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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

(voor resultaatbestemming) 

 

 

  

EUR EUR EUR EUR

Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa 188.677        150.423        

1.2 Materiële vaste activa 27.661.173   26.674.144   

27.849.850   26.824.567   

Vlottende activa

1.2 Voorraden 166.312        78.030          

1.2 Vorderingen 4.196.127     3.159.778     

4.362.439     3.237.808     

1.2 Liquide middelen 23.644.386   25.387.956   

55.856.675   55.450.331   

2.1 Eigen Vermogen 34.702.570   37.533.763   

2.2 Voorzieningen 4.177.496     4.164.052     

2.3 Langlopende schulden 319.407        -                    

2.4 Kortlopende schulden 16.657.202   13.752.506   

55.856.675   55.450.321   

2020 2019
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GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Baten

3.1 Rijksbijdragen 105.953.561   102.092.808     106.775.964    

3.2
Overige overheidsbijdragen en -

subsidies 167.152          120.000            126.680           

3.5 Overige baten 2.916.302       2.995.839         3.942.971        

Totaal baten 109.037.015      105.208.647     110.845.615   

Lasten

4.1 Personeelslasten 91.126.462     87.149.222       86.758.267      

4.2 Afschrijvingslasten 5.009.143       5.224.486         4.767.907        

4.3 Huisvestingslasten 5.995.965       5.677.906         5.546.264        

4.4 Overige lasten 9.075.272       9.734.177         11.556.550      

Totaal lasten 111.206.842      107.785.791     108.628.988   

Saldo baten en lasten 2.169.827-          2.577.144-         2.216.628       

6 Financiële baten en lasten 54.451-            32.100-              18.458-             

54.451-               32.100-              18.458-            

Resultaat 2.224.278-          2.609.244-         2.198.170       

2020 Begroting 2020 2019
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT  

 

  

EUR EUR EUR EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 2.169.827-   2.216.628       

Aanpassing voor:

Afschrijvingen 5.009.142       4.767.907  

Langlopende schulden 319.407          

Boekverlies buiten gebruik gestelde activa 158.848          

Mutaties voorzieningen 593.462-          394.596     

4.893.935   5.162.503       

Veranderingen in vlottende middelen

Voorraden 88.282-            5.849-         

Vorderingen 1.036.349-       1.409.595  

Schulden 2.904.677       1.303.459  

1.780.046   2.707.205       

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.504.154   10.086.336     

Ontvangen interest -                      12.829       

Betaalde interest 54.451-            31.287-       

54.451-        18.458-            

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 4.449.703   10.067.878     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 6.193.273-       5.489.669-  

Desinvesteringen in materiële vaste activa -                      -                 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 6.193.273-   5.489.669-       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -                  -                      

Mutatie liquide middelen 1.743.570-   4.578.209       

Liquide middelen 1 januari kalenderjaar 25.387.956 20.809.747     

Liquide middelen 31 december kalenderjaar 23.644.386 25.387.956     

Mutatie liquide middelen 1.743.570-   4.578.209       

2020 2019
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE 

RESULTAATBELASTING 

 
Activa en Passiva 
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

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

 
Baten en lasten 
Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 

van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en 
alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn 
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder 
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet 

meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 
voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.  
 
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  
De verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden 
meegenomen indien zij bekend zijn bij het opstellen van de jaarrekening 
 

Intercompany-transacties 

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen 
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden 
geëlimineerd. 
 
Valuta 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming, 

afronding vindt plaats op gehele getallen.  
 
WNT 
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke 
sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als 
normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. 

Gebruik van schattingen    
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 

gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor 

de herziening gevolgen heeft. 
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Financiële instrumenten                                                                                                                

Financiële instrumenten omvatten bij de Veluwse Onderwijsgroep overige vorderingen, 
geldmiddelen, handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende 
categorieën financiële instrumenten opgenomen: overige vorderingen en geldmiddelen, overige 
financiële verplichtingen. Financiële instrumenten worden bij eerste opname gewaardeerd tegen 
reële waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven 
manier gewaardeerd. 
 

De Veluwse Onderwijsgroep maakt geen gebruik van afgeleide instrumenten (derivaten) en houdt 
ook geen handelsportefeuille aan. 

Gekochte obligaties  
Gekochte obligaties die de onderneming in portefeuille neemt worden gewaardeerd tegen 
historische aanschafprijs of lagere marktwaarde. 

