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A Bestuursverslag 
 

Voorwoord 
Voor u ligt het bestuursverslag van de Stichting Aquila. 
 

Stichting Aquila biedt onderwijs op maat aan leerlingen die het reguliere onderwijs niet kunnen volgen. 
De stichting is het bevoegd gezag van de drie scholen die zijn aangesloten bij de stichting. De 
leerlingen komen uit de gemeente Ommen en omliggende gemeenten. Met zeer gemotiveerd en 
gespecialiseerd personeel wordt onderwijs en begeleiding aangeboden aan leerlingen van 4 t/m 20 
jaar. Het verslag dient in de eerste plaats als verantwoordingsdocument naar het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. We voldoen hiermee aan de wettelijke verantwoordingsplicht. 
In de tweede plaats willen we met dit bestuursverslag ook andere direct betrokkenen, ouders van 
leerlingen, personeelsleden en externe relaties informeren over de ontwikkelingen in 2016. 
Onderwijs is constant onderhevig aan veranderingen door interne en externe invloeden. Voor de 
stichting is het daarom belangrijk een koers aan te geven voor de komende jaren en duidelijk te 
maken waar haar focus op gericht is. De doelstellingen voor de komende jaren zijn verwoord in het 
Strategisch Beleidsplan 2013 – 2017 met als motto: “Jouw talent heeft toekomst”. Dit is geen statisch 
document maar het wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.  
 

De financiële middelen voor het onderwijs moeten zo doelmatig mogelijk ingezet worden waarbij 
steeds wordt gezocht naar een koppeling tussen middelen en doelen. Hierbij wordt de relatie met het 
meerjarenstrategischbeleidsplan voor ogen gehouden.  
We willen graag een leesbaar verhaal schrijven, dat uitnodigt om te lezen. Hierbij is gezocht naar een 
juiste  variatie tussen woorden, beelden en grafische ondersteuning.  
We gaan ervan uit, dat dit jaarverslag een goede weergave geeft van de activiteiten van de stichting 
en de drie scholen in relatie tot de financiële verantwoording. De financiële verantwoording, 
jaarrekening 2016, is vergezeld van de controleverklaring van de accountant. 
 
Met genoegen bieden wij u dit verslag aan.  
 

 
 

 

Oetze Wiersma 

Voorzitter College van Bestuur 

                           Boslust         
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.demaatpro.nl/index.html
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A1 Algemene informatie 

 

A1.1 Organisatie 
Vanaf 27 april 2010 zijn wij een stichting met een Raad van Toezicht. Met de omzetting wordt voldaan 
aan de Wet goed onderwijs, goed bestuur, waarin onder andere het scheiden van bestuur en intern 
toezicht geregeld is.  
 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen, ieder met een zekere deskundigheid passend binnen 
de opgestelde profielschets. De voorzitter van het College van Bestuur heeft de dagelijkse leiding. Hij 
is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aansturing en coördinatie van het stichtingsbeleid op alle 
beleidsterreinen. Via het directeurenoverleg werkt hij daarin nauw samen met de directeuren van de 
afzonderlijke scholen. Het kantoor van de bestuurder is gevestigd in de SBO Johan Seckel in Ommen. 
 

De contactgegevens zijn: 
Stichting Aquila   
Postbus 118  
7730 AC Ommen 
www.stichtingaquila.nl 

 
 

Contactpersoon: 
Dhr. O. Wiersma 
Voorzitter College van Bestuur 
bestuur@stichtingaquila.nl 
 

Onder de Stichting Aquila ressorteren een drietal scholen. Deze scholen zijn: 

- Praktijkonderwijs De Maat 
- SBO   Johan Seckel 
- SO/VSO  De Boslust 

Daarnaast ressorteert Stichting ATC (Arbeids Training Centrum voor leerlingen van de Boslust en de 
Maat) onder de Stichting. 
 
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de totale organisatie. Daarbij zijn de 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen zo laag mogelijk in de organisatie gebracht. 
Uitgangspunten van het bestuur zijn effectiviteit, efficiëntie en daadkracht. De directeuren van de 
scholen kennen een grote mate van zelfstandigheid, ze zijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen 
school. 
Kernwoorden van bestuurlijke aansturing zijn Relatie, Richting, Ruimte, Rekenschap en Resultaat. 
 
De verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de stichting is vastgelegd 
in het managementstatuut. Binnen de kaders van het strategische beleidsplan en de begroting, 
worden jaarlijks bindende afspraken gemaakt tussen de Raad van Toezicht, het College van Bestuur 
en de directeuren van de scholen. Rapportage en verantwoording daarover heeft plaats door middel 
van managementrapportages en voortgangsgesprekken.  
 
Ouders en personeelsleden hebben op schoolniveau inspraak via de medezeggenschapsraden.  
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A1.2 Beleid / Doelstelling / Visie 
Stichting Aquila: 

- is toonaangevend in de regio voor wat betreft het onderwijs aan kinderen en jongeren met een 
specifieke onderwijsbehoefte 

- voorziet in een breed aanbod in onderwijs en ondersteuningsarrangementen 
- draagt er zorg voor dat het leerproces van leerlingen uitdagend, stimulerend, betekenisvol, 

optimaal en effectief is. 
- heeft in haar onderwijs aandacht voor wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd, 

gekoppeld aan normen en waarden waarbij mens en leefomgeving centraal staan. 
- streeft naar hoge mate van autonomie van haar leerlingen 
- ziet ouders/verzorgers als educatief partner in de totale ontwikkeling van het kind 
- heeft zeer gemotiveerd en deskundig personeel 
- biedt ruimte voor humor en relativering 
- heeft moderne, eigentijdse schoolgebouwen met een positieve uitstraling, waar het prettig 

werken is 
Bovenstaande visie is gebaseerd op respect en waardering op basis van algemeen christelijke 
normen en waarden. 
 
De scholen van Stichting Aquila vertonen verschillen met betrekking tot de doelgroepen en het 
wettelijk kader. Een gemeenschappelijk kenmerk is de gezamenlijke focus op leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte en dat de scholen een regionale functie hebben. 
 
Specifiek geldt: 
 
Johan Seckel; de leerlingen van het SBO hebben dezelfde kerndoelen als het regulier basisonderwijs 
en het beleid is erop gericht deze leerlingen met eventueel meer tijd en aandacht voor te bereiden op 
het voortgezet onderwijs. Medio 2015 is de school gestart met de opvang van leerlingen die voorheen 
buiten de regio onderwijs ontvingen en nu integreren in het SBO-onderwijs. 
 
De Boslust; de leerlingen van het cluster onderwijs voor zeer moeilijk lerenden worden begeleid 
binnen hun mogelijkheden zich optimaal te ontplooien tot een zo zelfstandig en sociaal mogelijke 
deelname aan onze maatschappij. De uitstroom is gericht op wonen, werken en vrije tijd. We proberen 
dat te bereiken door middel van gedifferentieerd, geïndividualiseerd en planmatig onderwijs in een 
uitdagende, veilige omgeving. Door het moderne nieuwe schoolgebouw kunnen ook leerlingen met 
een lichamelijke beperking onderwijs volgen op de Boslust. 
 
De Maat; is een VO-school waar Praktijkonderwijs wordt gegeven aan leerlingen die geen diploma 
behalen. Ze kunnen echter wel branchegerichte certificaten behalen als voorbereiding op de 
arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. 
 
Op het Arbeids Training Centrum (ATC) worden leerlingen van de Boslust en van de Maat voorbereid 
op hun periode na het onderwijs. Leerlingen worden hier persoonlijk begeleid bij het verbeteren van 
hun arbeidsvaardigheden. 
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A1.3 Leerlingenaantallen   
Op teldatum 1 oktober 2016 was het totaal aantal leerlingen 453; een toename van 22 leerlingen ten 
opzichte van 2015. Het leerlingenaantal van de Johan Seckel is met name sterk gegroeid. 
De (voorzichtige) prognoses op de lange termijn gaan uit van een dalend leerlingenaantal op alle drie 
scholen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de krimp waar ook onze regio mee te maken heeft. 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

Johan Seckel 109 118 140 136 133 131 136    

De Maat 137 158 159 156 154 152 152    

De Boslust 163 155 154 150 149 140 145    
                  

Totaal 409 431 453 442 436 423 433    
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A2 Verslag van de Raad van Toezicht 
Sinds 2011 is het toezicht van de stichting vastgelegd in een reglement voor de Raad van Toezicht. 
De Raad van Toezicht ziet het als haar kerntaak het houden van integraal toezicht op het College van 
Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie van stichting Aquila. De Raad van 
Toezicht respecteert daarbij de eigen verantwoordelijkheid van het College van Bestuur passend bij 
het reglement College van Bestuur. De rol van de Raad van Toezicht heeft enerzijds een 
klankbordfunctie richting College van Bestuur, anderzijds heeft zij een toezichthoudende rol richting de 
belangen en doelstellingen van stichting Aquila. Specifiek ziet de Raad toe op de borging van de 
doelstellingen zoals verwoord in de statuten zoals de kwaliteit van het onderwijs en de financiële 
stabiliteit van de organisatie. 
 
In 2016 heeft de Raad van Toezicht vijf keer overleg gevoerd, waarin viermaal in aanwezigheid van 
het bestuur. Er heeft een schoolbezoek plaatsgevonden op alle drie scholen met aansluitend een 
gesprek met de directeuren, dit heeft de Raad als zeer informatief ervaren. De voorzitter van de Raad 
van Toezicht heeft zes keer bilateraal overleg gevoerd met de voorzitter van het College van Bestuur. 
Het accent van de vergaderingen heeft in 2016 gelegen bij de bestuurlijke vormgeving en invoering 
Passend Onderwijs waarbij de stichting betrokken is bij vier Samenwerkingsverbanden. Daarnaast is 
de huisvestingssituatie van de scholen een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek geweest. 
In het bijzonder de realisatie van een nieuwe energieneutrale school voor de Boslust. Deze school is 
in 2016 opgeleverd waarna leerlingen en personeelsleden met trots hun nieuwe school in gebruik 
nemen. 
 
In 2016 is met ondersteuning van Besturenorganisatie Verus een Governancescan uitgevoerd.   
Deze scan had betrekking op de Wet Goed onderwijs, goed bestuur. Het functioneren van de Raad 
van Toezicht en het College van Bestuur zijn verkend in dit onderzoek. Tevens zijn nieuwe 
ontwikkelingen en de laatste trends wat betreft educational governance, de verschillende fasen en 
perspectieven op toezicht houden en besturen de revue gepasseerd. De “harde kant” van good 
governance (de structuurkant) en de “zachte kant” (de communicatie- en cultuurkant) zijn daarbij 
eveneens geëvalueerd. Op hoofdlijnen kan de Raad constateren dat het toezichthouden plaats vindt 
in lijn met de doelstellingen van de wet. Op het gebied van de “soft controls” worden in het toezicht 
nieuwe elementen toegevoegd. 
 
