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De school 
 

De Hilversumse Schoolvereniging is een basisschool 

op algemeen bijzondere grondslag, opgericht in 1909 

als vereniging in Hilversum. Op 1 oktober 2017 telde de 

school 258 leerlingen, verdeeld over 10 groepen, 

waarbij de meeste kinderen in het zuidelijke deel van 

Hilversum wonen. 

 

Missie en visie 
Boeiend, uitdagend en positief onderwijs; dat is waar 

we voor willen staan. We richten ons op het behalen 

van optimale resultaten dankzij onderwijsleersituaties 

van hoge kwaliteit. We beogen een brede ontwikkeling 

die zich richt op sociaal emotionele en verstandelijke 

ontwikkeling. We gaan in ons onderwijs uit van 

zelfstandigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid 

van leerlingen. Ook is er veel aandacht voor creativiteit, 

muzikaliteit, lichamelijke vaardigheden en cultureel 

zelfbewustzijn. Daarbij gaan we uit van de volgende 

kernwaarden: 

 

Talent  

Kinderen ontdekken, ontwikkelen en vieren hun 

talenten, mede door de inzet van extra vakleerkrachten 

naast groepsleerkrachten. 

 

Respect 

Door een breder perspectief op de maatschappij te 

bieden, zorgen we voor bewustzijn van verschillen in 

opvattingen en overtuigingen en acceptatie hiervan. 

 

 

Betrokkenheid 

Ouders zijn lid van de school, en leerkrachten en 

leerlingen staan open voor elkaar. 

 

Plezier  

Kinderen mogen trots zijn op hun eigen kwaliteiten. 

Niet alleen worden ze optimaal voorbereid op het 

voortgezet onderwijs, ook hebben ze een onvergetelijke 

schooltijd. 

 

Vereniging 
De school is een vereniging met de ouders als leden. 

Het bestuur bestaat uit leden die door de algemene 

ledenvergadering worden gekozen. Het bestuur is als 

bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor de gang van 

zaken binnen de school, maar opereert op afstand. De 

operationele verantwoordelijkheid ligt bij de directeur 

die hierover periodiek rapporteert aan het bestuur. 

 

De Commissie van Toezicht dient als toezichthoudend 

orgaan om zo bestuur en controle gescheiden te 

houden. Deze commissie bestaat niet per definitie uit 

leden, want expertise op financieel en onderwijskundig 

vlak staat voorop. 

 

De Medezeggenschapsraad dient als extra waarborg 

op een goede afstemming met diverse betrokkenen en 

bestaat uit een vertegenwoordiging van zowel 

medewerkers als leden. 
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Team 
De school heeft momenteel 23 medewerkers in dienst. 

De directeur wordt bijgestaan door een interne 

begeleider die verantwoordelijk is voor de coördinatie 

van de leerlingenzorg. Daarnaast is er een office 

manager voor de administratie en een huismeester 

voor gebouw- en terreinbeheer. Het lesgevende 

personeel bestaat niet alleen uit groepsleerkrachten. 

Een vaste aanvulling hierop zijn de vakleerkrachten 

voor bewegingsonderwijs, beeldende vorming en 

muzikale vorming, maar ook specialistische 

leerkrachten voor remedial teaching, plusgroepen en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Tot slot is er extra 

ondersteuning door onderwijsassistenten. 

 

De genoemde aanvullende expertise brengt als groot 

voordeel met zich mee dat de groepen meerdere malen 

per week in kleine subgroepen kunnen worden 

opgesplitst om met extra aandacht van de betrokken 

leerkracht aan de slag te gaan.  

 

Onderwijs 
De beoogde brede ontwikkeling vindt zijn weerslag in 

een breed vakkenpakket waarbij de accenten 

gedurende het leertraject verschuiven. 

 

Vak  Groep 1-2 3-4 5-6 7-8 

Taal (incl. Engels) 15% 45% 40% 35% 

Rekenen 15% 20% 20% 25% 

Expressie 25% 20% 15% 15% 

Kennisgebieden 5% 5% 15% 15% 

Spel en beweging 25% 5% 5% 5% 

Sociale vaardigheden 15% 5% 5% 5% 

 

Binnen de groepen spelen we met onze instructie in op 

de behoeftes van leerlingen. Hierbij hanteren we, naast 

een gemiddeld instructieniveau, ten minste een 

aanvullend instructieniveau voor leerlingen die extra 

aandacht nodig hebben en een verdiepend 

instructieniveau voor leerlingen die meer aankunnen. 

De niveaus worden vastgesteld aan de hand van 

voorgaande lessen en na toetsperiodes. 

 

Resultaten 
Onze school laat sinds jaar en dag bovengemiddelde 

resultaten zien, zelfs wanneer rekening wordt 

gehouden met de populatie van de school. Dit blijkt 

onder andere uit de scores van de Cito-eindtoets. 

 

Jaar HSV Landelijk 

2017 545,2 535,1 

2016 545,1 534,5 

2015 544,2 534,8 

2014 544,0 534,4 

 

De schooladviezen die de leerlingen ontvangen voor 

het voortgezet onderwijs bestaan in grote meerderheid 

uit VWO en VWO/HAVO adviezen. 

 

Advies Aandeel 

VWO 36% 

VWO/HAVO 42% 

HAVO 13% 

Overig 10% 

 

Toelating 
Ieder kind is welkom zolang we de zorg kunnen bieden 

die een kind nodig heeft. We hanteren een transparante 



 

 

   

 

 

Jaarverslag 2017 
 

 

De school 2 
 

 

Terugblik en ambities 6 
 

 

Formatie 9 
 

 

Financieel verslag 11 
 

 

Jaarrekening 16 
 

 

Schoolgegevens 30 

Hilversumse 
Schoolvereniging 

4 

procedure voor de toelating van nieuwe kinderen en 

handelen met grote zorgvuldigheid indien sprake is van 

een overplaatsing. Alleen bij zeer bijzondere 

omstandigheden kan het bestuur besluiten om af te 

wijken van de richtlijnen die worden gehanteerd. 

 

Een kind is vanaf zijn of haar 4e verjaardag welkom bij 

ons op school. Kinderen worden geplaatst op de 

aanmeldingslijst door een aanmeldingsformulier in te 

vullen en op te sturen naar de school. Per kalenderjaar 

wordt een vast aantal kinderen toegelaten, waarbij de 

volgorde op de aanmeldingslijst bepalend is. De 

volgorde wordt bepaald door het moment van 

aanmelden: hoe eerder, hoe hoger op de lijst. Kinderen 

met een broer of zus op school krijgen echter voorrang.  

 

Op 1 januari van het jaar waarin een kind 3 jaar wordt, 

stellen we de positie op aanmeldingslijst vast en 

kunnen we uitsluitsel geven over de toelating. De 

overige kinderen worden op een wachtlijst geplaatst, 

net als de kinderen die vanaf deze datum nog worden 

aangemeld. 

 

Kinderen kunnen in de twee maanden voorafgaand aan 

de startdatum één of meerdere keren komen wennen. 

Hierover worden nadere afspraken gemaakt met de 

leerkracht. Ook kan het zijn dat we een andere 

startdatum hanteren in verband met een (nabije) 

schoolvakantie. 

 

Als een kind later wordt aangemeld, bijvoorbeeld 

wegens overplaatsing van een andere basisschool, dan 

kijken we of er nog mogelijkheden zijn voor toelating. 

We nemen contact op met de vorige school en vragen 

om een gewaarmerkt onderwijskundig rapport. Ook 

plannen we een meeloopdag waarbij we observeren 

hoe een kind zich profileert op sociaal en 

onderwijskundig vlak, en worden er toetsen 

afgenomen. Alle gegevens die we verzamelen worden 

besproken met de betreffende ouders. Dit traject kan 

mogelijk leiden tot plaatsing in een andere dan de 

eerder beoogde groep of advisering om naar een 

andere school te kijken. 