Overige vorderingen 

Overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op 
basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. 

  
Materiële vaste activa                                                                                                               

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs bestaat uit de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te 
krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de activa die door de onderneming 
in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en 
hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de 
vervaardiging. Verder omvat de vervaardigingsprijs een redelijk deel van de indirecte kosten en de 

rente op schulden over het tijdvak dat kan worden toegerekend aan de vervaardiging van de 
activa. 
 

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object 
verlengen. 
 

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. 
Overheidssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de 
subsidies betrekking hebben. 
 
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire 
methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste 
bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De activa worden afgeschreven vanaf eerste maand volgend op ingebruikname. 
 
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  
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Bijzondere waardeverminderingen                                                                                   

Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat 
deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties 
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de 
hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare 
waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de 
kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. 

Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroom genererende eenheid hoger is dan de 

realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het 
verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.  

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

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats 

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

Voorzieningen  
Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders 

aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. De grondslag voor 
de personele voorziening voor jubileumuitkeringen is de contante waarde. Toevoegingen aan 
voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden 
rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen. 

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

voldaan:  

• de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);  
• het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van 

middelen noodzakelijk is; en  
• er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting. 

 

 

 

Groep Onderdeel jaren afschr %

Componentenmethoden Casco 40 2,5%

Renovatie 20 5,0%

Afwerkingen 7 14,3%

Installaties 15 6,7%

Vaste terreininrichting 15 6,7%

Overige investeringsgroepen Gereedschappen en machines 15 6,7%

Schoolmeubilair 15 6,7%

Inventaris en apparatuur 10 10,0%

Leermethoden 9 11,1%

Audiovisuele middelen 5 20,0%

Immateriele vaste activa/ 

ontwikkelde software 5 20,0%

ICT 4 25,0%

Vervoersmiddelen 5 20,0%

Overige inventaris 5 20,0%

Boeken 4 25,0%
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Kortlopende schulden 

Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid 
als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. De waardering van kortlopende 
schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten. 

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

van de besteding. 
                                                                                                                                    
Kredietrisico  
Het kredietrisico op debiteuren wordt periodiek ingeschat. 
Voor mogelijk niet inbare debiteuren wordt een voorziening gevormd die in mindering wordt 
gebracht op de uitstaande debiteuren. 

 
Renterisico  
Het renterisico is beperkt omdat de stichting geen leningen heeft of kredietfaciliteiten bij de 

huisbankier. Over de aangehouden obligaties loopt de stichting een renterisico vanwege 
veranderingen in de marktwaarde. Het effectief rendement van de obligaties wordt periodiek 
getoetst.          
 

Liquiditeitsrisico 
Risico’s met betrekking tot de liquiditeit kunnen ontstaan door het projectmatige karakter van 
bepaalde activiteiten, waardoor het gebruik van operationele geldmiddelen kan variëren. De 
kaspositie van de stichting is in basis voldoende groot om schommelingen en incidentele 
tegenvallers op te kunnen vangen. De stichting beschikt echter niet over kredietfaciliteiten. 
 
Personeelsbeloningen/pensioenen 

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die 
periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde 
premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de 
op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een 
overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of 

van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. 

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele 
verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor 
de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang 
van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele 
verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de 
pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan 
de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante 

waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. 

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering 
opgenomen als de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk 
is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 

ALGEMEEN 

Juridische vorm en voornaamste activiteiten 
De Veluwse Onderwijsgroep is opgericht per 1 januari 2009. De stichting heeft als doel het 
bevorderen en in stand houden van Katholiek, Protestants-Christelijk en oecumenisch primair- en 
voortgezet onderwijs in Apeldoorn en directe omgeving. De ondersteuning is voornamelijk bedoeld 
om een betere kwaliteit te leveren, het versterken van de identiteit en voor het versterken van de 

positie de bovengenoemde stichtingen.  

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar. 
 
Stelselwijziging  
Op grond van de CAO Voortgezet Onderwijs is 25% van de werkloosheidsuitkeringen aan 

voormalige werknemers voor rekening van de voormalig werkgever. Met ingang van 2020 wordt 

een voorziening voor verwachte werkloosheidsuitkeringen gevormd. De voorziening is gebaseerd 
op de lopende WW en Bovenwettelijke WW uitkeringen per einde boekjaar welke voor rekening zijn 
van de stichting. Hierbij wordt rekening gehouden met een verwachting van herintreden in het 
arbeidsproces op basis van leeftijdscategorieën. De voorziening wordt nominaal berekend.  
De vergelijkende cijfers zijn aangepast.  