De Raad is gedurende het jaar 2016 goed geïnformeerd over de financiële resultaten, de 
bedrijfsvoering en exploitatie van de scholen en het Arbeids Training Centrum. Tevens is de uitvoering 
van het strategisch beleidsplan een terugkerend onderwerp van gesprek waarbij ook de visie van de 
onderwijsinspectie op de onderwijskwaliteit van de scholen toegelicht is. 
 
Wij complimenteren het bestuur, de schooldirecties en de medewerkers van de stichting met de 
behaalde resultaten. We wensen alle personeelsleden veel inspiratie en uitdaging voor de komende 
jaren en zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. 
 
Namens de Raad van Toezicht 
 
Dhr. H. Kroeskop – voorzitter 
Dhr. E. Halenbeek – vicevoorzitter  
Dhr. J. den Bakker - lid 
Dhr. H. Houtman – lid 
Dhr. D. Venema – lid 
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A3 Financieel beleid 
Stichting Aquila heeft als beleid om de eigenheid van de scholen zoveel mogelijk tot wasdom te laten 
komen. Dit laat zich onder meer vertalen door de scholen zelf verantwoordelijk te maken voor hun 
financiële huishouding. Scholen merken op deze manier zelf wat de consequenties zijn; ze zullen aan 
de ene kant profiteren van een gezonde bedrijfsvoering en aan de andere kant zullen ze de nadelen 
ondervinden indien ze teveel uitgaven hebben. De stichting kiest er om deze reden dan ook voor om 
de reserves bij de scholen zelf te houden. De directeuren zijn integraal verantwoordelijk, dus ook voor 
het financiële beleid. Directeuren hebben de opdracht om zich te houden aan de begroting die door de 
Raad van Toezicht is goedgekeurd en door het College van Bestuur is vastgesteld. Indien een 
directeur het voornemen heeft om extra uitgaven te doen die de begroting gaan overschrijden dan 
moet hij een verzoek daartoe indienen bij het College van Bestuur.  
De scholen hebben derhalve veel beleidsruimte binnen de kaders die de stichting hen oplegt. Het 
College van Bestuur wil bovenal een faciliterende rol hebben naar de scholen. Op basis van het 
financieel beleidsplan wordt een deel van de Rijksmiddelen gealloceerd naar bovenschools om 
zodoende de bovenschoolse lasten te kunnen dekken. 
Ten opzichte van voorgaande jaren bestaat de geconsolideerde jaarrekening uit vijf entiteiten. 

- SBO Johan Seckel 

- Praktijkonderwijs De Maat 

- SO/VSO-ZMLK De Boslust 

- Bovenschools 

- Stichting Arbeids Training Centrum (ATC) 

De voorgaande jaren werd een deel van de Stichting ATC onder Stichting Aquila aangewend, echter 
is besloten om vanaf 2016 beide (aparte) stichting te scheiden om zodoende de verschillende 
geldstromen inzichtelijk te houden.  
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A3.1 Analyse financieel resultaat 

Voor 2016 had de stichting een geconsolideerd positief resultaat begroot van € 172.050. Het 
uiteindelijke resultaat over 2016 is uitgekomen op € 390.310. Zie onderstaand een beknopt overzicht 
met daaronder een toelichting van de belangrijkste verschillen: 
 

 

3.1 Rijksbijdragen 

In totaal zijn de Rijksbijdragen € 238.680 hoger uitgevallen dan begroot. De hogere baten hebben een 
aantal oorzaken. Als eerste is de vergoeding zware ondersteuning bij Boslust ruim € 39.000 hoger 
uitgevallen. Ten opzichte van de begroting zijn de tarieven aangepast en daarnaast zijn een aantal 
kinderen niet correct begroot op basis van de categorie-indeling laag, midden en hoog. 
De grootste afwijking in de rijksbijdragen zijn de middelen vanuit de aangesloten 
samenwerkingsverbanden. De totale afwijking bedraagt ruim € 162.590. De verklaring is 
voorzichtigheid met betrekken tot begroten. In de begroting van 2017 is ruim € 100.000 hoger begroot 
ten opzichte van 2016. Daarnaast zijn de baten herzien door het Ministerie in verband met de nieuwe 
cao po die in juli 2016 is afgesloten. 
 

3.2 Overige overheidsbijdragen en - subsidies 

Aan overige overheidsbijdragen is ruim € 236.000 meer ontvangen dan begroot. In de begroting van 
de Johan Seckel is geen rekening gehouden met de bijdrage van de Gemeente Ommen inzake 
inrichting OLP ad € 15.000. Jaarlijks wordt er rekening gehouden met een totale bate ad € 50.000 
inzake ESF-subsidies. In 2016 hebben er diverse afboekingen plaatsgevonden en is de huidige stand 
(vorderingen) correct weergegeven. Vanuit de beginbalans is een deel afgeboekt en daarnaast heeft 
er een gesprek plaatsgevonden met de verstrekker van deze gelden, genaamd AAVAS. 
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3.5 Overige baten 

De overige baten liggen ruim € 115.000 boven de begroting. Naast enkele sponsorbijdragen voor het 

schoolplein Boslust (€ 26.000) is er een bedrag vrijgevallen inzake AWBZ ad € 69.000.  

 

4.1 Personeelslasten 

Aan personeelslasten is ruim € 78.000 meer uitgegeven dan begroot. De lonen en salarissen (inclusief 

uitkeringen) zijn € 41.000 hoger dan begroot en de overige personele lasten € 37.000 hoger. De 

hogere lonen en salarissen worden veroorzaakt door meer inzet van fte’s dan begroot. In de begroting 

is rekening gehouden met een totale wtf van 80,64 en de totale gerealiseerde wtf bedraagt 84,81. Dit 

verschil wordt met name veroorzaakt door de ziektevervangers die een benoeming hebben gekregen. 

In de begroting is rekening gehouden met de cao-verhoging en geconcludeerd kan worden dat hier 

een juiste inschatting voor is gemaakt. 

De overige personele lasten zijn zoals gezegd € 37.000 hoger uitgekomen ten opzichte van de 

begroting (zie ook 4.1.2 in de jaarrekening). De scholingsuitgaven liggen ruim € 20.000 hoger, de 

kosten voor personeels- en arbeidsmarktbeleid ruim € 23.000 hoger er hebben er enkele afboekingen 

plaatsgevonden op de post ‘’overig’. Dit heeft ook tot een positieve post ad € 23.000 geleid. 

4.2 Afschrijvingen 

De afschrijvingslasten liggen in lijn met de begroting. 

 

4.3 Huisvestingslasten  

De huisvestingslasten liggen ruim € 350.000 hoger ten opzichte van de begroting. In 2016 is de 
nieuwbouw van de Boslust afgerond en hierdoor hebben zich enkele balanscorrecties voorgedaan. De 
huurkosten met betrekking tot het pand in Dedemsvaart ad € 157.000 is verantwoord onder de 
huurkosten. Tevens zijn de advieskosten met betrekking tot de nieuwbouw ad € 151.000 en de aanleg 
van het buitenterrein ad € 71.000 in de exploitatie verwerkt. 
 

4.4 Overige lasten 

In totaal is er ruim € 24.000 meer uitgegeven aan overige lasten. De opvallendste posten zijn; 

- lagere administratie-/accountantskosten  € 23.000 

- ICT-licenties niet begroot, echter realisatie  € 28.000  

- hogere kosten verbruiksmateriaal  € 6.000 

- lagere kopieerkosten (nieuw contract)  € 13.000 

 

5. Financiële baten en lasten  

Stichting ATC Ommen betaalt aan Stichting Aquila een rentebedrag van € 13.500 per jaar voor 

gebruik van het pand. Per saldo is dit € 0,- aangezien de jaarrekening is geconsolideerd. Naast deze 

onderhandse lening ontvangt de stichting ieder jaar een bedrag van de Gemeente Ommen inzake de 

jaarlijkse betaling ad € 154.000. Dit bedrag bestaat uit een aflossing (+/- € 66.000) en een variabele 

rentebaten +/- ad € 88.000. Deze rentebate is niet in de begroting opgenomen.  

A3.2 Investeringen 
Er is voor € 742.000 geïnvesteerd in materiële vaste activa in 2016. Dit is aanzienlijk hoger dan          
(€ 107.335). De begrote investeringen bedroegen € 370.000. Sinds 1 januari heeft de stichting een 
onderhoudsvoorziening. Door de afronding van de nieuwbouw van de Boslust is er ruim € 312.000 
(extra) geïnvesteerd in energiebesparende investeringen (luchtbehandeling + LED-verlichting), 
zwembad en overige investeringen.  
In de investeringsbegroting is rekening gehouden met de categorie terreininrichting terwijl de 
gerealiseerde uitgaven in de exploitatie zijn geboekt. In de begroting is rekening gehouden met € 
110.500 aan ICT investering tegenover € 75.370 aan realisatie. Aan schoolmeubilair is ruim € 52.660 
uitgegeven en aan inventaris en apparatuur € 26.020 meer uitgegeven. 
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A3.3 Begroting 2017 in hoofdlijnen 
Allereerst willen we u hieronder de begroting tonen voor het kalenderjaar 2017. Zoals u ziet sluit deze 
met een positief resultaat van € 227.192. Dit betreft het enkelvoudige resultaat exclusief Stichting 
ATC. 

 

De begroting voor 2017 is op 8 december 2016 goedgekeurd. Tevens is de meerjarenbegroting tot 
2022 vastgesteld. Het begrote positieve resultaat bedraagt € 227.192. De meerjarenbegroting 2017-
2020 kent tot en met 2020 een aflopend negatief resultaat. Dit wordt veroorzaakt door de negatieve 
leerling- prognoses voor de komende jaren. De verwachting is dat de stichting op 1 oktober 2019 over 
423 kinderen beschikt en dat is 20 leerlingen minder ten opzichte van de 1 oktober 2016 telling. 
In de continuïteitsparagraaf zullen we overigens deze nieuwe informatie, alsmede het verwachte 
natuurlijke verloop in de komende jaren, meenemen in de doorrekening. Aangezien we dit ook hebben 
uitgewerkt in een addendum bij de meerjarenbegroting 2017-2020 sluit deze in tegenstelling tot 
afgelopen jaar ook weer op de continuïteitsparagraaf aan. 
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A3.4 Continuïteitsparagraaf 
In deze paragraaf wordt vanuit een aantal (verplichte) cijfermatige exercities een toelichting gegeven 
op de financiële continuïteit van de organisatie. 
Onderstaand een aantal cijfermatige uiteenzettingen en ontwikkelingen voor de periode 2016 tot en 
met 2020 van de volgende zaken: leerlingaantallen, opbouw personele bezetting, balanspositie en de 
meerjarenpositie. 
Hieronder is een tabel afgebeeld met daarin de ontwikkeling van de personele bezetting en de 
ontwikkeling van het aantal leerlingen.  

 

De leerlingaantallen zijn gebaseerd op de prognoses van de school op basis van de nu bekende 
gegevens. De verwachting is een lichte krimp, echter is er geen rekening gehouden daling van het 
aantal fte’s. De afgelopen jaren is gebleken dat het zeer lastig prognosticeren is en derhalve begroot 
de stichting de laatste jaren zeer voorzichtig. 
 
