bestemming Overige

Stand per resultaat mutaties Stand per

1-1-2019 2019 2019 31-12-2019

€ € € €

2.1 Eigen vermogen

2.1.2 Algemene reserve
Algemene reserve school 303.568       7.577           -                   311.144         

Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per

1-1-2019 2019 2019 2019 31-12-2019

€ € € € €

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Jubilea 10.377         3.371           -                   -                   13.748           

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 91.052         14.000         1.956           -                   103.096         

Totaal voorzieningen 101.429       17.371         1.956           -                   116.844         

Kortlopende Langlopende Totaal

deel <1jaar deel>1jaar

€ € €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Jubilea -                   13.748         13.748           

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 9.000           94.096         103.096         

9.000           107.844       116.844         

De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van uitgaven voor groot onderhoud.

Er is door het bestuur een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.

De voorziening jubilea is gevormd om de toekomstige uitkeringen als gevolg van jubilea te kunnen dekken.

De onttrekkingen bestaan uit loonkosten van personeel dat in aanmerking komt voor een jubileumuitkering.

In de berekening wordt een rekenrente van 1% gehanteerd. Er is rekening gehouden met een

vertrekkans van 7%.
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Toelichting behorende tot de balans

31-12-2019 31-12-2018

€ €

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 9.374           9.221           

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen december 21.992          24.460          

Premies vervangingsfonds / participatiefonds december 3.162           4.206           

25.154         28.666         

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen

ABP/Loyalis december 9.480           7.945           

2.4.10 Overlopende passiva

Aanspraken vakantiegeld 23.371         22.660         

DUO eleminatie prestatiebox 902              959              

Detachering poolers 10% lager opgenomen in afwachting van afrek. PON 10.075         -                   

Pon afrek pool 94 i.v.m. inzetpercentage -                   3.404           

Pon afrekeing pon pool I -                   1.501           

RA 12 controle jaarrekening 1.138           -                   

Nuon december -                   1.120           

DSH kopieën 814              -                   

Bankkosten 4e kwartaal 19                20                

36.320         29.664         

Totaal kortlopende schulden 80.328         75.496         
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Geoormerkte doelsubsidies OCW/EZ

G1 Verantwoording van subsidies waarvan het overschot vrij besteedbaar is (Regeling OCW/EZ-subsidies art. 13, lid 2 sub a)

Bedrag van ontvangen t/m

Omschrijving Toewijzing toewijzing verslagjaar

Kenmerk    -        Datum € €

totaal -                  -                  

G2 Verantwoording van subsidies die volledig verplicht besteed moeten worden aan het in de subsidiebeschikking omschreven doel

(Regeling OCW/EZ-subsidies art. 13, lid 2 sub b)

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag van ontvangen t/m totale

Omschrijving Toewijzing toewijzing verslagjaar kosten (balanspost 2.4.4)

Kenmerk    -        Datum € € €

totaal -                  -                  -                  

G2-B doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag van saldo ontvangen in kosten in totale kosten

Omschrijving Toewijzing toewijzing 1-1-2019 verslagjaar verslagjaar 31-12-2019

Kenmerk    -        Datum € € € € €

-                  -                  -                  -                  -                  

Hallsche schoolvereniging te Halle blad 37

€

€

-                                              

-                                           
-                                           

saldo nog te besteden

ultimo verslagjaar

de activiteiten zijn ultimo verslagjaar

conform de subsidiebeschikking

geheel uitgevoerd en afgerond

te verrekenen

ultimo verslagjaar



Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2019 2019 2018

€ € €

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ

800000 Lumpsumvergoeding personeel 496.838       481.100       496.706       

800070 Prestatiebox 25.348         24.800         25.429         

800110 Bijzondere en aanvullende bekostiging 12.208         -                   -                   

810000 Budget voor personeelsbeleid 120.865       118.600       105.075       

820000 Materiële instandhouding 108.542       108.500       116.322       

763.801       733.100       743.532       

3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

837000 SWV inzake passend onderwijs 50.394         40.400         40.228         

Totaal Rijksbijdragen 814.194       773.500       783.760       

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen
848100 Vergoeding gymzaal 5.468           7.100           7.080           

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur

864000 Opbrengst medegebruik 3.375           3.000           3.549           

3.5.2 Detachering personeel

865000 Detachering personeel 278              -                   1.000           

865200 Detachering poolers 90.679         96.400         -                   

90.957         96.400         1.000           

3.5.5 Ouderbijdragen

862000 Ouderbijdragen 1.170           1.500           1.358           

3.5.6 Overige

869900 Overige baten 190              -                   3.139           

869910 Bijdrage BSO 3.513           3.200           3.579           

3.703           3.200           6.717           

Totaal overige baten 99.204         104.100       12.624         
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2019 2019 2018

€ € €

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 556.717       563.254       526.697       

Sociale lasten 116.485       117.852       119.127       

Pensioenpremies 92.705         93.793         71.396         
765.907       774.900       717.220       

(11,54  fte) (11,71 fte) (9,84 fte)