Toegepaste standaarden  

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is 
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in 
het bijzonder RJ 640 Organisaties zonder winststreven) van toepassing zijn en met inachtneming 
van de daarin aangeduide uitzonderingen.  

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

Vergelijking met voorgaand jaar 

De cijfers over 2019 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken. 
Het rekeningschema is aangepast aan de thans geldende indeling van de XBRL. 
 

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Uit de toelichting bij 
‘gebeurtenissen na balansdatum’ blijkt dat de uitbraak van het Coronavirus in 2020 een feit is. De 

inschatting van de organisatie is dat sprake is van continuiteit van de onderwijsactiviteiten. 
Veluwse Onderwijsgroep is financieel gezond en heeft voldoende buffers en liquiditeit. De 
bekostiging van de overheid voor het onderwijs loopt door.  
 
Grondslagen voor consolidatie 
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de rechtspersonen waarover de 

centrale leiding bestaat. De consolidatie betreft de stichtingen: Veluwse Onderwijsgroep, Stichting 
Christelijk Voortgezet Onderwijs in Apeldoorn en Omgeving, Stichting Katholiek Voortgezet 
Onderwijs Apeldoorn en Omgeving, stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs en Stichting 
Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe. 
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OPBRENGSTVERANTWOORDING  

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies  

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 
doelsubsidies zonder verrekening clausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking 
hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCW-subsidies 
met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekening clausule 
heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de 
voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten 

voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. 
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de 
staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten 
komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de 
bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 
kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging, 

worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft volledig verwerkt als baten in de staat 
van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel dan worden 
deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.  

 

Kasstroomoverzicht  
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
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1 MATERIËLE VASTE ACTIVA  

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

 

 

 
Bij het opmaken van de jaarrekening is er kritisch naar de aanwezige activa gekeken. Activa welke 

al vervangen is of niet meer aanwezig hebben we buitengebruik gesteld. Dit is separaat in het 
verloopoverzicht opgenomen. 
 

De totale WOZ-waarde van de gebouwen en terreinen is EUR 108.442.000 (peildatum 01-01-
2020). Het economisch eigendom inzake de gebouwen ligt bij de Gemeente Apeldoorn, Voorst, Epe 
en Brummen. 

  

1.1.2.1 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.1.5

Immateriële Totaal

vaste activa

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Stand per 1 januari 2020:

Aanschafprijs 24.821.120   19.941.414 10.836.534 271.017      55.870.085   

9.885.317-     10.522.125- 8.638.077-   -                  29.045.520-   

Boekwaarde 14.935.803   9.419.288   2.198.457   271.017      -                26.824.565   

Mutaties in de boekwaarde:

Investeringen 3.573.791     1.969.677   624.029      26.197        229.081     6.422.776     

In gebruik genomen activa -                    -                  -                  229.503-      229.503-        

Aanschafwaarde buitengebruikgestelde activa 156.297-        527.192-      879.098-      -                  1.562.587-     

Desinvesteringen aanschafwaarde 332.859-        516.272-      4.830.043-   -                  5.679.175-     

Afschrijfwaarde buitengebruikgestelde activa 103.798        402.998      879.071      -                  1.385.866     

Desinvesteringen afschrijvingen 306.522        583.837      4.806.688   -                  5.697.048     

Afschrijvingen 1.770.697-     2.237.535-   960.505-      -                  40.405-       5.009.142-     

Saldo mutaties 1.724.257     324.486-      359.859-      203.306-      188.676     1.025.283     

Stand per 31 december 2020:

Aanschafprijs 27.905.755   20.867.626 5.751.421   67.712        229.081     54.821.595   

11.245.695-   11.772.824- 3.912.824-   -                  40.405-       26.971.748-   

Boekwaarde 16.660.060   9.094.802   1.838.598   67.712        188.676     27.849.848   

Vaste 

bedrijfsmidd

elen in 

uitvoering en 

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Gebouwen en 

terreinen

Inventaris en 

apperatuur

Overige 

materiele 

vaste activa
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2 VOORRADEN 

 

 

 

3 VORDERINGEN 

 

 

 

Debiteuren 
De debiteuren hebben allen een looptijd korter dan 1 jaar. 