Toelichting balans 

De ontwikkeling van de materiele vaste activa is gebaseerd op de voorgenomen investeringen 

alsmede de daaruit voortvloeiende afschrijvingslasten zoals opgenomen in de goedgekeurde 

meerjarenbegroting 2017-2020. De financiële vaste activa betreft de vordering van de Gemeente 

Ommen inzake de nieuwbouw van de Boslust. De stichting ontvangt jaarlijks een afgesproken bedrag 

ad € 154.000 waarvan ongeveer € 67.000 aflossing is. 

De vorderingen lopen de komende jaren af aangezien de nieuwbouw van de Boslust financieel is 

afgerond. De mutaties van het eigen vermogen in de komende jaren zijn als het gevolg van de hierna 

gepresenteerde meerjaren exploitatieresultaten. 

De onderhoudsvoorziening muteert als gevolg van de voorgenomen dotaties alsmede de te 

verwachten uitgaven zoals blijkt uit de meerjarenonderhoudsplannen. De verwachting is dat de 

Boslust komend jaar een meerjarenonderhoudsplan heeft opgesteld. 

De langlopende schulden zullen afnemen met de jaarlijkse aflossing van € 133.333. De overige 

kortlopende schulden zullen de komende jaren in lijn liggen. Dit alles zal vervolgens leiden tot het 

voorgaande verloop van de post liquide middelen. Deze fungeert namelijk als sluitpost. 

2016 2017 2018 2019 2020

Personele bezetting

- Directie 8,30 7,30 7,24 7,24 7,30

- OP 45,04 33,99 34,28 34,28 34,28

- OOP 31,48 47,46 47,46 47,46 47,39

Totaal 84,82 88,75 88,98 88,99 88,97

Leerlingentelling per 1 oktober 453 442 436 423 433
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Enkelvoudige balans

Activa 2016 2017 2018 2019 2020

Vaste activa

- Materiële vaste activa 1.105.310    1.270.330    1.199.570    1.157.100    1.089.010    

- Financiële vaste activa 3.892.390    3.825.390    3.758.390    3.691.390    3.624.390    

Totaal vaste activa 4.997.700    5.095.720    4.957.960    4.848.490    4.713.400    

Vlottende activa

- Vorderingen 526.870       520.000       520.000       520.000       520.000       

- Liquide middelen 685.990       729.030       843.970       750.440       459.160       

Totaal vlottende activa 1.212.860    1.249.030    1.363.970    1.270.440    979.160       

Totaal activa 6.210.560    6.344.750    6.321.930    6.118.930    5.692.560    

Passiva

Eigen vermogen

- Algemene reserve 4.054.920    4.302.110    4.434.950    4.383.840    4.149.680    

- Bestemmingsreserve privaat 256.130       236.130       216.130       196.130       176.130       

Totaal eigen vermogen 4.311.050    4.538.240    4.651.080    4.579.970    4.325.810    

Voorzieningen

- Voorziening groot onderhoud 127.870       154.500       150.670       150.610       110.230       

- Voorziening jubilea 95.170         96.000         96.000         96.000         96.000         

Totaal voorzieningen 223.040       250.500       246.670       246.610       206.230       

Langlopende schulden

- Kredietinstellingen 933.340       800.010       666.680       533.350       400.020       

Totaal langlopende schulden 933.340       800.010       666.680       533.350       400.020       

Kortlopende schulden

- Crediteuren 69.480         70.000         70.000         70.000         70.000         

- Belastingen en premies sociale verz. 253.130       255.000       255.500       256.000       256.500       

- Schulden terzake pensioenen 57.570         58.000         59.000         60.000         61.000         

- Overige kortlopende schulden 12.710         13.000         13.000         13.000         13.000         

- Overlopende passiva 350.240       360.000       360.000       360.000       360.000       

Totaal kortlopende schulden 743.130       756.000       757.500       759.000       760.500       

Totaal passiva 6.210.560    6.344.750    6.321.930    6.118.930    5.692.560    
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Toelichting op deze exploitatiecijfers 

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een daling van het aantal leerlingen en hierbij is 
geen rekening gehouden met een daling van de personeelslasten. Stichting Aquila prognosticeert 
jaarlijks voorzichtig en financieel gezien kunnen eventuele tegenvallers worden opgevangen. 
De stijging van de personeelslasten wordt veroorzaakt door de bindingstoelage en niet door het aantal 
fte’s. In de begroting is geen rekening gehouden met jaarlijkse rentevergoeding van de Gemeente 
Ommen. In de begroting van 2018 zullen we hier rekening mee gaan houden. 
 

Risico’s 

De toekomst betreffende de ontwikkeling van de leerlingaantallen is moeilijk te prognosticeren. Op 

basis van historische gegevens lijken de aantallen stabiel te blijven, voor het speciaal onderwijs is het 

echter onmogelijk een inschatting te maken van het aantal beschikkingen dat zal worden afgegeven. 

Alle ontwikkelingen rondom ‘Passend Onderwijs’ veroorzaken onzekerheid t.a.v. de toekomst van het 

speciaal onderwijs. Gezien het lage verwijzingspercentage in twee van de vier 

Samenwerkingsverbanden waar de scholen in participeren lijkt het leerlingenaantal voor de komende 

jaren stabiel te blijven, door de aanhoudende krimp kant het licht dalen.  

 

Daling of stijging van leerlingaantallen en het inspelen op de hulpvragen uit het 

samenwerkingsverband maken het lastig om de financiële consequenties goed te kunnen begroten. 

Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal waar nodig, tijdig regulerend optreden. Het 

meerjarenbestuursformatieplan is daarin een sturend instrument. 

  

Raming van baten en lasten

Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting

Baten 2016 2017 2018 2019 2020

Rijksbijdragen 6.609.980    6.749.850    6.718.200    6.606.700    6.466.140    

Overige overheidsbijdragen en subsidies 308.990       72.500         72.500         72.500         72.500         

Overige baten 161.850       78.200         78.200         78.200         78.200         

Totale baten 7.080.820    6.900.550    6.868.900    6.757.400    6.616.840    

Lasten

Personeelslasten 5.462.850    5.680.740    5.774.680    5.851.420    5.911.780    

Afschrijvingen 95.640         103.470       106.740       107.950       91.070         

Huisvestingslasten 685.900       328.590       314.090       306.590       305.590       

Overige lasten 563.400       572.800       572.800       574.800       574.800       

Totaal lasten 6.807.790    6.685.600    6.768.310    6.840.760    6.883.240    

Saldo baten en lasten 273.030       214.950       100.590       -83.360        -266.400      

Saldo financiële bedrijfsvoering 110.610       12.250         12.250         12.250         12.250         

Totaal resultaat 383.640       227.200       112.840       -71.110        -254.150      
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A4 Overige informatievereisten en toekomstige ontwikkelingen 
 

A4.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Als bestuur zijn we ons continu bewust van het maatschappelijk speelveld waarin wij ons bevinden en 
de noodzaak om op maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen de stichting inhoud te 
geven. 
  
De scholen participeren in diverse overlegorganen en organisaties die raakvlakken hebben met het 
onderwijs of zorgverlening. Deze hebben allerlei relaties met zorginstellingen, opvoedkundige 
bureaus, politie en andere instellingen die gericht zijn op het welzijn van kinderen. Voor stage van de 
VSO en de PRO-leerlingen zijn er veel contacten met stagebedrijven, zorgboerderijen en sociale 
werkplaatsen. 
 
Met diverse gemeenten in de regio wordt op tal van terreinen samengewerkt. 
 

A4.2 Horizontale verantwoording 
Het bestuur is zich bewust van de verantwoording die zij ook heeft af te leggen aan interne en externe 
betrokkenen en belanghebbenden. Zij doet dat onder andere via jaarverslagen, nieuwsbrieven en 
verantwoording aan de medezeggenschapsraden. De directeuren bespreken de formatie en de 
begroting in het structurele overleg met de Medezeggenschapsraad en geven een terugkoppeling 
naar deze geleding over de financiële resultaten van het vorige boekjaar. De informatieverstrekking is 
verder uitgebreid met de inrichting van een eigen website. Organisaties waarmee wordt 
samengewerkt zijn gemeenten, andere onderwijsorganisaties, onderwijsadviesdiensten, het 
administratiekantoor, de Arbodienst en andere maatschappelijke partners zoals bijv.  zorginstellingen. 
Verder participeert het bestuur in vier samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, te weten: SWV 
PO 23-01, SWV PO 23-04, SWV VO 23-07 en SWV VO 23-01.   
 
De scholen De Maat en De Boslust nemen deel aan ESF-projecten. De projecten zijn gericht op de 
arbeidstoeleiding van leerlingen van beide scholen. 
De Johan Seckel is één van de vier SBO scholen binnen swv PO 23-04, binnen dit swv zijn vier 
afdelingen rondom de SBO scholen. 
Het bestuur heeft de afgelopen jaren veel energie gestopt in de fiattering van het realiseren van een 
nieuw schoolgebouw voor de leerlingen van de Boslust. Dit proces is in 2016 afgerond en het gebouw 
is in oktober geopend.  In 2013 is een strategisch beleidsplan opgesteld met een planperiode tot 2017. 
In het jaarverslag wordt de realisatie van de doelen verantwoord.  
 

A4.3 Interne beheersing 
De interne beheersing van de processen binnen Stichting Aquila is primair een verantwoordelijkheid 
van de bestuurder. Tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder en tussen de bestuurder en het 
management zijn duidelijk afspraken gemaakt over de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van alle partijen, de autorisatie van verplichtingen en de controle van 
processen. Dit ligt vast in de statuten, een reglement, functieomschrijvingen, een directiestatuut en 
diverse protocollen.  
 
Het administratiekantoor “ObT” (Onderwijsbureau Twente)  ondersteunt de bedrijfsvoering en houdt 
toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken. De extern accountant controleert vervolgens de 
administratie van “ObT”. Eventuele aanbevelingen van de accountant worden besproken en leiden 
mogelijk tot aanpassing van procedures. 
 

A4.4 Belangrijkste bestuurlijke voornemens en reeds genomen besluiten 
Op  15 december 2016 heeft het Bestuur het jaarplan 2017 en de begroting voor 2017-2020 
vastgesteld na ingewonnen advies van het directieberaad en heeft de Raad van Toezicht op  15 
december  2016 haar goedkeuring verleend aan het jaarplan en de begroting. 
De begroting 2017 laat een positief saldo zien van € 219.690. Dit wordt vooral veroorzaakt door de 
vergoeding ESF voor de Boslust en de Maat.   
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A4.5 Toekomst- en risicoparagraaf 
De toekomst betreffende de ontwikkeling van de leerlingaantallen is moeilijk te prognosticeren. Op 
basis van historische gegevens was de verwachting dat er een lichte daling door de invoering van 
“Passend Onderwijs” zou optreden. Tegen deze verwachting in zien we juist een groei van leerlingen, 
met name op SBO Johan Seckel.  Alle ontwikkelingen rondom “Passend Onderwijs” veroorzaken 
onzekerheid t.a.v. de toekomst van het speciaal onderwijs. Gezien het lage verwijzingspercentage in 
twee van de vier Samenwerkingsverbanden waar de scholen in participeren lijkt het leerlingenaantal 
na een incidentele groei in 2016 voor de komende jaren stabiel te blijven, door de aanhoudende krimp 
kan het aantal op langere termijn licht dalen. 
De leerlingtelling op 1 oktober 2016 betekende een lichte stijging van 22 leerlingen. 
 