 

Contributie 
Nadat een kind tot de school is toegelaten wordt aan 

de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd die tevens 

als contributie dient voor de schoolvereniging. Deze 

contributie maakt het onder andere mogelijk om extra 

onderwijs door vakleerkrachten aan te bieden. Ook 

tussenschoolse opvang, excursies, schoolreisjes, een 

schoolkamp in groep 8 en nagenoeg alle andere 

activiteiten zijn hierbij inbegrepen. 

 

De hoogte van de contributie wordt door de leden zelf 

vastgesteld en bedraagt voor schooljaar '18-'19 per 

leerling per maand 54,50 euro en voor het opvolgende 

schooljaar 55,50 euro. Kinderen die na september 

instromen, betalen geen contributie voor de 

voorgaande maanden. 
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Organogram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur 

Carmen Portocarero voorzitter 

Marielle van den Biggelaar secretaris (1) 

Erik van Hengstum penningmeester 

Frits Hogen Esch bouwzaken 

Bart van de Roer kwaliteit (2) 

Martin Geurts financiën (1) 

 

Carolina Zijlstra personeel (3) 

Rick Rückert facilitaire zaken (3) 
 

 

Commissie van Toezicht 

Saskia Baas financiën 

Loes IJkelenstam onderwijs 

 

 

 

Managementteam 

Judith de Waal directeur 

Frauke Lockeveer interne begeleider 

Liesbeth Kleuver mt-lid 

 

Medezeggenschapsraad 

Iwan van Soest voorzitter, ouder (4) 

Jacintha Kok leerkracht 

Renske Linnekamp ouder 
Jacobine Looman leerkracht 
Bernadette van Giessen leerkracht (4) 

Marcel Westbroek ouder (4) 

 

Gert van Bokhorst voorzitter, ouder (5) 

Carolien Huijzer ouder (5) 

Robert Jaap Vastenhoud leerkracht (5) 

 

(1) per 22-5-2017 | (2) secretaris tot 22-5-2017 | (3) tot 22-5-2017 | (4) per 1-9-2017 | (5) tot 1-9-2017   

Algemene Ledenvergadering 

Commissie van Toezicht Medezeggenschapsraad Bestuur 

Managementteam 

Leerkrachten Ondersteunend personeel 
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Terugblik en ambities 
 

Aan de hand van een aantal thema's kijken we terug 

naar de ontwikkelingen die we het afgelopen jaar in 

gang hebben gezet en kijken we vooruit naar wat de 

komende tijd onze aandacht zal krijgen. 

 

Leerlijn ICT 
Omdat ICT een steeds grotere rol speelt binnen onze 

maatschappij, hebben we een leerlijn ICT opgezet met 

momenteel twee belangrijke elementen: mediawijsheid 

en programmeren. Deze leerlijn willen we ook de 

komende jaren verder uitbouwen. Mediawijsheid draait 

om basisvaardigheden voor het werken met 

internettoepassingen. Veiligheid en informatiefiltering 

spelen hierbij een belangrijke rol. We laten leerlingen in 

alle groepen kennismaken en ervaring opdoen met 

programmeren. Programmeren houdt in dat leerlingen 

stap voor stap verder komen met hun kennis en 

basiskennis opdoen hoe een computerprogramma 

werkt. Dit begint al in de onderbouw met het aansturen 

van virtuele robots en het kraken van codes, maar 

eindigt in de bovenbouw met het maken van eigen 

games en websites. 

 

Zorg en extra ondersteuning 
Dankzij onze digitale volgsystemen en observaties 

door onze leerkrachten vinden we ontwikkelpunten bij 

leerlingen in een vroeg stadium. We zijn daarbij 

afgelopen jaar gestart met een nieuw volgsysteem 

voor onze kleuters. We zetten remedial teaching in bij 

kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Ook 

bieden we verdieping aan kinderen die meer uitdaging 

aankunnen. Er zijn twee onderwijsassistenten 

aangesteld die naast het ondersteunen van de 

leerkrachten in de klas, ook zorg-begeleidingstaken 

oppakken zoals remedial teaching.  

 

Ontwikkeling team 
Het afgelopen jaar is extra geïnvesteerd in de 

ontwikkeling van het team. Leerkrachten ontwikkelen 

zich aan de hand van persoonlijke ontwikkelplannen en 

leren van elkaar door middel van gerichte observaties 

in elkaars groep. De onderwijsassistenten vangen bij 

deze observaties de andere klas tijdelijk op. 

 

Er is een leerkracht gestart met de opleiding tot 

gedragsspecialist. Deze opleiding richt zich onder 

andere op de preventie van probleemgedrag en het in 

stand houden van een positief klassenklimaat. 

Daarnaast is er een leerkracht gestart met de opleiding 

tot taalcoördinator. Hierbij komen onderwerpen als 

mondelinge taalontwikkeling, woordenschat en lezen 

aan bod. 

 

We hebben een personeelstevredenheidspeiling 

gehouden. Werkdruk kwam als belangrijk thema terug 

uit deze peiling. Het aantal vergaderingen is 

teruggebracht en de effectiviteit is vergroot door 

onderwerpen tijdig te agenderen en door een intern 

zorgoverleg in te richten. We verwachten dat dit een 

bijdrage levert aan de vermindering van de werkdruk. 
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Herinrichting sportfaciliteiten 
Het afgelopen jaar stond in het teken van de 

herinrichting van de sportfaciliteiten van de school. Na 

een verkenning van de diverse mogelijkheden voor een 

nieuwe en grotere gymzaal op het schoolterrein 

hebben we geconcludeerd dat de voordelen hiervan 

niet opwegen tegen de naden. Vervolgens hebben we 

voor een andere insteek gekozen, namelijk een 

sportterrein op de plaats van het schoolplein in 

combinatie met een grondige renovatie van de 

bestaande gymzaal en bijbehorende voorzieningen. De 

mogelijkheden om te variëren in bewegingsonderwijs 

zijn hierdoor enorm vergroot. Om nieuwe ruimte te 

creëren om kinderen (in de pauze) te laten spelen, is 

het voorheen zelden benutte grasveld getransformeerd 

in een avontuurlijk speelterrein. 

 

Cultuur 
Twee gespecialiseerde cultuurcoördinatoren hebben 

het cultuurcurriculum van de school herijkt. We werken 

daarbij aan de hand van drie landelijk vastgestelde 

kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie: 

1) De leerlingen leren beelden, muziek, taal en 

beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen 

mee uit te drukken en ermee te communiceren.  

2) De leerlingen leren reflecteren op eigen werken en 

die van anderen. 

3) De leerlingen krijgen door het verwerven van kennis 

waardering voor cultureel erfgoed.  

 

Dit gebeurt onder meer tijdens de lessen van muzikale 

vorming en beeldende vorming, waarbij we steeds 

meer gebruikmaken van digitaal lesmateriaal. Verder 

geldt voor alle kinderen dat zij komend jaar minimaal 

één voorstelling bijwonen en één excursie naar een 

erfgoedinstelling hebben. Het komende jaar willen we 

de verbinding tussen vakgebieden versterken aan de 

hand van vakoverstijgende cultuurlessen. 

 

Vernieuwing bibliotheek 

We hebben de collectie van de bibliotheek volledig 

gesaneerd en er zijn veel nieuwe boeken toegevoegd. 

Dankzij een nieuw scansysteem kunnen we beter 

monitoren welke boeken veel gelezen worden zodat 

een verdere uitbouw van de collectie kan aansluiten bij 

de leesbehoeftes. Dit bevordert ook de samenwerking 

tussen de leerkrachten en de ouders die helpen in de 

bibliotheek. 