Er is geen voorziening wegens oninbaarheid gevormd. 

 

Overige vorderingen 
De overige vorderingen hebben allen een looptijd korter dan 1 jaar. 

 

 

 

EUR EUR EUR EUR

Verkrijgingsprijs Gebruiksgoederen 166.312      78.030        

1.2.1.1 Gebruiksgoederen 166.312      78.030        

2020 2019

EUR EUR EUR EUR

1.2.2.1 Debiteuren algemeen 179.360      85.829        

1.2.2.2 Vorderingen op OCW/EZ 1.001.016   928.226      

1.2.2.3 Vorderingen op gemeenten en GR's

416             1.996          

191.350      134.185      

191.766      136.181      

1.2.2.4 Vorderingen op groepsmaatschappijen

1.2.2.7 Vorderingen ll/studenten 88.447        100.548      

1.2.2.10 Overige vorderingen 1.070.846   1.053.952   

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 99.839        581.509      

1.2.2.13 Verstrekte voorschotten 500             331             

1.2.2.15 Overlopende activa overige 1.564.353   273.202      

2.823.985   2.009.542   

4.196.127   3.159.778   

2020 2019

Nog te ontvangen bedragen Gemeente 

inzake vandalismeschades + BSO

Nog te ontvangen bedragen Gemeente 

inzake (verbouwings)projecten
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4 LIQUIDE MIDDELEN  

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 

5 EIGEN VERMOGEN 

 

 

Aanwending algemene reserve, risicoanalyse en –management 
De algemene reserve dient ter dekking van risico’s. Jaarlijks vindt actualisatie van de risico’s plaats 
zodat de beheersing van risico’s een integraal onderdeel wordt van de beleid & control cyclus.  
De algemene reserve is voldoende voor de dekking van de aanwezige risico’s. 
Door een stelselwijziging in de voorzieningen is het eigen vermogen ultimo 2019 met € 606.906,- 

afgenomen.  
 
 
Bestemmingsreserve (publiek)                                                                                          
Reserve Personeel 
De bestemmingsreserve personeel is in 2015 opgebouwd en dient ter dekking van personele 
risico’s die in de komende tijd voorzien worden bij de stichting SKVOAO.  

 
Reserve Corona 
In 2020 is een bestemmingsreserve Corona gevormd voor de extra kosten om aan de maatregelen 
te voldoen, de kosten van sneltesten docenten, aanvullende huisvesting en overige maatregelen 

waar geen subsidie tegenover staat.  
 
  

2020 2019

EUR EUR

1.2.4.1Kasmiddelen 15.412        25.283        

1.2.4.2Tegoeden op Bankrekeningen 23.628.974 25.362.673 

23.644.386 25.387.956 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.1.1.1 Algemene reserve:

Stichtingskapitaal 61.467          61.467          

Algemene reserve 32.433.194   606.906-        492.844-        31.333.444   

32.494.661   31.394.911   

2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek

Reserve onderwijskwaliteit 767.988        299.697-        468.291        

Reserve personeel 44.696          7.124-            37.572          

Reserve loonruimte CAO 654.261        458.129-        196.132        

Reserve bijzondere en aanvullende bekostiging 1.853.689     410.062-        1.443.627     

Reserve aanvullende bekostiging rijksbijdrage CAO 411.000        411.000-        

Reserve Corona -                    150.000        150.000        

Reserve Impulsgelden Passend Onderwijs 817.002        341.449-        475.553        

4.548.636     2.771.175     

2.1.1.3 Bestemmingsreserve privaat

Ouderbijdragen 202.348        45.418          247.766        

Reserve boekenfonds 131.661        -                    131.661        

Reserve schoolfonds 70.084          -                    70.084          

Boekenfonds KSG 7.461            -                    7.461            

Gelden Puffius-stichting 78.912          600               79.512          

490.466        536.484        

37.533.763   606.906-        2.224.287-     -                    34.702.570   
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Reserve bijzondere en aanvullende bekostiging 

Deze reserve is gevormd in 2019. Eind 2019 heeft het ministerie van OCW de “regeling bijzondere 
en aanvullende bekostiging PO en VO 2019” gepubliceerd. Via een bedrag per leerling wordt er 
voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs circa € 150 mln beschikbaar gesteld. 
De besteding van het geld heeft in het VO onderwijs als doel voor de jaren t/m 2022 verlichting te 
realiseren van het lerarentekort en de werkdruk. 
 