Daling of stijging van leerlingenaantallen en het inspelen op de hulpvragen uit het 
samenwerkingsverband zijn mogelijke actiepunten die organisatorische en financiële consequenties 
hebben.  
Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal waar nodig, tijdig regulerend optreden. Het 
meerjarenbestuursformatieplan is daarin een sturend instrument. 
 

A4.6 Code Goed Bestuur 
In 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van kracht geworden. De Wet beoogt een scheiding 
tussen bestuur en intern toezicht. Hiervoor is de Code Goed Bestuur ook voor het Primair Onderwijs 
aangepast.  
 
Sinds april 2010 kent de organisatie een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De Raad 
van Toezicht en het College van Bestuur handelen en besluiten overeenkomstig de beginselen van 
behoorlijk bestuur. Er is een duidelijk functiescheiding aangebracht en deze is vastgelegd in een 
reglement. 

 
A4.7 Onderwijskwaliteit 
Op 20 januari 2015 heeft een kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden op de Praktijkschool "de Maat". 
Dit heeft geleid tot het toekennen van een basisarrangement. 
Op 3 september 2015 heeft het vierjaarlijks onderzoek plaatsgevonden op SO en VSO Boslust. 
Beide scholen houden hun basisarrangement. 
In 2016 heeft geen bestuursgesprek plaatsgevonden met de Onderwijsinspectie. De bevindingen zijn 
telefonisch en schriftelijk verwerkt en leiden niet tot bijzondere opmerkingen. 
Uit de ouderenquêtes blijkt dat er een zeer grote mate van tevredenheid is onder ouders t.a.v. de 
onderwijskwaliteit in brede zin op de scholen. 
 

A4.8 Samenwerkingsverbanden 
Stichting Aquila participeert in vier Samenwerkingsverbanden in het kader van Passend Onderwijs. Dit 
zijn de PO verbanden 23-04 (Veld, Vaart & Vecht)  en 23-01 (Twente Noord). Voor het VO zijn dit de 
Samenwerkingsverbanden 23-01(Almelo e.o.) en 23-7 (SWV Noord Oost Overijssel). 
 
A4.9 Treasury- en financieringsbeleid 
Het treasurybeleid is vastgesteld binnen de kaders van de regeling beleggen en belenen voor 
instellingen voor onderwijs en onderzoek. In het Treasurystatuut wordt het treasurybeleid uiteengezet 
evenals een beschrijving van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  
Op 15 maart 2017 heeft  het bestuur het Treasurystatuut geëvalueerd en aangepast aan de huidige 
wetgeving  en dit statuut zal uiterlijk maart 2021 worden geëvalueerd en eventueel worden bijgesteld. 
Het voornaamste doel hiervan is het beheersen van de financiële risico’s. Het bestuur heeft het statuut 
vastgesteld na goedkeuring van de Raad van Toezicht. 
Er wordt terughoudend omgegaan met het aangaan van financiële verplichtingen; in de begroting is 
een liquiditeitsplanning opgenomen en in de tussentijdse rapportages wordt het verloop van de 
kasstromen besproken. De niet voor lopende betalingen benodigde (liquide) middelen, zijn geplaatst 
op een reguliere spaarrekening.  
 
In verband met de liquiditeitenstroom rondom de nieuwbouw van de Boslustschool is er een 
geldlening met de Staat der Nederlanden (ministerie van Financiën) aangegaan. De lening heeft een 
hoofdsom van € 1.200.000 en een looptijd van 1-9-2015 tot en met 15-4-2024. Er wordt een rente 
betaald van 0,06%. De lening wordt in 9 gelijke termijnen van € 133.333,33 afgelost.  
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Per 31 december 2016 heeft de stichting € 723.610 aan liquide middelen. In vergelijking met 
voorgaande jaren betekent dit een afname van middelen, deze middelen zijn geïnvesteerd in de 
nieuwe school. De geldlening bedraagt op 31-12-2016 € 960.000. 
 

A4.10 Huisvesting 
Visie op huisvesting 

- De huisvestingscapaciteit is minimaal afgestemd op het aantal leerlingen. 
- De kwaliteit van de huisvesting is afgestemd op het onderwijsconcept volgens schoolplan 
- De huisvesting moet multifunctioneel, uitnodigend en aantrekkelijk zijn. 
- De huidige spreiding van de scholen is voldoende om het leerlingenaanbod te huisvesten. 
- Aanpassingen en controles in relatie tot de Arbowetgeving worden structureel uitgevoerd. 
- De ambitie van de Stichting op het terrein van de huisvesting gaat verder dan de rijksnorm. 
- Voor alle schoollocaties is een meerjarenonderhoudsplanning. 

 

A4.11 Overig 

Zaken met een behoorlijke personele betekenis 
Stichting Aquila streeft ernaar dat alle medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan 
de directe werkzaamheden in het primaire proces. Schoolontwikkeling en scholing lopen daarmee 
parallel. Het scholingsbudget wordt dan ook gericht ingezet op de verdere professionalisering van alle 
medewerkers. Tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken worden de afspraken geëvalueerd en zo 
nodig bijgesteld. 
 

Het gevoerde beleid betreffende de beheersing van uitkeringen na ontslag 
Gezien de groei van het leerlingenaantal in combinatie met natuurlijk verloop waardoor 
personeelsleden gebruik maken van (pre)pensioen verwacht de stichting de komende jaren geen 
gedwongen ontslagen. Beleid in dezen is dan ook (voorlopig) niet van toepassing. Bij terigloop van 
leerlingen op een school kan er intern geschoven worden binnen de stichting. Mocht er sprake zijn 
van een “tweede spoor route” dan wordt loopbaanbegeleiding aangeboden. 
 

Afhandeling van klachten 
De stichting is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het onderwijs. In 2016 is er geen 
sprake geweest van het behandelen van klachten op bestuursniveau. 
 
 



Kengetallen

Signalerings-

grens PO 2012 2013 2014 2015 2016

Financiële kengetallen

Liquiditeit (current ratio) < =  1,00 3,80 4,30 4,31 1,21 1,67

Solvabiliteit 1 <  30% 82% 82% 82% 53% 69%

Solvabiliteit 2 < =  30% 84% 85% 84% 56% 73%

Rentabiliteit 3 jaar negatief 4% 5% 1% 7% 5%

Weerstandsvermogen - 30% 34% 37% 41% 35%

Kapitalisatiefactor > 47,5% 47% 51% 54% 98% 66%

Toelichting

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden

Geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen.

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / totaal passiva

Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.

Solvabiliteit 2: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal passiva

Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.

Rentabiliteit: resultaat / totale baten

Geeft aan welk deel van de totale baten over blijft na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen: (eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / Rijksbijdrage

Is de verhouding tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de 

Rijksbijdragen.

Kapitalisatiefactor: (balanstotaal -/- gebouwen en terreinen) / totale baten

Meet het verband tussen het kapitaal dat een bestuur gebruikt voor haar activiteiten en de inkomsten.

A5  Kengetallen en grafieken
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Kengetallen

Signalerings-

grens PO 2012 2013 2014 2015 2016

Ratio's

Personele lasten/Rijksbijdrage >=  95% 87% 86% 92% 83% 83%

Personele lasten/Totale baten >=  90% 82% 81% 85% 80% 76%

Eigen vermogen/Totale baten - 51% 56% 58% 54% 23%

Personele lasten/Totale lasten - 84% 85% 85% 85% 80%

Salarislasten per FTE - 55.748€   56.623€   58.572€   60.621€   60.727€   

Personeelslasten per FTE - 58.111€   60.537€   61.989€   63.142€   64.404€   

Toelichting

Personele lasten/Rijksbijdrage

Geeft aan in hoeverre een instelling de gelden van het Rijk aanwendt voor personele lasten.

Personele lasten/Totale baten

Geeft aan in hoeverre een instelling de totale inkomsten aanwendt voor personele lasten.

Eigen vermogen/Totale baten

Deze ratio geeft een indicatie van het risicomanagement bij de instelling.

Personele lasten/Totale lasten

Geeft aan hoeveel de instelling uitgeeft aan personele lasten. Dit is met name trendmatig een 

belangrijk signaal.

Salarislasten per FTE

Geeft aan wat de salarislasten zijn per FTE. 

Personeelslasten per FTE

Geeft aan wat de totale personele lasten per FTE zijn. 

Kengetallen en grafieken vervolg
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Algemene gegevens

Bestuursnummer : 62181

Naam instelling : Stichting Aquila

Postadres : Postbus 118

Postcode : 7730 AC

Plaats : Ommen

E-mailadres : bestuur@stichtingaquila.nl

Website : www.stichtingaquila.nl

Contactpersoon : de heer O. Wiersma

Telefoon : 06-20244777

E-mailadres : bestuur@stichtingaquila.nl

BRIN-nummer

01AK : SBO Johan Seckel

06RJ : SO/VSO-ZMLK De Boslust

03ZY : Praktijkonderwijs De Maat

A6  Instellingsgegevens
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Stichting Aquila

Geconsolideerde jaarrekening 2016



B  Jaarrekening 2016

B1 Grondslagen

Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 

Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die 

uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. 

Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld.

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

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

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

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Groepsverhoudingen

Stichting Aquila te Ommen staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. In de geconsolideerde 

jaarrekening zijn de financiële gegevens van Stichting Aquila en Stichting ArbeidsTraining Centrum 

opgenomen. In laatstgenoemde stichting heeft het bestuur van Stichting Aquila namelijk overheersende 

zeggenschap.

Activiteiten

Stichting Aquila biedt onderwijs op maat aan leerlingen die het reguliere onderwijs niet kunnen volgen. De 

stichting is het bevoegd gezag van de drie scholen die zijn aangesloten bij de stichting. De leerlingen 

komen uit de gemeente Ommen en omliggende gemeenten. Met zeer gemotiveerd en gespecialiseerd 

personeel wordt onderwijs en beleiding aangeboden aan leerlingen van 4 t/m 20 jaar.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 

bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Aquila en nauwe verwanten 

zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2016 zijn waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met de cijfers van 2015 mogelijk 

te maken.