 

Verkeersveiligheid 
Uit de gehouden ouderenquête kwam een belangrijk 

aandachtspunt naar voren: de verkeersveiligheid rond 

de school. We gaan in gesprek met de gemeente en 

andere betrokkenen om de mogelijkheden voor een 

kiss-&-ride-strook te verkennen op de Van der 

Helstlaan. We verwachten hiermee een betere 

doorstroming van het verkeer met minder onveilige 

situaties als gevolg. 

 

Duurzaamheid 
We hebben bewustwording gecreëerd rond dit thema 

door middel van activiteiten als een warme-truien-dag. 

Daarnaast willen we de school zelf ook duurzaam laten 

zijn. Dankzij de aangebrachte zonnepanelen wekken 

we een groot deel van de benodigde elektriciteit zelf op. 

Als vervolgstap richten we ons op het terugbrengen 

van het gasverbruik. We gaan onderzoek doen naar de 

effecten van een slimme thermostaat in combinatie 
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met de mogelijke vervanging van onderdelen van de 

verwarmingsinstallatie. We willen hierbij bovendien het 

binnenklimaat van de school onder de loep nemen, 

waarbij we naast de temperatuur ook factoren als 

luchtvochtigheid en - kwaliteit meenemen. 

 

Financiële administratie 
Op financieel vlak is de situatie al enige jaren stabiel, 

we hebben de afgelopen jaren telkens een beter 

financieel resultaat gehaald dan dat we oorspronkelijk 

begroot hadden. Met name de ramingen van de 

rijksbijdragen en de personeelslasten hebben relatief 

grote afwijkingen laten zien. We hebben het beheer van 

de financiële administratie vanaf het begin van 2018 

overgedragen aan CABO, een externe partij die ook al 

enige jaren onze personeelsadministratie beheert. We 

verwachten met behulp van hun expertise op termijn 

scherper te kunnen begroten. Dit is wenselijk, want de 

financiële buffers hoeven niet verder te groeien door 

niet begrote meevallers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dankzij de zonnepanelen en het volledig nieuw ingerichte sport- en speelterrein heeft de school een hele andere aanblik van boven.   
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Formatie 
 

Om onze ambities waar te maken, hebben we een sterk 

team nodig en dit komt tot uitdrukking in de inrichting 

van het gewenste vaste team in functies: de formatie. 

Onderstaand formatieplan is een langetermijn-schets 

en geeft hier richting aan. Een effectieve inzet van het 

huidige team van vaste medewerkers is echter leidend 

bij de uiteindelijke invulling ervan. Daarnaast geldt dat 

een aantal functies alleen kan worden ingevuld als 

hiervoor voldoende structurele ruimte blijkt te bestaan 

binnen de begroting. 

 

De ideale formatie heeft momenteel een omvang van 

19 fte en bestaat uit een managementteam met 

ondersteuning (2,5 fte), groepsleerkrachten (10,2 fte), 

vakleerkrachten (1,9 fte), specialistische leerkrachten 

(1,2 fte) en extra ondersteuning (3,2 fte).  

 

Managementteam en ondersteuning 
Er zijn vier functies die we randvoorwaardelijk 

beschouwen voor een goed functionerende school. De 

directeur en interne begeleider vormen gezamenlijk het 

managementteam van de school. Daarnaast is er een 

office manager en een huismeester voor de primaire 

ondersteuning. 

 

De directeur is operationeel eindverantwoordelijk 

binnen de bestuurlijke kaders en leidinggevende van 

alle andere medewerkers. De interne begeleider voert 

managementtaken uit namens de directeur en stuurt 

leerkrachten functioneel aan op onderwijskundig vlak. 

De office manager verricht administratieve 

werkzaamheden en is contactpersoon voor dagelijkse 

zaken richting ouders. De huismeester zorgt voor het 

dagelijkse onderhoud binnen de school en is 

ondersteunend bij verschillende activiteiten. 

 

Directeur 0,8 fte 

Interne begeleider 0,7 fte 

Office manager 0,5 fte 

Huismeester 0,5 fte 

 

Groepsleerkrachten 
We streven ernaar om jaarlijks gemiddeld 910 uur les 

te geven aan de onderbouw (groepen 1 t/m 4) en 990 

uur aan de bovenbouw (groepen 5 t/m 8). Dit is meer 

dan de wettelijke norm. Hiervoor zijn aanstellingen 

nodig van onderbouw-groepsleerkrachten van 0,98 fte 

en van bovenbouw-groepsleerkrachten van 1,07 fte. Er 

zijn vijf groepen in voor de bovenbouw. Op het moment 

dat de huidige dubbele groep de school verlaat, zullen 

er nog vier groepen overblijven. Voor de onderbouw 

geldt dat er gedurende ongeveer een half jaar 

(afhankelijk van de verdeling van de instroom over het 

jaar) twee combinatiegroepen 1/2 zijn en een 

aanvullende instroomgroep indien gewenst. De rest 

van het jaar zijn er twee groepen 1 en een groep 2. 

Daarnaast is er een groep 3 en een groep 4, waardoor 

het totaal aantal onderbouwgroepen op vijf uitkomt. 

 

Groepsleerkrachten onderbouw 4,9 fte 

Groepsleerkrachten bovenbouw 5,3 fte 
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Vakleerkrachten 
Voor drie vormen van vakonderwijs willen we binnen 

het vaste team expertise beschikbaar hebben. Dit 

vakonderwijs is met name gericht op de groepen 3 tot 

en met 8 en waar mogelijk zijn er extra activiteiten voor 

de groepen 1 en 2. We bieden leerlingen gemiddeld per 

week anderhalf uur bewegingsonderwijs, drie kwartier 

beeldende vorming en drie kwartier muzikale vorming 

aan. Dit onderwijs wordt telkens gegeven aan de helft 

van een groep. 

 

Lichamelijke vorming 0,9 fte 

Beeldende vorming 0,5 fte 

Muzikale vorming 0,5 fte 

 

Specialistische leerkrachten 
Op drie vlakken willen we specialistische kennis 

ontwikkelen en borgen binnen de school. Met remedial 

teaching besteden we extra aandacht aan kinderen die 

moeite hebben om met hun groep mee te komen. 

Daarnaast is er ook aandacht voor kinderen die meer 

aankunnen dan in de groep behandeld wordt in de 

vorm van plusgroepen. Tot slot willen we kinderen 

extra begeleidingsmogelijkheden bieden voor hun 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

Remedial teaching 0,4 fte 

Plusgroepen 0,4 fte 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 0,4 fte 

 

Extra ondersteuning: 
Het is zeer wenselijk om algemene ondersteuning door 

onderwijsassistenten in de klas beschikbaar te hebben 

voor groepsleerkrachten. Deze inzet kunnen we flexibel 

benutten in de groepen op de momenten dat dit 

toegevoegde waarde biedt. 

 

Onderwijsassistenten 3,2 fte 
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Financieel verslag 
 

De gerealiseerde exploitatie over 2017 bedraagt 21 

duizend euro. Dit betekent een positieve afwijking van 

49 duizend euro ten opzichte van de begrote exploitatie 

van 28 duizend euro negatief. Deze afwijking wordt 

gevormd door baten die 85 duizend euro hoger zijn dan 

begroot en lasten die 35 duizend euro hoger zijn dan 

begroot. De financiële baten en lasten zijn in lijn met de 

begroting. De belangrijkste afwijkingen in de realisatie 

ten opzichte van de begroting worden hieronder 

opgesomd. 

 

Hogere lasten dan begroot 

Extra inzet onderwijsassistenten +30.000 

Personeelslasten hoger dan begroot +30.000 

Extra investeringen in personeelsontwikkeling +10.000 

Leermiddelen (incl. ICT): meer vernieuwing +7.000 

 

Lagere lasten dan begroot 

Minder stroomverbruik dankzij zonnepanelen -6.000 

Kosten administratiekantoor lager dan begroot -6.000 

Vordering WW-doorbelasting is lager gebleken -13.000 

 

Hogere baten dan begroot 

Baten (geen rijks-) hoger dan begroot +12.000 

Rijksbijdragen waren voorzichtig begroot +73.000 

 

De jaarrekening, verderop in dit document, bevat de 

uitgebreide cijfers die ten grondslag liggen aan dit 

financiële verslag. 