4.1.2 Overige personeelslasten

4.1.2.1  Dotaties personele voorzieningen

412500 Dotatie / vrijval voorziening jubilea 3.371           -                   6.475           

4.1.2.2  Kosten derden -                   

413000 Extern personeel 15.619         -                   237-              

413400 Vrijwilligersvergoeding 1.836           1.200           600              

413720 Extern personeel declarabel -                   -                   1.027           

17.455         1.200           1.389           

4.1.2.3  Overige personeelslasten

414000 Scholing 17.684         14.100         17.224         

414100 Arbodienst contract 2.220           2.300           2.330           

414400 Bonus / Malus Vervangingsfonds 8.028-           -                   5.622-           

415200 Kantinekosten 1.837           2.200           2.054           

416900 Overige personele lasten 3.029           1.000           98                

416910 Verrekening uitkeringskosten DUO -                   -                   499              

416950 Werkkostenregeling 3.192           200              3.062           

19.934         19.800         19.645         

4.1.3 Uitkeringen

419000 Uitkeringen Vervangingsfonds 227-              -                   676-              

419010 Uitkeringen Vervangingsfonds eigen poolers -                   -                   57.126-         

419010 Uitkeringen Vervangingsfonds eigen poolers -                   -                   2.588           

419200 Uitkeringen UWV 28.014-         -                   -                   

28.241-         -                   55.214-         

Totaal personeelslasten 778.426       795.900       689.514       
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2019 2019 2018

€ € €

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa

423000 Afschrijving ICT 13.383         13.500         16.443         

424000 Afschrijving meubilair 553              600              645              

424700 Afschrijving overige inventaris 640              100              183              

424710 Afschrijving inventaris en apparatuur oud 2.070           2.100           2.070           

425000 Afschrijving leermiddelen 3.927           3.700           4.044           
Totaal afschrijvingen 20.572         19.900         23.385         

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur

430000 Kosten medegebruik gebouwen 4.323           7.100           5.871           

4.3.3 Onderhoud

433000 Herstelonderhoud 3.475           4.000           11.900         

4.3.4 Energie en water

434400 Water 395              400              562              

434600 Gas/elektra 10.492         13.400         12.636         

10.887         13.800         13.198         

4.3.5 Schoonmaakkosten

435000 Schoonmaak door derden -                   600              531              

435400 Schoonmaakartikelen 3.046           3.000           2.916           

435800 Containerkosten 403              400              361              

3.450           4.000           3.808           

4.3.6 Heffingen

436500 Verontreinigingsheffing 918              500              486              

4.3.7 Overige huisvestingslasten

437000 Tuinonderhoud 2.878           1.000           4.509           

4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening

431000 Dotatie onderhoudsvoorziening 14.000         14.000         14.000         

Totaal huisvestingslasten 39.932         44.400         53.772         
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2019 2019 2018

€ € €

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

441000 Cabo 8.997           8.000           8.448           

441130 Accountantskosten 3.552           2.300           2.735           

441200 Doorbelaste kosten Raet 708              900              745              

441300 Contributie besturenbond 1.341           1.200           1.428           

441500 GOVAK-gelden en arbeidsmarktmiddelen 609              -                   653              

15.207         12.400         14.009         

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

442000 Drukwerk / kopieerkosten / huur apparatuur 4.344           4.500           3.828           

442300 Kantoorbenodigdheden 90                -                   -                   

442500 Aanschaf klein inventaris 732              800              -                   

455000 Verbruiksmateriaal leermiddelen 16.679         20.000         21.108         

455100 Verbruiksmateriaal ICT 4.686           18.000         22.636         

456300 Licenties ICT-leermiddelen 16.293         -                   245              

457200 Schoolzwemmen 486              700              649              

43.311         44.000         48.465         

4.4.4 Overige

446000 Telefoonkosten 317              300              317              

446100 Portikosten -                   200              -                   

446200 Contributies/abonnementen 3.547           3.700           5.067           

446300 Verzekeringen 624              800              57                

447000 Representatiekosten 560              1.200           1.081           

447300 Bijdrage PON 4.703           5.000           6.465           

447460 Bijdrage technieklokaal 460              1.000           345              

447700 Bijdrage Onderwijs Coöperatie 2.230           2.600           2.584           

449900 Overige kosten 1.105           500              336              

450200 Materiële lasten cultuureducatie -                   500              1.813           

472000 Kosten banken 328              200              230              

13.874         16.000         18.295         

Totaal overige lasten 72.392         72.400         80.769         

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten
870000 Rentebaten banken 31                -                   36                

Uitsplitsing accountantskosten

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 4.100           2.300           2.051           

4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten -                   -                   303              

4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen -                   -                   -                   

4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst -                   -                   -                   
Accountantslasten 4.100           2.300           2.354           
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Ondertekening van de jaarrekening