Reserve loonruimte 

Deze reserve is gevormd in 2019. In 2019 is de bekostiging van het VO verhoogd met 3,13%. 
Hiervan is 2,35% onderbouwd. De resterende 0,8% is voor de dekking van de salarisstijgingen die 
in de nieuwe CAO worden opgenomen. Dit bedrag is in 2020 aangewend.  
In de bekostiging 2020 is 0,3% meer dekking ontvangen dan de CAO aangeeft. Derhalve is 
hiervoor resultaat bestemd ter dekking van de CAO kosten in 2021. 
 

Reserve Impulsgelden Passend onderwijs 
In 2017 gevormde reserve die in volgende jaren zal worden ingezet voor de verbetering van de 
onderwijskwaliteit, gefinancierd uit gelden van het Samenwerkingsverband.  

 
Reserve Onderwijskwaliteit 
Deze reserve is gevormd door de extra middelen uit het Herfstakkoord van 2013 en worden 
projectmatig ingezet voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

 
  
Bestemmingsreserve (privaat) 
Reserve Ouderbijdragen 
De Reserve Ouderbijdragen betreft het saldo van de geïnde ouderbijdragen (Primair Onderwijs) en 
de kosten die uit deze ouderbijdragen worden gedekt  
 

Reserve Boekenfonds 
De Reserve Boekenfonds betreft het saldo van de resultaten ontstaan door invoering van een 
intern boekenfonds ten behoeve van de eigen leerlingen. Vanaf het schooljaar 2011-2012 wordt er 
gewerkt met laptops. Een deel van de kosten is voor rekening genomen van het boekenfonds om 
ouders te stimuleren om een laptop aan te schaffen welke ondersteund kan worden door SKVOAO 

 

Reserve Schoolfonds 
De Reserve Schoolfonds betreft het saldo van de geïnde ouderbijdragen (Voortgezet Onderwijs) en 
de kosten die uit deze ouderbijdragen worden gedekt. 
 
Bestemmingsfonds (privaat) 
Bestemmingsfonds Puffius 
Dit fonds is verkregen uit een laatste wilsbeschikking door mejuffrouw Puffius in 1913 en via de 

destijds opgerichte Puffius Stichting. Doel van de stichting is hen, die bij hun studie financiële 
steun behoeven, uit de revenuen van het stichtingskapitaal bij te staan. In 2013 is de Puffius 
Stichting geliquideerd. Dit bedrag is administratief als privaat vermogen verwerkt. In 2017 zijn de 
gelden van het bestemminsfonds ‘Koninklijke H.B.S. Prins Hendrik der Nederlanden’ aan dit fonds 
toegevoegd, omdat de doestelling van dit fonds identiek is aan het Puffiusfonds. 
De rector van de school heeft de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de besteding van deze 
aan de school gekoppelde gelden. 

 
Bestemmingsfonds Leermiddelen Koninklijke Scholengemeenschap 

Dit fonds is ontstaan door de liquidatie van de Stichting Leermiddelen Koninklijke 
Scholengemeenschap te Apeldoorn in 2011. Het resterende saldo is conform de statuten 
geschonken aan de Koninklijke Scholengemeenschap van AVOO. 

Deze gelden kunnen alleen na schriftelijke toestemming van de leerling-/oudergeleding van de 

deelraad van de MR van de KSG (alleen) ten gunste van de school worden besteed.    
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6 VOORZIENINGEN 

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:  

 

 
Spaarverlof                                                                                                                            

De voorziening spaarverlof is gevormd voor personeelsleden die gedurende 4 of meer schooljaren 
60 klokuren hebben gespaard en dit in een aaneengesloten periode gaan opnemen. De voorziening 
is gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Jubileumvoorziening                                                                                                                                 
Op basis van richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaglegging is een voorziening opgenomen 

voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. 
Per medewerker wordt bekeken wat de voorziening behoort te zijn op basis van diens leeftijd, blijf 
kans en de te hanteren rentevoet.  
 

Voorziening werkloosheid 
Op grond van de CAO Voortgezet Onderwijs is 25% van de werkloosheidsuitkeringen aan 
voormalige werknemers voor rekening van de voormalig werkgever. Met ingang van 2020 wordt 
een voorziening voor verwachte werkloosheidsuitkeringen gevormd. De voorziening is gebaseerd 
op de lopende WW en BWW uitkeringen per einde boekjaar welke voor rekening zijn van de 

stichting. Hierbij wordt rekening gehouden met een verwachting van herintreden in het 
arbeidsproces op basis van leeftijdscategorieën. De voorziening wordt nominaal berekend. 
 