 

 

Balansontwikkeling 
De balans laat aan de passivazijde een toename zien 

van het eigen vermogen conform het 

exploitatieresultaat. Het resultaat komt geheel ten 

goede aan de algemene reserve. Er is sprake van een 

afname bij de voorzieningen. Een verwachte vordering 

vanuit het Participatiefonds gerelateerd aan WW-

doorbelasting is in omvang afgenomen. De 

kortlopende schulden zijn in hoofdlijnen gelijk 

gebleven. 

 

Aan de activazijde van de balans is de boekwaarde van 

de materiële vaste activa enigszins gestegen. De 

stijging is relatief gering, omdat de bijdrage aan de 

investeringen door de gemeente voor de herinrichting 

van de gymzaal en het sportterrein zijn ingeboekt als 

activa met een negatieve waarde die we eveneens 

afschrijven. Hierdoor worden de baten voortkomend uit 

de bijdrage van de gemeente verdeeld over de 

afschrijvingsjaren waarop deze bijdrage betrekking 

heeft. De omvang van de vorderingen is iets 

toegenomen doordat de gemeente een deel van de 

bijdrage aan de herinrichting pas in een later stadium 

betaalt. Als gevolg van de investeringen zijn de liquide 

middelen enigszins gedaald. 

 

Financiële positie 
Uit de ontwikkeling van de diverse financiële 

kengetalen, eveneens terug te vinden bij de 

jaarrekening, valt af te leiden dat de solvabiliteit iets is 



 

 

   

 

 

Jaarverslag 2017 
 

 

De school 2 
 

 

Terugblik en ambities 6 
 

 

Formatie 9 
 

 

Financieel verslag 11 
 

 

Jaarrekening 16 
 

 

Schoolgegevens 30 

Hilversumse 
Schoolvereniging 

12 

toegenomen en de liquiditeit beperkt is afgenomen. De 

waarden zitten ruim boven de signaleringswaarden die 

de Inspectie van het Onderwijs hanteert, namelijk 0,30 

voor de solvabiliteit inclusief voorzieningen en 0,75 

voor de liquiditeit, current ratio. De verwachting is dat 

de liquiditeit in de nabije toekomst weer iets zal 

toenemen. 

 

De huisvestingsratio (huisvestingslasten gedeeld door 

totale lasten) is afgenomen en ligt ruim onder de 

signaleringswaarde van 10%. 

 

Het weerstandsvermogen voor primair onderwijs 

(eigen vermogen minus materiële vaste activa gedeeld 

door totale baten) is licht toegenomen en zit ruim 

boven de signaleringswaarde van 5%. 

 

De rentabiliteit op jaarbasis is afgenomen, conform de 

afname in het exploitatieresultaat. Omdat we 

verwachten dat de komende jaren de resultaten 

ongeveer neutraal zullen zijn, neemt de rentabiliteit in 

de toekomst af. Gezien het opgebouwde eigen 

vermogen en de omvang van de hoeveelheid liquide 

middelen beschouwen we deze situatie als gewenst. 

 

Begroting 
In de meerjarenraming, onderdeel van de jaarrekening, 

is de exploitatiebegroting voor 2019 opgenomen. Deze 

begroting is door de algemene ledenvergadering 

samen met dit jaarverslag vastgesteld, na goedkeuring 

door de Commissie van Toezicht. De begroting voor 

2018 is medio 2017 al vastgesteld, echter in de 

meerjarenraming wordt een bijgestelde prognose 

gehanteerd. De begrotingen en prognoses zijn 

opgesteld aan de hand van de meest recente 

informatie ten tijde van de vaststelling ervan met 

verwerking van bekostigingsinformatie, loonindicaties 

en beleidsvoornemens. Bij de ramingen vanaf 2019 is 

voor de kosten geen rekening gehouden met mogelijke 

effecten van inflatie en cao-onderhandelingen, omdat 

ervan uitgegaan kan worden dat voor deze effecten bij 

gelijkblijvend beleid via de bekostiging wordt 

gecorrigeerd. 

  

De contributie voor schooljaar '18-'19 is in 2017 door 

de leden vastgesteld op 54,50 euro per leerling per 

maand. Voor toekomstige aanpassingen van de 

contributie hanteren we als uitgangspunt dat dit 

gebeurt op basis van de meest recent bepaalde 

jaarontwikkeling van de consumentenprijsindex. We 

stellen de contributie voor schooljaar '19-'20 vast op 

55,50 euro, omdat deze aanpassing een afgeronde 

benadering is van de ontwikkeling van de 

consumentenprijsindex over 2017, die 1,4 procent 

bedroeg. 

 

Investeringen 
Dit jaar is er veel geïnvesteerd in de vorm van een 

omvangrijke herinrichting van de gymzaal en het 

terrein om de school. Daarnaast hebben we drie 

nieuwe digiborden aangeschaft en is er een schuifpui 

aangebracht tussen twee lokalen. Tot slot is een 

leesmethode en een kleutermethode aangeschaft. 

 

Investeringen doen we in het algemeen zoveel mogelijk 

op het moment dat dit wenselijk is. We houden echter 

rekening met de effecten ervan op de liquiditeit. Een 

buffer aan liquide middelen van minder dan 100 

duizend euro achten we niet wenselijk. 
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Verslag toezichthoudend orgaan 
De Commissie van Toezicht heeft in zijn 

toezichthoudende rol vooral aandacht voor de 

financiële situatie van de school, de kwaliteit van het 

onderwijs en de langetermijnvisie. 

 

Verslag medezeggenschapsraad 
Er is periodiek overleg geweest tussen de 

Medezeggenschapsraad, het bestuur en de directie. 

Het ging hierbij onder andere over formatiebeleid, de 

begroting en ontwikkelingen in relatie tot de CAO. De 

onderlinge samenwerking verloopt coöperatief, open 

en respectvol.  

 

Treasury 
We voeren een terughoudend treasurybeleid. Naast de 

betaalrekeningen maken we momenteel alleen gebruik 

van spaarrekeningen waarvan het tegoed direct 

opeisbaar is. We zetten geen financiële middelen vast 

in depots en dergelijke. Ook beleggen we niet met de 

beschikbare middelen. In een treasurystatuut zijn over 

dit onderwerp afspraken vastgelegd met het de 

Commissie van Toezicht. 

 

Governance en horizontale 

verantwoording 
Alle inkomsten worden door het bestuur beheerd. Het 

bestuur is eindverantwoordelijk voor een effectieve 

besteding van de middelen. Financiële afwegingen zijn 

erop gericht om de continuïteit van de school te 

waarborgen en optimale randvoorwaarden te creëren 

om de ambities van de school te realiseren. 

 

In het treasurystatuut zijn, naast de afspraken over 

treasury, drie onderwerpen vastgelegd ten behoeve van 

een gestructureerde en transparante aanpak rond 

financiële handelingen. Ten eerste zijn er afspraken 

gemaakt over de wijze waarop betrokkenen binnen de 

organisatie financiële verplichtingen kunnen aangaan. 

Ten tweede is beschreven op welke wijze financiële 

transacties dienen te worden uitgevoerd, op basis van 

het vierogen-principe, om de risico's van fraude en 

onjuiste betalingen te beperken. Ten derde is 

vastgelegd op welke manier inkomsten en uitgaven 

gemonitord worden, zodat er gedurende het jaar een 

beeld is van de afwijkingen tussen enerzijds de begrote 

en anderzijds de gerealiseerde uitgaven en inkomsten. 