Opmaken van de jaarrekening

Uitvoerend bestuurders

De heer mr. dr. E.W. Verhelst

De heer A.J. ter Maat

Halle,

Was getekend

naam bestuurder

Vaststellen van de jaarrekening

Niet-uitvoerend bestuurders (toezichthouders)

Mevrouw G.H. Wagenvoort - Vrieze

Mevrouw W. Hebbink - Rutgers

De heer S. Munsterman

Halle,

Was getekend

naam en functie toezichthouder
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Overzicht verbonden partijen

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

vorm 2016 zetel activiteiten Vermogen 2018

31-12-2018

EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

Stichting Samenwerkings-

verband Primair Passend Stichting 4                  Nee

Onderwijs Doetinchem

Onderwijs Coöperatie Coöperatie 0 nog niet nog niet Nee 10 Nee

Gelderland UA bekend bekend

Coöperatieve Vereniging Vereniging nog niet nog niet Nee

CABO bekend bekend
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WNT-verantwoording

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand 

van de functievervulling.

 

De heer R. Wolsink Directeur 2019 1/5-31/12 1 nee ja 33.470€       5.764€             39.233€       77.192€     -€                     39.233€    

De heer L. Eskes Directeur 2019 1/1-23/11 1 nee ja 72.962€       12.364€           85.326€       103.027€   -€                     85.326€    

2018 1/1-31/12 1 nee ja 77.150€       12.124€           89.274€       111.000€   -€                     89.274€    

Het individueel WNT maximum is gebaseerd op bezoldigingsklasse A

Toezichthoudende topfunctionarissen

Dhr. mr. dr. E.W. Verhelst Voorzitter 2019 1/1-31/12 -€                -€              -€                 17.250€       -€                    -€                 

2018 1/1-31/12 -€                -€              -€                 16.650€       -€                    -€                 

Mw. G. Wagenvoort Lid 2019 1/1-31/12 -€                -€              -€                 11.500€       -€                    -€                 

2018 1/1-31/12 -€                -€              -€                 11.100€       -€                    -€                 

Dhr. S. Munsterman Lid 2019 1/1-31/12 -€                -€              -€                 11.500€       -€                    -€                 

2018 1/1-31/12 -€                -€              -€                 11.100€       -€                    -€                 

Dhr. A.J. ter Maat Lid 2019 1/1-31/12 -€                -€              -€                 11.500€       -€                    -€                 

2018 1/1-31/12 -€                -€              -€                 11.100€       -€                    -€                 

Mevr. W. Hebbink - Rutgers penning- 2019 1/1-31/12 -€                -€              -€                 11.500€       -€                    -€                 

meester 2018 25/6-31-12 -€                -€              -€                 11.100€       -€                    -€                 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking.

Er zijn geen uitkeringen betaald aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking wegens beëindigen dienstverband.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekkingen die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 

ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden gemeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT

of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Alle per balansdatum aanwezige rechten en verplichtingen zijn opgenomen in de balans.
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Gebeurtenissen na balansdatum

De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die door diverse overheden zijn 

genomen om het virus in te perken hebben negatieve gevolgen gehad voor de (economische) activiteit. 

Wij hebben een aantal maatregelen genomen om de effecten van het Covid-19-virus te bewaken en te voorkomen,

zoals veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze medewerkers (zoals beperking van sociale contacten 

en vanuit huis werken). In dit stadium zijn de gevolgen voor onze activiteiten en onze resultaten beperkt. 

Wij zullen het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen blijven volgen en zullen tegelijkertijd ons 

uiterste best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij de gezondheid 

van onze medewerkers in gevaar te brengen.

Wij verwijzen tevens naar de toelichting in de paragraaf Continuïteit op pagina ... in het bestuursverslag
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Controleverklaring
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Controleverklaring
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Controleverklaring
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Controleverklaring
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Gegevens over de rechtspersoon

Bestuur

Naam bestuur: Hallsche School Vereniging Bijzonder Onderwijs

Bestuursnummer: 33957

Inschrijvingsnummer KvK: 40120551

Bestuurssamenstelling

Niet-uitvoerend bestuurders:

Mevrouw G.H. Wagenvoort - Vrieze

Mevrouw W. Hebbink - Rutgers 

De heer S. Munsterman

Uitvoerend bestuurders:

De heer mr. dr. E.W. Verhelst

De heer A.J. ter Maat

Algemene schoolgegevens

Naam school: Dorpsschool Halle

Directeur: De heer R. Wolsink

Brinnummer: 04NW

Huisvesting

Hoofdgebouw

Adres: Dorpsstraat 84

Postcode/plaats: 7025 AG  Halle

Aantal lokalen: 9 waarvan 3 semi-permanente leslokalen

Variabele factoren

1-10-2019 1-10-2018 1-10-2017 1-10-2016

Aantal leerlingen 4 t/m 7 jaar 57                59                61                59                

Aantal leerlingen 8 jaar en ouder 63                64                73                85                
Totaal aantal leerlingen 120              123              134              144              

Genormeerd aantal groepen 5                  6                  6                  6                  

Genormeerd aantal m² 875              875              875              980              
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