Stelselwijziging

Tot 1 januari 2016 werden de kosten voor periodiek onderhoud aan panden en installaties geactiveerd en 

afgeschreven danwel rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. Met ingang van verslagjaar 2016 

wordt een voorziening groot onderhoud gevormd waaruit de kosten voor periodiek onderhoud worden 

gefinancierd. Deze stelselwijziging is ingegeven door de overdracht van buitenonderhoud vanuit de 

gemeente naar het schoolbestuur en het verbeteren van het vereiste inzicht. De jaarlijkse dotatie aan deze 

voorziening is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid en op 

grond van art. 2:363 lid 5 BW zijn de vergelijkende cijfers van boekjaar 2015 aangepast. Als gevolg 

daarvan is het gepresenteerde resultaat over 2015 € 80.000 lager en is het eigen vermogen per 31-12-

2015 € 180.000 lager dan uit de jaarrekening 2015 blijkt.
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Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 

het voorgaande jaar met uitzondering van wat is opgenomen in de paragraaf stelselwijziging.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 

de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen 

maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard

van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de

toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 

percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het materieel vast actief. Over terreinen en 

vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. De gehanteerde activeringsgrens bedraagt € 1.000.

Onderhoudskosten worden rechtstreeks verantwoord in de staat van baten en lasten.

Investeringssubsidies

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa waarop de 

subsidies betrekking hebben.

Financiële vaste activa

Leningen en vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek 

van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor 

het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende 

eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde 

van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de 

opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waarde-verminderingsverlies wordt direct als een 

last verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere  

waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de 

toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald 

zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 

aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking 

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Eventuele rekening-courantschulden bij 

banken zijn opgenomen onder de schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.
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Algemene Reserve

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 

gefinancierde activiteiten.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de stichting. Deze wordt 

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

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

van de algemene reserve gebracht. 

Bestemmingsreserves

Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de 

huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden, waarbij om die reden door het bestuur een 

beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht. 

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorziening ambtsjubileum

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 

verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden.

De voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk 

van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-

uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.De voorziening is conform uitspraak PO-raad 

2010 bepaald op basis van € 620 per FTE per jaareinde.

Voorziening Sparen ADV

Deze voorziening is gevormd ter dekking van (mogelijke) aanwending van de door het personeel 

opgebouwde spaarverlof-rechten. In de berekeningen is rekening gehouden met een verwachte 

opnamekans.

Onderhoudsvoorziening

Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud wordt 

rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening gebracht. De meerjarenonderhoudsvoorziening is 

gevormd op basis van eigen dotaties en verminderd met uitgaven voor groot onderhoud.

Schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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Grondslagen voor de bepaling van de exploitatierekening

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW 

subsidies en overige overheidsbijdragen, alsmede de van derden ontvangen overige bijdragen. De baten 

worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, 

gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot 

de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening.

Personele lasten

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

rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren 

van extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenen

De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. De 

pensioenverplichtingen uit de regeling worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 

pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie 

als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/of 

werknemers wordt een voorziening opgenomen (indien relevant).

Ultimo 2016 en 2015 waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de 

betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 2015 was de 

beleidsdekkingsgraad van het ABP 98,7%. De beleidsdekkingsgraad eind 2016 is 91,7%. De overheid eist 

een beleidsdekkingsgraad van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de beleidsdekkingsgraad niet aan de 

minimale vereisten van de toezichthouder.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 

toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige 

gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de 

incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering 

en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende ontvangen

en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van uitgegeven en ontvangen leningen en overige 

kredietfaciliteiten.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer 

dan drie maanden.

Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten
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B2 Geconsolideerde balans per 31 december 2016

 

1 Activa

Vaste Activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 1.434.390     968.420        

1.2.2 Inventaris en apparatuur 514.860        338.600        

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 20.850          34.780          

1.970.100     1.341.800     

1.3 Financiële vaste activa

1.3.7 Overige financiële vaste activa 2.966.860     3.033.730     

2.966.860     3.033.730     

Totaal vaste activa 4.936.960     4.375.530     

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 12.970          7.480            

1.5.2 Ministerie van OCW 242.680        246.210        

1.5.7 Overige vorderingen 156.770        130.050        

1.5.8 Overlopende activa 109.800        53.400          

522.220        437.140        

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kassen 380               180               

1.7.2 Banken 723.230        2.475.920     

723.610        2.476.100     

Totaal vlottende activa 1.245.830     2.913.240     

Totaal  Activa 6.182.790     7.288.770     

31 december 2016 31 december 2015
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene Reserve 4.018.890     3.607.790     

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 256.130        276.920        

4.275.020     3.884.710     

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 95.170          98.990          

2.2.3 Overige voorzieningen 132.870        80.000          

228.040        178.990        

2.3 Langlopende schulden

2.3.3 Kredietinstellingen 933.340        826.670        

933.340        826.670        

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 Vooruitontvangen gelden -                    1.368.290     

2.4.3 Crediteuren 72.710          -                    

2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 253.130        247.260        

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 57.570          55.100          

2.4.9 Overige kortlopende schulden 12.710          10.640          

2.4.10 Overlopende passiva 350.270        717.110        

746.390        2.398.400     

Totaal  Passiva 6.182.790     7.288.770     

31 december 2016 31 december 2015
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B3 Geconsolideerde exploitatierekening over 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015 

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 6.609.980       6.371.300   6.230.480   

3.2 Overige overheidsbijdragen en               

-subsidies 308.990          72.800        20.100        

3.5 Overige baten 213.240          98.150        77.380        

Totaal  Baten 7.132.210       6.542.250   6.327.960   

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 5.462.850       5.384.250   5.165.390   

4.2 Afschrijvingen 113.690          104.700      113.220      

4.3 Huisvestingslasten 703.220          352.300      316.540      

4.4 Overige lasten 559.000          534.350      495.710      

Totaal  Lasten 6.838.760       6.375.600   6.090.860   

Saldo baten en lasten 293.450          166.650      237.100      

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 99.800            20.000        115.850      

5.5 Financiële lasten 2.940              14.600        3.410          

Saldo financiële baten en lasten 96.860            5.400          112.440      

Exploitatieresultaat 390.310          172.050      349.540      
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B4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten 293.450        237.100        

Aanpassingen voor:

    - Afschrijvingen 113.690        113.220        

    - Mutaties voorzieningen 49.035          73.075          

    - Vorderingen (-/-) 84.900-          244.411        

    - Kortlopende schulden 1.652.010-     1.704.995     

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 1.280.735-      2.372.801     

    - Ontvangen interest 99.800          115.850        

    - Betaalde interest 2.940            3.410            

96.860           112.440        

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.183.875-      2.485.241     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 742.160-        107.335-        

Investeringen financiële vaste activa (-/-) -                   3.100.000-     

(Des)investeringen financiële vaste activa 66.870          66.269          

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 675.290-         3.141.066-     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 240.000        960.000        

Aflossing langlopende schulden (-/-) 133.330-        133.333-        

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 106.670         826.667        

Mutatie liquide middelen 1.752.495-      170.842        

Beginstand liquide middelen 2.476.105     2.305.263     

Mutatie liquide middelen 1.752.495-     170.842        

Eindstand liquide middelen 723.610         2.476.105     

2016 2015
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B5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 2016

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa

Afschrijvings-

jaren

Aanschafprijs Afschrijvingen 

cumulatief

Boekwaarde Aanschafprijs Afschrijvingen 

cumulatief

Boekwaarde

1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016

1.2.1 Gebouwen en terreinen

1.2.1.1 Gebouwen 20-30 1.020.820     52.400          968.420      499.210      -                  33.240         1.520.030     85.640          1.434.390   

1.2.1 Totaal gebouwen en terreinen 1.020.820     52.400          968.420      499.210      -                  33.240         1.520.030     85.640          1.434.390   

1.2.2 Inventaris en apparatuur

1.2.2.2 Schoolmeubilair 20 386.340        222.480        163.860      122.660      -                  13.450         509.000        236.090        272.910      

1.2.2.3 Inventaris en apparatuur 10 371.230        242.660        128.570      41.020        -                  28.210         412.250        270.870        141.380      

1.2.2.4 ICT 5 198.320        152.150        46.170        75.370        -                  20.970         273.690        173.120        100.570      

1.2.2 Totaal inventaris en appartuur 955.890        617.290        338.600      239.050      -                  62.630         1.194.940     680.080        514.860      

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.2.3.1 Leer- hulpmiddelen 8 100.350        75.770          24.580        3.900          -                  9.070           104.250        84.840          19.410        

1.2.3.2 Vervoersmiddelen 5 22.700          12.500          10.200        -                  -                  8.760           22.700          21.260          1.440          

1.2.3 Totaal andere vaste bedrijfsmiddelen 123.050        88.270          34.780        3.900          -                  17.830         126.950        106.100        20.850        

Totaal 2.099.760     757.960        1.341.800   742.160      -                  113.700       2.841.920     871.820        1.970.100   

Mutaties 2016

Investeringen Des                                                                      

investeringen

Afschrijvingen
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1.3 Financiele vaste activa

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

1.3.7 3.033.730   -                     66.870       2.966.860     

3.033.730   -                     66.870       2.966.860     

1.5 Vorderingen

1.5.1 12.970            7.480            

239.380      243.230     

3.300          2.980         

1.5.2 242.680          246.210        

156.770      130.050     

1.5.7 156.770          130.050        

98.590        48.170       

4.880          5.230         

2.230          -                 

4.100          -                 

1.5.8 109.800          53.400          

Totaal vorderingen 522.220          437.140        

1.7 Liquide middelen

1.7.1 380                 180               

1.7.2 723.230          2.475.920     

Totaal liquidemiddelen 723.610          2.476.100     

Banken

31 december 2016 31 december 2015

Kassen

Overlopende activa

Verrekening fietsplan

Overige vorderingen

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten

Vooruitbetaalde huisvestingskosten

Overige vorderingen

Te vorderen personele bekostiging

Te vorderen prestatiebox

Mutaties bij Aflossing

Ministerie van OCW

31 december 2016 31 december 2015

Debiteuren

De investeringen in de nieuwbouw van Boslust zijn gedaan ten behoeve van de gemeente en 

worden uitgevoerd door de stichting die optreedt als bouwheer. De financiering van de investeringen 

vindt plaats middels een aangegane geldlening (opgenomen onder de langlopende schulden) 

alsmede uit geldmiddelen van de stichting. Voor de aflossing en ter dekking van de kosten van de 

investering in de nieuwbouw Boslust is door de gemeente het hiervoor genoemde bedrag van           

€ 3.100.000 ter beschikking gesteld. Deze vergoeding zal in de komende jaren worden uitgekeerd. 

De vergoeding van de gemeente is toereikend om de investeringslasten te dragen, derhalve wordt 

de huisvesting van de stichting volledig vergoed door de gemeente. De langlopende vordering en 

langlopende schulden worden niet gesaldeerd aangezien dit posities betreft die met verschillende 

partijen zijn aangegaan.