 

Door de opzet van een verenigingsstructuur is de 

horizontale verantwoording stevig verankerd richting 

de ouders van de schoolgaande kinderen. De algemene 

ledenvergadering vormt immers het hoogste orgaan 

van de vereniging. Daarnaast wordt het jaarverslag met 

de directie, de Commissie van Toezicht en de 

Medezeggenschapsraad gedeeld voordat deze door de 

algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Met de 

gemeente wordt bovendien goed contact onderhouden 

waar het ontwikkelingen rond lokale regelgeving betreft 

en waar sprake is van relevante investeringen 

gerelateerd aan het schoolgebouw en de grond 

eromheen. Het bestuur handelt conform de Code Goed 

Bestuur van de PO-Raad. 

 

Klachtenregeling 

Bij klachten handelt de school conform de richtlijnen 

van de klachtenregeling voor het openbaar en bijzonder 

primair onderwijs, zoals deze door landelijke 

organisaties van ouders, schoolleiders, besturen en 
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onderwijsvakbonden gezamenlijk is opgesteld. Hierbij 

worden klachten eerst met de leerkracht besproken om 

daarna, indien gewenst, een lid van het 

managementteam in te schakelen. Indien de klacht 

nog niet naar wens is afgehandeld wordt ook de 

directeur betrokken en kan vervolgens de klacht aan 

het bestuur worden voorgelegd. Wanneer binnen de 

school geen correcte afhandeling van de klacht 

mogelijk lijkt te zijn, kan men zich wenden tot de 

Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen 

Bijzonder Onderwijs. Voor medewerkers is er een 

externe vertrouwenspersoon beschikbaar om te 

raadplegen indien dat gewenst is. 

 

Risicobeheersing 
Voor de school zijn drie belangrijke risicogebieden 

benoemd, te weten financiën, bestuurlijke continuïteit 

en kwaliteit van onderwijs. Op deze onderwerpen is op 

basis van het eerder genoemde onderzoek een aantal 

stappen gezet. 

 

De financiële positie van de school wordt door de 

penningmeester gemonitord en hierover wordt indien 

nodig binnen het bestuur en richting de Commissie van 

Toezicht gerapporteerd. Een externe partij beheert de 

financiële administratie en levert de benodigde 

rapportages hiervoor. Het treasurystatuut bevat 

daartoe niet alleen afspraken over treasury, maar ook 

over financieel relevante handelingen, zoals het 

aangaan van verplichtingen en het uitvoeren van 

transacties. Rapportages worden gevoed door nieuwe 

bekostigingsinformatie, mogelijke ontwikkelingen in de 

formatie en verwachtingen over de instroom van 

nieuwe leerlingen. Met name de omvang van de 

formatie en de instroom kunnen van grote invloed zijn 

op de financiële resultaten. 

 

Onze school is een zogenaamde éénpitter: het 

schoolbestuur heeft één school onder zijn hoede in 

plaats van meerdere. Daarnaast is het bestuur 

onbezoldigd en worden bestuursfuncties ingevuld door 

ouders van leerlingen van de school. Deze factoren 

maken de school kwetsbaar wat betreft bestuurlijke 

continuïteit en bijbehorende borging van expertise. 

Bestuurlijke continuïteit trachten we te versterken door 

samenwerking met andere scholen op te zoeken indien 

relevant. Dit kan gaan om kennisdeling, maar ook 

gezamenlijke inkoop. Het bestuur hanteert een rooster 

van aftreden, waarbij de doorstroom gelijkmatig dient 

te gebeuren zodat de opgebouwde kennis niet in één 

keer kan wegvallen. Ondanks deze maatregelen zullen 

we in de toekomst blijven monitoren of de huidige 

inrichting ook op langere termijn wenselijk blijft. 

 

Kwaliteit van het onderwijs vormt, zoals voor elke 

school, een potentieel risicogebied. Dit wordt primair 

door de directeur gemonitord. Het bestuur creëert zo 

nodig nieuwe kaders en mede op basis van 

inspectierapporten wordt de koers van de school 

periodiek geëvalueerd. Dankzij de inrichting met een 

algemene ledenvergadering, een toezichthoudend 

orgaan en een medezeggenschapsraad zijn er 

voldoende waarborgen voor feedback en inbreng door 

betrokkenen. 

 

Continuïteit 
De financiële positie van de school wordt op langere 

termijn beïnvloed door diverse factoren. De 

belangrijkste drie zijn veranderingen in vraag en 
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aanbod van onderwijs in de omgeving, de toegenomen 

verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de 

school en de inrichting van de extra zorg voor 

leerlingen in het kader van passend onderwijs. Bij de 

toelichting op de ontwikkelingen van het 

leerlingenaantal, de formatie, de exploitatie en balans, 

wordt hierop nader ingegaan. In de jaarrekening zijn 

prognoses terug te vinden die horen bij deze 

continuïteitsparagraaf. 

 

De kansen en bedreigingen voor de school op de lange 

termijn zijn in het verleden door een onafhankelijke 

derde onderzocht. Achterliggende wens was en is dat 

de school in staat moet blijven om op autonome wijze 

financiële stabiliteit te creëren en handhaven. 

 

De uitkomsten van het onderzoek hebben geleid tot de 

conclusie dat de school het beste aansluit bij de vraag 

aan onderwijs in de omgeving van de school door 9 

groepen, inclusief een instroomgroep, in te richten met 

een gemiddelde groepsgrootte van 32 leerlingen in de 

groepen 3 tot en met 8. De oktobertelling (aantal 

leerlingen op 1 oktober) zal hierbij stabiliseren rond 245 

leerlingen vanaf schooljaar 2019-2020. 

 

 

De formatie zal rond hetzelfde jaar met ongeveer 1 fte 

naar beneden moeten worden bijgesteld. Om een 

solide en stabiel team te behouden, wat het onderwijs 

ten goede komt, is de keuze gemaakt om deze 

gewenste afname vooralsnog via natuurlijk verloop 

plaats te laten vinden. Dit heeft als gevolg dat er 

mogelijk voor een aantal jaren een kleine overcapaciteit 

kan bestaan. Deze ontwikkeling wordt goed 

gemonitord met als uitgangspunt dat we deze extra 

lasten bekostigen uit het eigen vermogen. Dit financiële 

nadeel heeft overigens een onderwijskundig voordeel, 

want deze extra capaciteit kan uiteraard op een zinvolle 

manier ingezet worden voor onderwijsactiviteiten. 

 

Nagenoeg alle baten houden direct verband met het 

leerlingenaantal. In de periode die de meerjarenraming 

beslaat, is dit aantal constant tot de oktobertelling in 

2019. De effecten van de leerlingafname worden pas 

doorberekend in de baten van 2020 en verder. 

 

Het eigen vermogen zal eind 2019 vergelijkbaar van 

omvang zijn ten opzichte van 2016. We verwachten 

geen grote fluctuaties in deze periode. 

 

De school is momenteel financieel gezond en de 

verwachting is dat dit de komende jaren ook zo blijft. 
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Jaarrekening 
 

Grondslagen          

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn 660 
Onderwijsinstellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De gegevens zijn ontleend aan de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs 
van het Ministerie van OCW. De cijfers in de jaarrekening zijn afgerond op hele euro's. 
           

Stelsel- en schattingswijzigingen Er zijn dit boekjaar geen stelselwijzigingen of schattingswijzigingen doorgevoerd. 
           

Waardering van activa en passiva Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die 
gelijk is aan de nominale waarde, tenzij anders vermeld. 

           

Materiële vaste activa De waardering is gebaseerd op de verkrijgingsprijs verminderd met jaarlijkse 
afschrijvingen, waarbij de afschrijving in het investeringsjaar gebeurt op basis van 
tijdsevenredigheid. Activering vindt plaats bij investeringen vanaf 2.000 euro met 
een afschrijftermijn per categorie op basis van de verwachte economische 
levensduur: groot onderhoud aan gebouw en terrein (5-40 jaar), meubilair (15 
jaar), inventaris (10 jaar), ICT en leermethoden (5 jaar). 