Langdurig zieken 
Deze voorziening is gevormd op basis van de loondoorbetalingen en transitievergoedingen voor 
medewerkers die 100% ziek zijn en dit al langer dan 1 jaar zijn en waarvan de herstelkans 0-25% 
is.   

 
Duurzame inzetbaarheid 
De CAO VO kent aan iedere werknemer een basisbudget toe van 50 klokuren per fulltime 
dienstverband. Deze klokuren kunnen voor verschillende aanwendingsmogelijkheden worden ingezet 

afhankelijk van de levensfase en de persoonlijke keuze van de werknemer. Bij bepaling van de 
voorziening wordt uitgegaan van het uurloon inclusief een opslag voor sociale lasten 15,64% (2019: 
49,75%), een opnamekans van 95% en een disconteringsvoet van 0%. In overleg met de VO-raad 

is gebleken dat de pensioenpremies, vakantiegeld en eindejaarsuitkering niet in de waardering van 
de LPB-uren meegenomen hoeven te worden. 
 
Reorganisatievoorziening  
Deze voorziening betreft een reorganisatievoorziening als gevolg van een wijziging in de 
organisatiestructuur van het primair onderwijs.   

 

2.2.1.2 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.1.6 2.2.1.7 2.2.1.7 2.2.1.7 Totaal

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Stand per 31 december 2019 344.612       1.188.683    617.093       1.591.796    268.809       153.059       4.164.052    

Effect stelselwijziging 606.906         -                   606.906       

Stand per 1 januari 2020 344.612       1.188.683    606.906         617.093       1.591.796    268.809       153.059       4.770.958    

Dotaties 5.597           19.554         82.893           191.106       327.166       -                   -                   626.315       

Onttrekkingen 53.975-         83.439-         161.561-         165.918-       34.473-         186.981-       150.000-       836.347-       

Vrijval 2.043-           101.365-       109.137-         85.998-         -                   81.828-         3.059-           383.430-       

Stand 31 december 2020 294.191       1.023.434    419.101         556.283       1.884.489    -                   -                   4.177.496    

Kortlopend deel  < 1 jaar -                   89.447         124.995         382.848       -                   -                   -                   597.290       

Middellang deel  > 1 jaar en < 5 jaar 62.921         251.880       275.921         173.435       916.514       -                   -                   1.680.670    

Langlopend deel > 5 jaar 231.270       503.202       18.185           -                   709.111       -                   -                   1.461.768    

Personeels-

voorziening: 

Spaarverlof

Personeels-

voorziening:     

Jubileum-

uitkering 

Personeels-

voorziening:  

langdurig 

zieken

Personeels-

voorziening:  

Reorganisatie

Personeels-

voorziening:  

Duurzame 

inzetbaarheid

Personeels-

voorziening:  

SLAR

Personeels-

voorziening:  

Werkloosheids-

uitkeringen
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SLAR 

Deze voorziening is gevormd in verband met de afwikkeling van de SLAR. De afwikkeling is in 2020 
afgerond.  

7 LANGLOPENDE EN KORTLOPENDE SCHULDEN  

 

Langlopende schulden 

 

Kortlopende schulden

 

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 

EUR EUR EUR EUR

2.3.5.1 Schulden aan Ministerie van Financiën

2.3.6.1 Schulden aan gemeenten 319.407      -          

319.407      -          

2020 2019

EUR EUR EUR EUR

2.4.4. Schulden OCW/EZ 25.368          72.705          

2.4.8.1 Crediteuren 1.506.885     2.163.786     

2.4.9.1

3.932.883   3.643.856

Loonheffing, sociale verzekeringen

Omzetbelasting 26.578        29.650

3.959.461     3.673.506

2.4.10.1 Pensioenen 1.138.866     989.899        

2.4.12.1 Overige kortlopende schulden:

Lonen en salarissen 36.617        26.016        

Nog te betalen bedragen 1.205.185   310.156      

Overig 137.729      149.324      

1.379.531     485.496        

2.4.14.1 Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ 2.649.841     1.487.169     