Overige financiele vaste activa

Het financieel vast actief betreft een langlopende vordering op de gemeente Ommen in verband met 

een bijdrage voor de nieuwbouw Boslust, op basis van de beschikking 1091374 d.d. 14 oktober 2014 

en de daarbij behorende uitvoeringsovereenkomst. De subsidie bedraagt (maximaal) € 3.100.000 en 

zal in jaarlijkse vergoeding inclusief rente van € 154.000 worden voldaan. De eerste betaling heeft 

plaatsgevonden in 2015 en de laatste betaling zal plaatsvinden in 2044.

Mutaties 2016
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

2.1.1 3.607.790   411.100          -                 4.018.890     

2.1.3 276.920      20.790-            -                 256.130        

Totaal eigen vermogen 3.884.710   390.310          -                 4.275.020     

2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea 98.990        -                  2.880              940            95.170          

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 80.000        80.000        27.130            -                 132.870        

Totaal voorzieningen 178.990      80.000        30.010            940            228.040        

Stand per

31-12-2016

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1

4.060              91.110       95.170          

2.2.3

49.379            83.491       132.870        

Totaal 53.439            174.601     228.040        

Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening

Voorziening jubilea

Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Onderverdeling saldo per

31-12-2016

Personeelsvoorzieningen

Mutaties 2016

Algemene Reserve

Bestemmingsreserve privaat

Mutaties 2016

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties
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2.3 Langlopende schulden

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

Rente

%

2.3.3

826.670      240.000          133.330     933.340        0,06%

826.670      240.000          133.330     933.340        

Stand per

1-5 jaar > 5 jaar 31-12-2016

2.3.3 133.330      533.330          400.000     933.340        

133.330      533.330          400.000     933.340        

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 -                     1.368.290     

2.4.3 72.710            -                    

234.660      222.260     

10               3.220         
17.220        11.590       
1.240          10.190       

2.4.7 253.130          247.260        

47.570        55.100       

8.150          -                 

1.850          -                 

2.4.8 57.570            55.100          

12.710        10.640       

2.4.9 12.710            10.640          

Overlopende passiva 166.330      542.910     

Te betalen vakantie-uitkering 183.940      169.210     

Te betalen 

eindejaarsuitkering -                  4.990         

2.4.10 350.270          717.110        

746.390          2.398.400     

Overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden

Schulden terzake pensioenen

Netto salarissen

Belastingen en premies soc.verz.

Afdr. / inh. ABP

Afdr. / inh. FPU

Afdr. / inh. IP/BW

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

Crediteuren

Afdr. / inh. loonheffing

Afdr. / inh. Risicofonds

31 december 2016

Op 19 augustus 2015 is door Stichting Aquila, Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Regio Ommen een lening 

afgesloten bij het Ministerie van Financiën  ter waarde van € 1.200.000. Jaarlijks wordt er linear afgelost, voor het 

eerst 15 april 2016. De laatste aflossing vindt plaats op 15 april 2024. De looptijd van de lening is 10 jaar. Het 

rentepercentage bedraagt 0,06% en is variabel. Van de totale lening heeft € 400.000 een looptijd langer dan 5 jaar. Er 

zijn geen zekerheden verstrekt aan de kredietverstrekker. Onder de aflossingen is een kortlopend deel (aflossing 

2016) ad € 133.333 opgenomen. Dit kortlopend deel is verantwoord onder 2.4.10 Aflossingsverplichting leningen.

31 december 2015

Vooruitontvangen gelden

Totaal langlopende schulden

Kredietinstellingen

Onderverdeling saldo 

Ministerie van Financiën te Den Haag

Aflossings- 

verplichting

Kredietinstellingen

Mutaties 2016

Verstrekte 

leningen Aflossingen
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B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de 

balans blijkende rechten (actief)

Duurzame inzetbaarheid
 

In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de 

BAPO-regeling vervallen. De CAO-regelingen betreffende de duurzame inzetbaarheid, geven medewerkers 

recht op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is er vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en 

is er sprake van een overgangsregeling BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. Uit inventarisatie blijkt dat er 

geen medewerkers gebruik gaan maken van sparen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.
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B7

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

3.1.1 Normatieve rijksbijdragen OCW 6.131.880   6.045.970   5.878.080   

3.1.2 Overige subsidies OCW 28.180        38.000        103.820      

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 

Rijksbijdragen SWV 449.920      287.330      248.580      

6.609.980   6.371.300   6.230.480   

Uitsplitsing -                  -                  -                  

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW 5.326.240   5.278.670   5.097.300   

Rijksbijdragen materieel OCW 805.640      767.300      780.780      

6.131.880   6.045.970   5.878.080   

3.1.2 Overige subsidies OCW

Niet-geoormerkte subsidies 28.180        38.000        103.820      

28.180        38.000        103.820      

3.2 Overige overheidsbijdragen Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 33.790        22.800        20.100        
3.2.2 Overige overheidsbijdragen diversen 275.200      50.000        -                  

308.990      72.800        20.100        

3.5 Overige baten Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

3.5.1 Verhuur onroerende zaken 7.120          16.150        1.020          

3.5.2 Detachering personeel 800             -                  6.840          
3.5.4 Sponsoring 3.380          -                  -                  
3.5.5 Ouderbijdragen 34.060        26.500        22.320        

3.5.6 Overige 167.880      55.500        47.200        

213.240      98.150        77.380        

Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening 

over 2016
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.1.1 Lonen en salarissen 5.200.290   5.109.900   5.077.860   

4.1.2 Overige personele lasten 311.910      274.350      206.280      

4.1.3 Af: uitkeringen 49.350-        -                  118.750-      

Personeelslasten 5.462.850   5.384.250   5.165.390   

Uitsplitsing -                  -                  -                  

4.1.1 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 4.070.030   3.985.722   3.842.276   

Sociale lasten 650.360      664.287      758.337      

Pensioenpremies 479.900      459.891      477.247      

5.200.290   5.109.900   5.077.860   

4.1.2 Overige personele lasten

Reiskosten (woon- werkverkeer) 43.760        -                  -                  

Dienstreizen 29.660        27.000        23.950        

Personeel niet in loondienst 118.770      143.000      120.880      
Vrijwilligersvergoeding 650             -                  1.400          
Onderzoeken/begeleidingsdienst 2.110          -                  310             

Dotatie personele voorzieningen -                  10.000        6.040-          

Scholing 81.090        61.000        33.590        

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 45.640        22.000        29.020        

Arbo-dienstverlening 5.890          6.000          2.920          

Overige 15.660-        5.350          250             

311.910      274.350      206.280      

Gemiddeld aantal FTE's 2016 2015

- Directie 8,30 8,30
- Onderwijzend Personeel 45,04 43,04
- Onderwijs Ondersteunend Personeel 31,48 30,47

84,82          81,81          

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een 

specificatie van het bedrag zie bijlage B18.
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4.2 Afschrijvingen Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.2.2 Gebouwen 33.240        27.300        18.340        

4.2.3 Inventaris en apparatuur 62.620        64.770        88.240        

4.2.5 Leermiddelen 17.830        12.630        6.640          

113.690      104.700      113.220      

-                  -                  -                  

4.3 Huisvestingslasten Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.3.1 Huur 168.410      6.000          -                  

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 33.680        30.000        34.960        

4.3.4 Energie en water 94.010        105.250      107.340      

4.3.5 Schoonmaakkosten 78.550        86.750        81.210        

4.3.6 Heffingen 4.710          11.000        3.770          

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorzieningen 80.000        101.300      80.000        

4.3.8 Overige huisvestingslasten 243.860      12.000        9.260          

703.220      352.300      316.540      

-                  -                  -                  
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4.4 Overige lasten Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.4.1 Administratie en beheerslasten 204.220      190.600      203.400      

4.4.2 Inventaris en apparatuur 72.490        41.500        49.860        

4.4.4 Overige 282.290      302.250      242.450      

559.000      534.350      495.710      

Uitsplitsing -                  -                  -                  

4.4.1 Administratie en beheerslasten

Onderwijsbureau/accountantskosten* 54.200        77.300        82.550        

Kantoorbenodigdheden 4.980          2.000          5.390          

Reis- en verblijfkosten 2.530          1.300          1.600          

Telefoonkosten 10.740        17.000        14.220        

Portokosten 5.910          -                  2.320          

Kabeltelevisie 440             -                  -                  

Overige beheerslasten 125.420      93.000        97.320        

204.220      190.600      203.400      

4.4.2 Inventaris en apparatuur

Inventaris en apparatuur 14.410        5.500          45.330        

ICT-verbruikskosten 29.710        36.000        -                  

ICT-licenties 28.370        -                  4.530          

72.490        41.500        49.860        

4.4.4 Overige

Wervingskosten 4.840          11.000        4.840          

Representatiekosten 12.640        11.250        3.450          

Schoolse activiteiten 7.450          4.000          20.390        

Buitenschoolse activiteiten 73.080        79.500        41.710        
PR/Schoolkrant 930             -                  -                  
Inkoopwaarde van de verkopen 7.960          5.000          -                  

Verzekeringen 9.860          8.500          12.660        

Abonnementen 16.480        28.000        20.080        

Ouderraad 380             -                  -                  

Verbruiksmateriaal onderwijs 121.760      114.500      98.740        

Kopieerkosten 26.910        40.500        40.580        

282.290      302.250      242.450      

* Specificatie honorarium
- onderzoek jaarrekening 7.350          3.000          3.086          

  Accountantskosten 7.350          3.000          3.086          

5.1 Financiële baten Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

Rentebaten 99.800        20.000        115.850      

99.800        20.000        115.850      

5.2 Financiële lasten Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

Rente- en bankkosten 2.940          14.600        3.410          

2.940          14.600        3.410          
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Stichting Aquila

Enkelvoudige Jaarrekening 2016



B8 Enkelvoudige balans per 31 december 2016

 

1 Activa

Vaste Activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 584.210      102.000      

1.2.2 Inventaris en apparatuur 499.530      322.180      

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 21.570        34.780        

1.105.310     458.960     

1.3 Financiële vaste activa

1.3.2 Leningen aan verbonden partijen 925.530      925.530      

1.3.7 Overige financiële vaste activa 2.966.860   3.033.730   

3.892.390     3.959.260  

Totaal vaste activa 4.997.700     4.418.220  

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 12.970        7.480          

1.5.2 Ministerie van OCW 242.680      246.210      

1.5.7 Overige vorderingen 156.770      130.050      

1.5.8 Overlopende activa 114.450      58.060        

526.870        441.800     

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kassen 350             180             

1.7.2 Banken 685.640      2.471.260   

685.990        2.471.440  

Totaal vlottende activa 1.212.860     2.913.240  

Totaal  Activa 6.210.560     7.331.460  

31 december 2016 31 december 2015
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene Reserve 4.054.920   3.650.490   

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 256.130      276.920      

4.311.050     3.927.410  

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 95.170        98.990        

2.2.3 Overige voorzieningen 127.870      80.000        

223.040        178.990     

2.3 Langlopende schulden

2.3.3 Kredietinstellingen 933.340      826.670      

933.340        826.670     

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 Vooruitontvangen gelden -                  1.368.290   