           

Vorderingen Er is sprake van opname tegen de nominale waarde en, indien nodig, wordt 
daarnaast een voorziening voor het risico van oninbaarheid opgenomen. 

           

Liquide middelen De kas- en banktegoeden staan ter vrije beschikking van het bestuur, met 
inachtneming van hetgeen is vastgelegd in het treasurystatuut. Naast de 
rekeningen-courant wordt momenteel alleen gebruik gemaakt van 
spaarrekeningen waarvan het tegoed direct opeisbaar is. 

           

Algemene reserve Deze reserve dient ter waarborging van de continuiteit van de school en wordt op- 
en afgebouwd door resultaatsbestemming. Het saldo is vrij besteedbaar. 

           

Personeelsvoorzieningen Op basis van Richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is er een 
voorziening ingericht voor jubileumgratificaties die voortvloeien uit de CAO. Dit 
betreft verwachte kosten die op de balansdatum bekend zijn, maar waarvan de 
omvang onzeker is. Op basis van een prognose van de uitgaven in de komende 
20 jaar wordt een dotatie vastgesteld die in deze periode de voorziening 
voldoende op peil zal houden, gegeven het huidige personeelsbestand. De 
voorziening wordt gedoteerd ten laste van de staat van baten en lasten en de 
werkelijke kosten worden rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht. 

           

 In een aantal gevallen kunnen de kosten voor de WW-uitkering van oud-
medewerkers door het Participatiefonds worden verhaald op de oud-werkgever. 
De administratie hiervan bij het Participatiefonds liet in het verleden te wensen 
over en momenteel wordt een inhaalslag gemaakt. Dit heeft ook voor de school 
als werkgever tot nieuwe inzichten geleid. Op dit moment is niet duidelijk wat de 
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exacte grootte is van de vordering die het Participatiefonds op basis hiervan heeft 
op de school. Op basis van de inzichten die worden gegeven in het 
administratiesysteem van het Participatiefonds maken we een inschatting van de 
omvang van de naderende vorderingen en nemen we hier een voorziening voor 
op. 

           

Kortlopende schulden Het betreft vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen. Deze 
schulden hebben een verwachte maximale looptijd van een jaar. 

           

Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee 
verbonden, aan het jaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden 
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 

           

Rijksbijdragen OCW Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie 
opgenomen, verstrekt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn. De 
Rijksbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar. 

           

Pensioenpremies Werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben, hebben recht op 
een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de 
jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen die 
voortvloeien uit deze rechten zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds 
voor werkgevers en werknemers vanoverheid en onderwijs: ABP. Aan het ABP 
worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel door de 
werknemer wordt betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, 
indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van 
het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 
ultimo 2015 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 98,7 procent. De 
pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de benadering van de 
verplichting aan de pensioenuitvoerder. In deze benadering wordt de aan de 
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten 
verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 
bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere 
premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van 
het boekjaar verantwoord in de jaarrekening. 

           

Financiële basten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 

           

Resultaatbestemming Het resultaat wordt gemuteerd op het eigen vermogen, zoals opgenomen onder 
de overige gegevens en in de toelichting op de balans. 

           

Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij het 
saldo van baten en lasten als uitgangspunt wordt genomen om vervolgens 
correcties aan te brengen voor verschillen tussen opbrengsten en kosten 
enerzijds, en ontvangsten en uitgaven anderzijds. 
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Overige toelichtingen 
           

Opgave doelsubsidies Er zijn geen doelsubsidies uitgekeerd die ultimo boekjaar nog verrekend dienen te 
worden. 

           

Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen. 
           

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er is een investeringsverplichting in 2018 van 12.562,66 euro in het kader van de 
afronding van de herinrichting die in 2017 plaatsvond. 

           

Bestemming van het resultaat Het resultaat is volledig ten bate van de algemene reserve bestemd. 
           

Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die dienen te worden toegelicht. 

           

Overige gegevens          

           

Statutaire regeling inzake 
resultaatsbestemming 

In de statuten van de vereniging zijn geen bepalingen hieromtrent opgenomen. 

           

Controleverklaring onafhankelijke accountant De verklaring is gehecht achter dit verslag. 

           

Kasstroomoverzicht          

          2017       2016 

Kasstromen uit operationele activiteiten                   

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering         19.305        96.215  

Aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat                 

Aanpassingen voor afschrijvingen         70.535        63.278  

Toename (afname) van voorzieningen         -12.518        -35.386  

          58.017        27.892  

Verandering in werkkkapitaal                   

Afname (toename) van kortlopende vorderingen       -15.771        17.237  

Toename (afname) van kortlopende schulden       1.988        -32.807  

          -13.783        -15.570  
                     

Ontvangen interest         1.913        4.308  
                     

          65.452        112.846  

Kasstromen uit investeringsactiviteiten                   

Investeringen in materiële vaste activa (-/-)       103.965        213.552  

          -103.965        -213.552  
                    

Toename (afname) van liquide middelen         -38.514        -100.706  
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Balans          

          31-12-2017       31-12-2016 

Activa                   

Vaste activa                   

Materiële vaste activa         603.989        559.355  

          603.989        559.355  

Vlottende activa                   

Vorderingen         93.479        77.708  

Liquide middelen         519.413        557.926  

          612.892        635.635  
                    

          1.216.881        1.194.990  

Passiva                   

Eigen vermogen         1.040.393        1.019.175  

Voorzieningen         20.175        32.693  

Kortlopende schulden         156.313        143.122  
De balans is opgemaakt na resultaatbestemming.         1.216.881        1.194.990  

           

Staat van baten en lasten         

          realisatie 
2017 

  begroting 
2017 

  realisatie 
2016 

Baten                   

Rijksbijdragen         1.263.080    1.190.000    1.252.613  

Overheidsbijdr./subs. overige overheden         18.771    20.000    26.892  

Overige baten         172.776    160.000    165.307  

          1.454.628    1.370.000    1.444.812  

Lasten                   

Personeelslasten         1.181.531    1.130.000    1.071.075  

Afschrijvingen         70.535    75.000    63.278  

Huisvestingslasten         68.479    80.000    87.067  

Overige lasten         114.778    115.000    127.177  

          1.435.323    1.400.000    1.348.597  

                    

Saldo baten en lasten         19.305    -30.000    96.215  
                    

Financiële baten en lasten         1.913    2.000    4.308  
                    

Totaal resultaat         21.218    -28.000    100.523  

           

 
 

         



 

 

   

 

 

Jaarverslag 2017 
 

 

De school 2 
 

 

Terugblik en ambities 6 
 

 

Formatie 9 
 

 

Financieel verslag 11 
 

 

Jaarrekening 16 
 

 

Schoolgegevens 30 

Hilversumse 
Schoolvereniging 

20 

Materiële vaste activa 
          aanschafprijs 

1-1-2017 
  afgeschreven 

1-1-2017 
  boekwaarde 

1-1-2017 

Materiële vaste activa                   

Gebouwen         1.122.840    686.536    436.304  

Terreinen         131.904    119.023    12.881  

Inventaris en apparatuur         359.119    248.949    110.170  

          1.613.864    1.054.509    559.355  
                    

 
 
 
(vervolg) 

      
  

investeringen 
2017 

  des- 
investeringen: 
aanschafprijs 

2017 

  des- 
investeringen: 
afgeschreven 

2017 

    
  

afschrijvingen 
2017 

Gebouwen     19.775    -    -    36.594  

Terreinen     6.161    -    -    2.084  

Inventaris en apparatuur     89.233    37.975    37.975    31.857  

      115.169    37.975    37.975    70.535  
                    

 
(vervolg) 

        aanschafprijs 
31-12-2017 

  afgeschreven 
31-12-2017 

  boekwaarde 
31-12-2017 

Gebouwen         1.142.615    723.130    419.485  

Terreinen         138.065    121.107    16.958  

Inventaris en apparatuur         410.378    242.832    167.546  

          1.691.058    1.087.069    603.989  

           

Vlottende activa          

          31-12-2017       31-12-2016 

Vorderingen                   

Vorderingen op OCW/EZ         64.409        62.853  

Vorderingen op gemeenten en GR's         20.000        14.855  

Vooruitbetaalde kosten         9.070        -  

          93.479        77.708  

Liquide middelen                   

Kasmiddelen         970        539  

Tegoeden op bankrekeningen         518.442        557.388  

          519.413        557.926  
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Eigen vermogen 
      stand per 

1-1-2017 
  resultaat 

2017 
  mutaties 

2017 
  stand per 

31-12-2017 

Eigen vermogen                   

Algemene reserve     1.019.175    21.218    -    1.040.393  

      1.019.175    21.218    -    1.040.393  

           

Voorzieningen          

      stand per 
1-1-2017 

  dotaties 
2017 

  onttrekkingen 
2017 

  stand per 
31-12-2017 

Voorzieningen                   

Personele voorzieningen                   

Jubileumvoorziening     18.314    1.000    -    19.314  

Werkloosheidsbijdragen     14.379    -13.518    -    861  

      32.693    -12.518    -    20.175  
                    

      32.693    -12.518    -    20.175  

           

Kortlopende schulden          

          31-12-2017       31-12-2016 

Kortlopende schulden                   

Belastingen en premies sociale verzekeringen       43.294        44.009  

Pensioenen         13.513        11.216  

Overige kortlopende schulden         26.085        19.647  

Vakantiegeld en vakantiedagen         45.071        44.169  

Overige overlopende passiva         28.350        24.080  

          156.313        143.122  
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Baten 
          realisatie 

2017 
  begroting 

2017 
  realisatie 

2016 

Rijksbijdragen                   

Rijksbijdragen OCW/EZ                   

Rijksbijdragen OCW         1.227.700    1.160.000    1.218.358  

Doorbetalingen rijksbijdrage samenwerkingsverbanden     35.381    30.000    34.254  

          1.263.080    1.190.000    1.252.613  

                    

          1.263.080    1.190.000    1.252.613  

Overheidsbijdr./subs. overige overheden                   

Overige overheidsbijdr. en -subs. overige overheden                 

Overige gemeentelijke en GR-bijdr. en -subs.       18.771    20.000    26.892  

          18.771    20.000    26.892  

                    

          18.771    20.000    26.892  

Overige baten                   

Ouderbijdragen         172.776    160.000    165.307  

          172.776    160.000    165.307  

           

Lasten          

          realisatie 
2017 

  begroting 
2017 

  realisatie 
2016 

Personeelslasten                   

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten                 

Lonen en salarissen         640.906    575.000    582.910  

Sociale lasten         325.807    400.000    309.275  

Premies Participatiefonds         30.095    -    26.628  

Premies Vervangingsfonds         44.952    -    45.925  

Pensioenlasten         161.957    140.000    126.259  

          1.203.717    1.115.000    1.090.997  

Overige personele lasten                   

Dotaties personele voorzieningen         -12.518    1.000    -34.621  

Lasten personeel niet in loondienst         18.019    18.000    19.761  

Overige         39.729    26.000    20.498  

          45.229    45.000    5.637  

Ontvangen vergoedingen                   

Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds       -67.416    -20.000    -14.468  

Overige uitkeringen die personeelslasten verminderen       -    -10.000    -11.091  

          -67.416    -30.000    -25.560  
                    

          1.181.531    1.130.000    1.071.075  
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Lasten (vervolg)          

          realisatie 
2017 

  begroting 
2017 

  realisatie 
2016 

Afschrijvingen                   

Afschrijvingen materiële vaste activa         70.535    75.000    63.278  

          70.535    75.000    63.278  

Huisvestingslasten                   

Verzekeringslasten         920    -    774  

Onderhoudslasten (kleind onderhoud)         16.058    25.000    27.358  

Energie en water         16.065    22.000    22.773  

Schoonmaakkosten         34.936    33.000    34.121  

Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting       501    -    2.040  

Dotatie voorziening onderhoud         -    -    -  

          68.479    80.000    87.067  

Overige lasten                   

Administratie en beheer         16.097    22.000    22.066  

Inventaris en apparatuur         8.234    -    4.256  

Leer-, en hulpmiddelen         64.509    67.000    74.823  

Overige         25.937    26.000    26.032  

          114.778    115.000    127.177  

Separate specificatie kosten instellingsaccountant                 

Kosten onderzoek jaarrekening         5.445        4.114  

          5.445        4.114  

           

Financiële baten en lasten         

          realisatie 
2017 

  begroting 
2017 

  realisatie 
2016 

Financiële baten                   

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten         1.913    2.000    4.308  

          1.913    2.000    4.308  
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Meerjarenraming balans 
    

31-12-2016 
    

31-12-2017 
  prognose 

31-12-2018 
  begroting 

31-12-2019 
  prognose 

31-12-2020 

Activa                   

Vaste activa                   

Materiële vaste activa 559.355    603.989    600.000    600.000    600.000  

  559.355    603.989    600.000    600.000    600.000  

Vlottende activa                   

Vorderingen 77.708    93.479    70.000    70.000    70.000  

Liquide middelen 557.926    519.413    562.000    567.000    567.000  

  635.635    612.892    632.000    637.000    637.000  
                    

  1.194.990    1.216.881    1.232.000    1.237.000    1.237.000  

Passiva                   

Eigen vermogen 1.019.175    1.040.393    1.062.000    1.067.000    1.067.000  

Voorzieningen 32.693    20.175    35.000    35.000    35.000  

Kortlopende schulden 143.122    156.313    135.000    135.000    135.000  

  1.194.990    1.216.881    1.232.000    1.237.000    1.237.000  

           

Meerjarenraming baten en lasten         

  realisatie 
2016 

  realisatie 
2017 

  prognose 
2018 

  begroting 
2019 

  prognose 
2020 

Baten                   

Rijksbijdragen 1.252.613    1.263.080    1.265.000    1.265.000    1.235.000  

Overheidsbijdr./subs. overige overheden 26.892    18.771    20.000    20.000    20.000  

Overige baten 165.307    172.776    170.000    170.000    170.000  

  1.444.812    1.454.628    1.455.000    1.455.000    1.425.000  

Lasten                   

Personeelslasten 1.071.075    1.181.531    1.175.000    1.175.000    1.145.000  

Afschrijvingen 63.278    70.535    75.000    80.000    80.000  

Huisvestingslasten 87.067    68.479    70.000    70.000    70.000  

Overige lasten 127.177    114.778    130.000    130.000    130.000  

  1.348.597    1.435.323    1.450.000    1.455.000    1.425.000  
                    

Saldo baten en lasten 96.215    19.500    5.000    -    -  
                    

Financiële baten en lasten 4.308    1.913    -    -    -  
                    

Totaal resultaat 100.523    21.218    5.000    -    -  
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Kengetallen 
  realisatie 

2016 
  realisatie 

2017 
  prognose 

2018 
  begroting 

2019 
  prognose 

2020 

Aantal leerlingen                   

4 t/m 7 jaar 124    121    120    124    124  

8 jaar en ouder 134    136    136    121    121  
Teldatum is 1 oktober. 258    257    256    245    245  

Personele bezetting (fte)                   

Directie en management 1,62    1,62    1,60    1,50    1,50  

Onderwijzend personeel 13,09    13,31    13,10    13,00    12,50  

Ondersteunend personeel 1,72    2,23    2,80    3,00    3,00  
Teldatum is 31 december. 16,42    17,16    17,50    17,50    17,00  
                    