2.4.3 Crediteuren 69.480        -                  

2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 253.130      247.240      

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 57.570        55.100        

2.4.9 Overige kortlopende schulden 12.710        10.640        

2.4.10 Overlopende passiva 350.240      717.120      

743.130        2.398.390  

Totaal  Passiva 6.210.560     7.331.460  

31 december 2016 31 december 2015
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B9 Enkelvoudige exploitatierekening over 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015 

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 6.609.980       6.371.300   6.230.480   

3.2 Overige overheidsbijdragen en -

subsidies 308.990          72.800        20.100        

3.5 Overige baten 161.850          95.650        116.890      

Totaal  Baten 7.080.820       6.539.750   6.367.470   

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 5.462.850       5.384.250   5.200.400   

4.2 Afschrijvingen 95.640            92.100        100.710      

4.3 Huisvestingslasten 685.900          342.500      310.480      

4.4 Overige lasten 563.400          560.900      526.430      

Totaal  Lasten 6.807.790       6.379.750   6.138.020   

Saldo baten en lasten 273.030          160.000      229.450      

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 113.300          6.500          129.350      

5.5 Financiële lasten 2.690              1.100          3.250          

Saldo financiële baten en lasten 110.610          5.400          126.100      

Exploitatieresultaat 383.640          165.400      355.550      
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B10 Enkelvoudig kasstroomoverzicht 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten 273.030      229.450        

Aanpassingen voor:

    - Afschrijvingen 95.640        100.710        

    - Mutaties voorzieningen 44.050        73.080          

Veranderingen in vlottende middelen:

    - Vorderingen (-/-) 85.070-        248.420        

    - Kortlopende schulden 1.655.270-   1.704.990     

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 1.327.620-   2.356.650     

    - Ontvangen interest 113.300      129.350        

    - Betaalde interest 2.690          3.250            

110.610      126.100        

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.217.010-   2.482.750     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 741.980-      107.330-        

Investeringen financiële vaste activa (-/-) -                 3.100.000-     

Mutaties leningen (-/-) 66.870        63.780          

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 675.110-      3.143.550-     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 240.000      960.000        

Aflossing langlopende schulden (-/-) 133.330-      133.330-        

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 106.670      826.670        

Mutatie liquide middelen 1.785.450-   165.870        

Beginstand liquide middelen 2.471.440   2.305.570     

Mutatie liquide middelen 1.785.450-   165.870        

Eindstand liquide middelen 685.990      2.471.440     

2016 2015
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B11 Toelichting op de enkelvoudige balans per 2016

1.2 Materiële vaste activa

Afschrijvings-

jaren

Aanschafprijs Afschrijvingen 

cumulatief

Boekwaarde Aanschafprijs Afschrijvingen 

cumulatief

Boekwaarde

1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016

1.2.1 Gebouwen en terreinen

1.2.1.1 Gebouwen 20-30 112.670         10.670          102.000      499.210      -                  17.000          611.880        27.660          584.220       

1.2.2 Inventaris en apparatuur

1.2.2.2 Schoolmeubilair 20 370.050         219.220        150.830      122.660      -                  12.580          492.710        231.790        260.920       

1.2.2.3 Inventaris en apparatuur 10 359.280         234.090        125.190      40.850        -                  27.980          400.130        262.070        138.060       

1.2.2.4 ICT 5 198.320         152.160        46.160        75.360        -                  20.970          273.680        173.130        100.550       

1.2.3 Leermiddelen

1.2.3.1 Leer- hulpmiddelen 8 100.350         75.770          24.580        3.900          -                  9.070            104.250        84.840          19.410         

1.2.3.2 Vervoersmiddelen 5 22.700           12.500          10.200        -                  -                  8.040            22.700          20.540          2.160           

1.2.3 Totaal andere vaste bedrijfsmiddelen 123.050         88.270          34.780        3.900          -                  17.110          126.950        105.380        21.570         

Totaal 1.163.370      704.410        458.960      741.980      -                  95.640          1.905.350     800.030        1.105.320    

Mutaties 2016

Investeringen Des                                                                      

investeringen

Afschrijvingen
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1.3 Financiele vaste activa

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

1.3.3

50.540      -                     -                 50.540       

874.990    -                     -                 874.990     

925.530    -                     -                 925.530     

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

1.3.7 3.033.730 -                     66.870       2.966.860  

3.033.730 -                     66.870       2.966.860  

1.5 Vorderingen

1.5.1 12.970           7.480         

239.380    243.230     

3.300        2.980         

1.5.2 242.680         246.210     

1.5.3 -                     -                 

156.770    130.050     

1.5.7 156.770         130.050     

98.580      48.170       

4.670        4.670         

4.880        5.220         

2.230        -                 

4.090        -                 

1.5.8 114.450         58.060       

Totaal vorderingen 526.870         441.800     

Overlopende activa

Verrekening fietsplan

Overige vorderingen

Overlopende activa

Vraagposten

Vooruitbetaalde kosten

Vooruitbetaalde huisvestingskosten

Ministerie van OCW

Verbonden partijen

Overige vorderingen

Te vorderen personele bekostiging

Te vorderen prestatiebox

31 december 2016 31 december 2015

Debiteuren

De investeringen in de nieuwbouw van Boslust zijn gedaan ten behoeve van de gemeente en 

worden uitgevoerd door de stichting die optreedt als bouwheer. De financiering van de 

investeringen vindt plaats middels een aangegane geldlening (opgenomen onder de langlopende 

schulden) alsmede uit geldmiddelen van de stichting. Voor de aflossing en ter dekking van de 

kosten van de investering in de nieuwbouw Boslust is door de gemeente het hiervoor genoemde 

bedrag van € 3.100.000 ter beschikking gesteld. Deze vergoeding zal in de komende jaren 

worden uitgekeerd. De vergoeding van de gemeente (inclusief rente) is toereikend om de 

investeringslasten te dragen, derhalve wordt de huisvesting van de stichting volledig vergoed 

door de gemeente. De langlopende vordering en langlopende schulden worden niet gesaldeerd 

aangezien dit posities betreft die met verschillende partijen zijn aangegaan.

Overige financiele vaste activa

Het financieel vast actief betreft een langlopende vordering op de gemeente Ommen in verband 

met een bijdrage voor de nieuwbouw Boslust, op basis van de beschikking 1091374 d.d. 14 

oktober 2014 en de daarbij behorende uitvoeringsovereenkomst. De subsidie bedraagt 

(maximaal) € 3.100.000 en zal in jaarlijkse vergoeding inclusief rente van € 154.000 worden 

voldaan. De eerste betaling heeft plaatsgevonden in 2015 en de laatste betaling zal plaatsvinden 

in 2044.

Totaal leningen

Mutaties 2016

Mutaties bij Aflossing

Overige leningen u/g

Arbeid Trainings Centrum Ommen

Arbeid Trainings Centrum Ommen

Mutaties 2016

Verstrekte 

leningen

Aflossingen
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1.7 Liquide middelen

1.7.1 350                180            

1.7.2 685.640         2.471.260  

Totaal liquidemiddelen 685.990         2.471.440  

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

2.1.1 3.650.490 404.430         -                 4.054.920  

2.1.3 276.920    20.790-           -                 256.130     

Totaal eigen vermogen 3.927.410 383.640         -                 4.311.050  

2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea 98.990        -                2.880             940            95.170       

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 80.000        75.000      27.130           -                 127.870     

Totaal voorzieningen 178.990      75.000      30.010           940            223.040     

Stand per

31-12-2016

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1

4.060             91.110       95.170       

2.2.3

49.379           78.491       127.870     

Totaal 53.439           169.601     223.040     

Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening

Voorziening jubilea

Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Onderverdeling saldo per

31-12-2016

Personeelsvoorzieningen

Mutaties 2016

Algemene Reserve

Bestemmingsreserve privaat

Banken

Mutaties 2016

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

31 december 2016 31 december 2015

Kassen
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2.3 Langlopende schulden

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

2.3.3

826.670    240.000         133.330     933.340     

826.670    240.000         133.330     933.340     

Stand per

1-5 jaar > 5 jaar 31-12-2016

2.3.3 133.330    533.330         400.000     933.330     

133.330    533.330         400.000     933.330     

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 -                     1.368.290  

2.4.3 69.480           -                 

234.660    222.260     

10             3.220         
17.220      11.590       

1.240        10.170       

2.4.7 253.130         247.240     

47.570      55.100       

8.150        -                 

1.850        -                 

2.4.8 57.570           55.100       

12.710      10.640       

2.4.9 12.710           10.640       

166.290    542.910     
183.950    169.220     

-                4.990         

2.4.10 350.240         717.120     

743.130         2.398.390  

Overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering
Te betalen eindejaarsuitkering

Schulden terzake pensioenen

Netto salarissen

Belastingen en premies soc.verz.

Afdr. / inh. ABP

Afdr. / inh. FPU

Afdr. / inh. IP/BW

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

Crediteuren

Afdr. / inh. loonheffing

Afdr. / inh. Risicofonds

31 december 2016 31 december 2015

Vooruitontvangen gelden

Totaal langlopende schulden

Kredietinstellingen

Het kortlopende deel van de schuld ad € 133.330 is gepresenteerd onder de overlopende 

passiva. Derhalve niet opgenomen in het saldo van de langlopende schulden.

Aflossings- 

verplichting

Onderverdeling saldo 

Ministerie van Financiën te Den Haag

Kredietinstellingen

Mutaties 2016

Verstrekte 

leningen Aflossingen
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B12 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de 

balans blijkende rechten (actief)

Duurzame inzetbaarheid

In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de 

BAPO-regeling vervallen. De CAO-regelingen betreffende de duurzame inzetbaarheid, geven medewerkers 

recht op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is er vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en 

is er sprake van een overgangsregeling BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. Uit inventarisatie blijkt dat er 

geen medewerkers gebruik gaan maken van sparen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.
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B13

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

3.1.1 Normatieve rijksbijdragen OCW 6.131.880   6.045.970 5.878.070 

3.1.2 Overige subsidies OCW 28.180        38.000      103.830    

3.1.4
Ontvangen doorbetalingen 

Rijksbijdragen SWV 449.920      287.330    248.580    

6.609.980   6.371.300 6.230.480 

Uitsplitsing -                  -                -                

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW 5.326.240   5.278.670 5.097.300 

Rijksbijdragen materieel OCW 805.640      767.300    780.770    

6.131.880   6.045.970 5.878.070 

3.1.2 Overige subsidies OCW

Niet-geoormerkte subsidies 28.180        38.000      103.830    

28.180        38.000      103.830    

3.2 Overige overheidsbijdragen Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 33.790        22.800      20.100      
3.2.2 Overige overheidsbijdragen diversen 275.200      50.000      -                

308.990      72.800      20.100      

3.5 Overige baten Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

3.5.1 Verhuur onroerende zaken 7.110          16.150      1.020        

3.5.2 Detachering personeel 800             -                6.840        
3.5.4 Sponsoring 3.380          -                -                
3.5.5 Ouderbijdragen 34.060        26.500      22.320      