Aantal leerlingen / personeel 15,71    14,97    14,63    14,00    14,41  

Aantal leerlingen / onderw. personeel 19,71    19,31    19,54    18,85    19,60  
                    

Kengetallen financiële positie                   

Huisvestingsratio 9,1%   7,5%   7,7%   7,8%   8,0% 

Liquiditeit, current ratio 4,44    3,92    4,68    4,72    4,72  

Liquiditeit, quick ratio 4,44    3,92    4,68    4,72    4,72  

Personeelslasten / rijksbijdragen 85,5%   93,5%   92,9%   92,9%   92,7% 

Personeelslasten / baten 73,9%   81,1%   80,8%   80,8%   80,4% 

Personeelslasten / lasten 79,4%   82,3%   81,0%   80,8%   80,4% 

Rentabiliteit 6,9%   1,5%   0,3%   0,0%   0,0% 

Solvabiliteit I 0,85    0,85    0,86    0,86    0,86  

Solvabiliteit II (incl. voorzieningen) 0,88    0,87    0,89    0,89    0,89  

Weerstandsvermogen 70,3%   71,4%   73,0%   73,3%   74,9% 
                    

Overige kengetallen                   

Kapitalisatiefactor 0,51    0,54    0,55    0,55    0,56  

Weerstandsvermogen excl. mat. v. act. 31,7%   30,0%   31,8%   32,1%   32,8% 

Algemene reserve / baten 70,3%   71,4%   73,0%   73,3%   74,9% 

Voorzieningen / baten 2,3%   1,4%   2,4%   2,4%   2,5% 

Rijksbijdragen / baten 86,4%   86,7%   86,9%   86,9%   86,7% 

Overige overheidsbijdragen / baten 1,9%   1,3%   1,4%   1,4%   1,4% 

Netto werkkapitaal / baten 34,0%   31,3%   34,2%   34,5%   35,2% 

Investeringen huisvesting / baten 11,8%   1,4%             

Investeringen inventaris / baten 2,9%   6,1%             

Beleggingen / eigen vermogen 0,0%   0,0%             

Contractactiviteiten / baten 0,0%   0,0%             

Contractactiviteiten / rijksbijdragen 0,0%   0,0%             
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WNT-verantwoording          

           

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Hilversumse Schoolvereniging van toepassing zijnde regelgeving. 
           

Met gemiddelde totale baten tussen 0 tot 5 mln. euro (2 complexiteitspunten), een gemiddeld aantal van 1 tot 1.500 leerlingen (1 
complexiteitspunt) en een gewogen aantal onderwijssoorten van 1 (1 complexiteitspunt), komt de klassebepaling van de 
Hilversumse Schoolvereniging met in totaal 4 complexiteitspunten uit op klasse A. Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de 
Hilversumse Schoolvereniging is daarme 107 duizend euro. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. 
Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een 
afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. 
           

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

Naam J. de Waal   C. Portocarero   B. van de Roer   E. van Hengstum   F. Hogen Esch 

Functiegegevens Directeur   Bestuurder, 
voorzitter 

  Bestuurder, 
secretaris 

  Bestuurder, 
penningmeester 

  Bestuurder, 
lid 

                    

Aanvang en einde functievervulling 1-1/31-12   1-1/31-12   1-1/22-5   1-1/31-12   1-1/31-12 

Omvang dienstverband (fte) 0,8    0,1    0,1    0,1    0,1  

Gewezen topfunctionaris nee   nee   nee   nee   nee 

(Fictieve) dienstbetrekking ja   nee   nee   nee   nee 

Individueel WNT-maximum 85.600    10.700    4.163    10.700    10.700  
                    

Beloning 57.042    -    -    -    -  

Belastbare onkostenvergoedingen -    -    -    -    -  

Belonigen betaalbaar op termijn 8.570    -    -    -    -  

Subtotaal 65.611    -    -    -    -  
                    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -    -    -    -    -  
                    

Totaal bezoldiging 65.611    -    -    -    -  
                    

Verplichte motivering bij overschrijding n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t. 
                    

Gegevens 2016                   

Aanvang en einde functievervulling 1-1/31-12   1-1/31-12   1-1/31-12   1-1/31-12   1-1/31-12 

Omvang dienstverband (fte) 0,8    0,1    0,1    0,1    0,1  
                    

Beloning 55.102    -    -    -    -  

Belastbare onkostenvergoedingen -    -    -    -    -  

Belonigen betaalbaar op termijn 6.376    -    -    -    -  

Totaal bezoldiging 2016 61.478    -    -    -    -  
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(vervolg)                   

Naam C. Zijlstra   R. Rückert             

Functiegegevens Bestuurder, 
lid 

  Bestuurder, 
lid 

            

                    

Aanvang en einde functievervulling 1-1/22-5   1-1/22-5             

Omvang dienstverband (fte) 0,1    0,1              

Gewezen topfunctionaris nee   nee             

(Fictieve) dienstbetrekking nee   nee             

Individueel WNT-maximum 4.163    4.163              

                    

Beloning -    -              

Belastbare onkostenvergoedingen -    -              

Belonigen betaalbaar op termijn -    -              

Subtotaal -    -              

                    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -    -              

                    

Totaal bezoldiging -    -              
                    

Verplichte motivering bij overschrijding n.v.t.   n.v.t.             
                    

Gegevens 2016                   

Aanvang en einde functievervulling 1-1/31-12   11-6/31-12             

Omvang dienstverband (fte) 0,1    0,1              
                    

Beloning -    -              

Belastbare onkostenvergoedingen -    -              

Belonigen betaalbaar op termijn -    -              

Totaal bezoldiging 2016 -    -              
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Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12 
                    

Naam M. van den 
Biggelaar 

  M. Geurts             

Functiegegevens Bestuurder, 
secretaris 

  Bestuurder, 
lid 

            

                    

Aanvang en einde functievervulling 22-5/31-12   22-5/31-12             

Aantal kalendermaanden waarin 
functievervulling vóór 2017 

-    -              

Aantal kalendermaanden waarin 
functievervulling in 2017 

6,3    6,3              

Aantal uren functievervulling 101    101              

Individueel WNT-maximum 17.714    17.714              

Maximum uurtarief 176    176              
                    

Uitgekeerde bezoldiging -    -              

Bezoldiging per uur -    -              
                    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -    -              
                    

Totaal bezoldiging -    -              
                    

Verplichte motivering bij overschrijding n.v.t.   n.v.t.             
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Toezichthoudende topfunctionarissen                   
                    

Naam S. Baas   L. IJkelenstam             

Functiegegevens Commissie van 
Toezicht, lid 

  Commissie van 
Toezicht, lid 

            

                    

Aanvang en einde functievervulling 1/1-31/12   1/1-31/12             

Individueel WNT-maximum 10.700    10.700              

                    

Beloning -    -              

Belastbare onkostenvergoedingen -    -              

Belonigen betaalbaar op termijn -    -              

Subtotaal -    -              

                    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -    -              
                    

Totaal bezoldiging -    -              
                    

Verplichte motivering bij overschrijding n.v.t.   n.v.t.             

                    

Gegevens 2016                   

Aanvang en einde functievervulling 9-5/31-12   9-5/31-12             
                    

Beloning -    -              

Belastbare onkostenvergoedingen -    -              

Belonigen betaalbaar op termijn -    -              

Totaal bezoldiging 2016 -    -              

           

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

Dit was in 2017 niet van toepassing. 
           

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een 
bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 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. 
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Schoolgegevens 
 

naam: Hilversumse Schoolvereniging 

adres: Frans Halslaan 70 

postcode en plaats: 1213 BM  Hilversum 

  

telefoon: 035-6245076 

website: www.hsv1909.nl 

  

contact algemeen: Elly Riethorst 

e-mail: info@hsv1909.nl 

  

contact bestuur: Marielle van den Biggelaar 

e-mail: bestuur@hsv1909.nl 

 

contact financieel: Erik van Hengstum 

e-mail: penningmeester@hsv1909.nl 

  

KvK-nummer: 40516459 

bestuursnummer: 96266 

BRIN-nummer: 05WG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