3.5.6 Overige 116.500      53.000      86.710      

161.850      95.650      116.890    

Toelichting op de enkelvoudige exploitatierekening 

over 2016
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.1.1 Lonen en salarissen 5.200.290   5.109.900 5.077.860 

4.1.2 Overige personele lasten 311.910      274.350    241.290    

4.1.3 Af: uitkeringen 49.350-        -                118.750-    

Personeelslasten 5.462.850   5.384.250 5.200.400 

Uitsplitsing -                  -                -                

4.1.1 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 4.070.030   3.985.722 3.842.276 

Sociale lasten 650.360      664.287    758.337    

Pensioenpremies 479.900      459.891    477.247    

5.200.290   5.109.900 5.077.860 

4.1.2 Overige personele lasten

Reiskosten (woon- werkverkeer) 43.760        -                -                

Dienstreizen 29.660        27.000      23.950      

Personeel niet in loondienst 118.770      143.000    155.890    
Vrijwilligersvergoeding 650             -                1.400        
Onderzoeken/begeleidingsdienst 2.110          -                310           

Dotatie personele voorzieningen -                  10.000      6.040-        

Scholing 81.090        61.000      33.590      

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 45.640        22.000      29.020      

Arbo-dienstverlening 5.890          6.000        2.920        

Overige 15.660-        5.350        250           

311.910      274.350    241.290    

Gemiddeld aantal FTE's 2016 2015

- Directie 8,30 8,30
- Onderwijzend Personeel 45,04 43,04
- Onderwijs Ondersteunend Personeel 31,48 30,47

84,82          81,81        

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een 

specificatie van het bedrag zie bijlage B18.
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4.2 Afschrijvingen Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.2.2 Gebouwen 17.000        14.700      8.960        

4.2.3 Inventaris en apparatuur 61.530        64.770      86.970      

4.2.5 Leermiddelen 17.110        12.630      4.780        

95.640        92.100      100.710    

-                  -                -                

4.3 Huisvestingslasten Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.3.1 Huur 168.400      6.000        -                

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 31.590        28.000      33.620      

4.3.4 Energie en water 90.570        105.000    109.040    

4.3.5 Schoonmaakkosten 75.720        84.000      78.490      

4.3.6 Heffingen 3.310          9.500        2.400        

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorzieningen 75.000        101.300    80.000      

4.3.8 Overige huisvestingslasten 241.310      8.700        6.930        

685.900      342.500    310.480    

-                  -                -                

4.4 Overige lasten Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.4.1 Administratie en beheerslasten 180.590      188.400    191.690    

4.4.2 Inventaris en apparatuur 70.400        40.250      49.530      

4.4.4 Overige 312.410      332.250    285.210    

563.400      560.900    526.430    

Uitsplitsing -                  -                -                

4.4.1 Administratie en beheerslasten

Onderwijsbureau/accountantskosten* 54.200        76.600      81.950      

Kantoorbenodigdheden 4.940          2.000        5.200        

Reis- en verblijfkosten 2.530          1.300        1.600        

Telefoonkosten 10.690        17.000      13.590      

Portokosten 5.910          -                2.320        

Kabeltelevisie 440             -                -                

Overige beheerslasten 101.880      91.500      95.030      

180.590      188.400    199.690    

4.4.2 Inventaris en apparatuur

Inventaris en apparatuur 13.200        4.250        45.000      

ICT-verbruikskosten 28.820        36.000      -                

ICT-licenties 28.380        -                4.530        

70.400        40.250      49.530      
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Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.4.4 Overige

Wervingskosten 4.840          11.000      4.840        

Representatiekosten 12.640        11.250      3.450        

Schoolse activiteiten 7.410          4.000        20.390      

Buitenschoolse activiteiten 73.080        79.500      41.710      
PR/Schoolkrant 930             -                -                
Inkoopwaarde van de verkopen 40.000        45.000      40.000      

Verzekeringen 8.500          8.500        9.170        

Abonnementen 16.250        25.500      19.850      

Ouderraad 380             -                -                

Verbruiksmateriaal onderwijs 121.470      107.000    97.210      

Kopieerkosten 26.910        40.500      40.590      

312.410      332.250    277.210    

* Specificatie honorarium
- onderzoek jaarrekening 7.350          3.000        3.086        

  Accountantskosten 7.350          3.000        3.086        

5.1 Financiële baten Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

Rentebaten 113.300      6.500        129.350    

113.300      6.500        129.350    

5.2 Financiële lasten Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

Rente- en bankkosten 2.690          1.100        3.250        

2.690          1.100        3.250        
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B14  (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2016 bedraagt € 390.310 positief.

Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken danwel

toe te voegen aan de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2016 resultaat mutaties 31-12-2016

Algemene Reserve 3.607.790    411.100       -                   4.018.890    

Bestemmingsreserve privaat 276.920       20.790-         -                   256.130       

3.884.710    390.310       -                   4.275.020    
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VO PO

1. Vaste Activa

1.2 Materiële vaste activa 178.160               1.791.940            

1.3 Financiële vaste activa -                           2.966.860            

Totaal vaste activa 178.160               4.758.800            

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 95.930                 426.290               

1.7 Liquide middelen 7.300                   716.310               

Totaal vlottende activa 103.230               1.142.600            

Totaal activa 281.390               5.901.400            

2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 991.600               3.283.420            

2.2 Voorzieningen 38.320                 189.720               

2.3 Langlopende schulden -                           933.340               

2.4 Kortlopende schulden 60.200                 686.190               

Totaal passiva 1.090.120            5.092.670            

De balans is niet in evenwicht doordat bepaalde bovenschoolse posten 

zowel voor PO als voor VO worden geadministrateerd. Hierdoor is het 

onmogelijk om onderscheid te maken tussen de VO en PO mutaties.

B15 Segmentatie

Toelichting segmentatie:
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B15 Segmentatie
VO PO

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 2.061.640            4.548.340            

3.2 Overige overheidsbijdragen en                  

-subsidies 158.750               150.240               

3.5 Overige baten 28.070                 185.170               

Totaal  Baten 2.248.460            4.883.750            

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 1.598.310            3.864.540            

4.2 Afschrijvingen 41.310                 72.380                 

4.3 Huisvestingslasten 93.880                 609.340               

4.4 Overige lasten 265.490               293.510               

Totaal  Lasten 1.998.990            4.839.770            

Saldo baten en lasten 249.470               43.980                 

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten -                           99.800                 

5.5 Financiële lasten 240                      2.700                   

Saldo financiële baten en lasten (240)                     97.100                 

Exploitatieresultaat 249.230               141.080               

Verdeling resultaat

Algemene reserve 285.720               104.590               

Reserve privaat geld (36.490)                15.700                 

249.230               120.290               
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Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)

Naam

Juridische vorm Stichting

Code activiteiten 0

Statutaire zetel Ommen

Eigen vermogen 2016 -42.699 

Resultaat 2016 6.659

Verklaring art.2:403 BW

Consolidatie Ja 

Deelname % 100%

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

B16 Gebeurtenissen na balansdatum

B17 Overzicht verbonden partijen

Stichting 

ArbeidsTrainingsCentrum 
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B18 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Leidinggevend of gewezen topfunctionaris 2016

(Fictieve) 

dienstbetr.

Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Gewezen 

topfunctionaris

Functie(s) Aanvang 

functie

Einde 

functie

Taak-

omvang

(FTE)

Beloning Belastbare 

onkostenverg.

Beloning betaalb. 

op termijn

Onversch. 

betaald bedrag 

bezoldiging

Totale 

bezoldiging

Individueel WNT 

maximum

Motivering 

overschrijding 

bezoldigings-

normJa de heer O. Wiersma Nee Bestuurder 1-1-2016 31-12-2016 0,695 58.793€             1.200€                 7.656€                  nvt 67.649€            89.011€              

Leidinggevend of gewezen topfunctionaris 2015

(Fictieve) 

dienstbetr.

Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Gewezen 

topfunctionaris

Functie(s) Aanvang 

functie

Einde 

functie

Taak-

omvang

(FTE)

Beloning Belastbare 

onkostenverg.

Beloning betaalb. 

op termijn

Uitgekeerde 

bezoldiging 

2015

Ja de heer O. Wiersma Nee Bestuurder 1-1-2015 31-12-2016 0,695 55.746€             -€                         15.703€                71.449€            

Toezichthoudend topfunctionaris

Belastbare onkostenverg. Onversch. betaald bedrag bezoldiging

Toezichthoudend topfunctionaris 2016 Functie(s) Totale bezoldiging

 (Fictieve) 

dienstbetr. 

Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Functie-categorie Aanvang 

functie

Einde 

functie

Beloning Belastbare 

onkostenvergoed

ing

Beloning betaalb. 

op termijn

Onversch. 

betaald bedrag

Totaal 

bezoldiging

Afwijkend WNT 

maximum

Individueel 

WNT maximum

Motivering 

overschrijding 

bezoldigings-

normNee de heer H. Houtman Lid 1-1-2016 31-12-2016 1.500€               -€                         -€                          -€                     1.500€              -€                        12.800€           

Nee de heer E.G. Halenbeek Vicevoorzitter 1-1-2016 31-12-2016 1.500€               -€                         -€                          -€                     1.500€              -€                        12.800€           

Nee de heer D. Venema Lid 1-1-2016 31-12-2016 1.500€               -€                         -€                          -€                     1.500€              -€                        12.800€           

Nee de heer L. Vos Lid 1-1-2016 31-12-2016 1.500€               -€                         -€                          -€                     1.500€              -€                        12.800€           

Nee de heer H. Kroeskop Voorzitter 1-1-2016 31-12-2016 1.500€               -€                         -€                          -€                     1.500€              -€                        19.200€           

Toezichthoudend topfunctionaris 2015 Uitgekeerde bezoldiging 2015

(Fictieve) 

dienstbetr.

Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Functie(s) Aanvang 

functie

Einde 

functie

Beloning Belastbare 

onkostenverg.

Beloning betaalb. 

op termijn

Uitgekeerde 

bezoldiging 

2015

Nee de heer H. Houtman Lid 1-1-2015 31-12-2015 1.875€               -€                         -€                          -€                     1.875€              -€                        -€                     

Nee de heer E.G. Halenbeek Vicevoorzitter 1-1-2015 31-12-2015 1.875€               -€                         -€                          -€                     1.875€              -€                        -€                     

Nee de heer D. Venema Lid 1-1-2015 31-12-2015 1.875€               -€                         -€                          -€                     1.875€              -€                        -€                     

Nee de heer L. Vos Lid 1-1-2015 31-12-2015 1.875€               -€                         -€                          -€                     1.875€              -€                        -€                     

Nee de heer H. Kroeskop Voorzitter 1-1-2015 31-12-2015 1.500€               -€                         -€                          -€                     1.500€              -€                        -€                     

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording:

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de 

WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt 

gehanteerd.

Stichting Aquila herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de stichting geen 

verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen.

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van functievervulling of gewezen topfunctionaris.
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C   Overige gegevens

C1 Controleverklaring
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