2.4.15.1 Vooruitontvangen investeringssubsidies 653.728        365.686        

2.4.16.1 Vooruitontvangen bedragen 602.265        1.243.663     

2.4.17.1 Vakantiegeld en vakantiedagen 3.198.473     3.052.692     

2.4.19.1 Overige overlopende passiva 1.542.784     217.904        

16.657.202   13.752.506   

2020 2019

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen:
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8 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN OCW 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

In oktober 2020 heeft het college van bestuur het besluit genomen tot een juridische fusie van een 

personele unie van vijf stichtingen naar een samenwerkingsbestuur bestaande uit één stichting: 

Stichting Veluwse Onderwijsgroep. Op dit moment werken Stichting Veluwse Onderwijsgroep, 

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en omgeving, Stichting Apeldoorns Voortgezet 

Openbaar Onderwijs,  Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe en Stichting Christelijk 

Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en omgeving nauw samen in een groep onder de naam Veluwse 

Onderwijsgroep ("VOG"). Na de fusie worden de vijf stichtingen samengevoegd tot één stichting. 

Bij deze juridische fusie zal de Stichting Veluwse Onderwijsgroep als verkrijgende stichting 

optreden, waardoor het vermogen en alle rechten en verplichtingen van de andere stichtingen 

onder algemene titel (dus automatisch) overgaan naar Stichting Veluwse Onderwijsgroep, en de 

andere stichtingen (automatisch) ophouden te bestaan. De Stichting Veluwse Onderwijsgroep, die 

nu geen onderwijsstichting is, wordt dat met ingang van de fusie wel.  

De juridische fusiedatum is 1 februari 2021 waarbij de fusie administratief terugwerkt naar 1 

januari 2021. Dit houdt in dat de formele fusie pas per 1 februari 2021 van kracht wordt maar dat 

we wel kunnen volstaan met één meerjarenbegroting, één bestuursverslag en één jaarrekening 

2021. 

Meerjarige financiële verplichtingen  
 
Stichting Veluwse Onderwijsgroep 

Ten eerste is er het huurcontract van de kantoorlocatie aan Kanaal Noord 350 vanaf november 
2019 wat een kostenniveau van € 167.607 aan huurlasten en € 48.319 aan servicelasten met zich 
meebrengt.  

 

Het schoonmaakcontract behorende bij het kantoorpand aan Kanaal Noord 350 behelst € 18.160 
aan jaarkosten, los van eventuele extra schoonmaakrondes die tijdelijk als gevolg van corona 
worden uitgevoerd.  

 

Voor de huur van kopieer- en printapparatuur is eind 2019 een nieuw contract afgesloten met 
Canon Nederland NV die loopt van 1-12-2019 tot en met 30-11-2024. De kosten met dit nieuwe 
contract gemoeid zijn bedragen € 8.892 op jaarbasis.  

 

Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe 
In 2009 is een 20-jarige gebruiksovereenkomst met de gemeente Apeldoorn gesloten betreffende 
de exploitatie van Dok Zuid (Sebastiaanschool) (Huur € 51.500 per jaar in 2020).  
  
Voor de levering van gas is er een contract gesloten met Eneco (kosten 2020 € 215.000) en voor 
elektra met DVEP (kosten 2020 € 149.000).   
  

Met betrekking tot de schoonmaak is er in 2015 een nieuw meerjarencontract gesloten 
met Lucrato (kosten 2020 € 434.000).  
  

De verplichting ten aanzien van de instandhouding van de Stichting VOG bedraagt in 
2020 € 1.406.389.  
  

Voor de huur van kopieer- en printapparatuur is eind 2019 een nieuw contract afgesloten met 
Canon Nederland NV die loopt van 1-12-2019 tot en met 30-11-2024. (Kosten € 24.000 per jaar 
voor huur machines)   
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In de cao is in artikel 8a een recht opgenomen voor de medewerkers om te sparen voor 

ouderenverlof. Om uren te kunnen sparen voor ouderenverlof moet de werknemer conform artikel 
8a cao PO vooraf een plan indienen, waarin staat hoe deze verlofuren de komende vijf jaren 
worden ingezet. Uitgangspunt voor het waarderen van de voorziening zijn deze plannen. De basis 
voor het vaststellen van de hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het aantal uur 
dat een medewerker op basis van deze plannen heeft gespaard en niet heeft opgenomen 
vermenigvuldigd met de loonkosten per uur, gecorrigeerd voor de eigen bijdrage, de opnamekans 
en deze eventueel te disconteren. Omdat er voor het opstellen van de jaarrekening nog geen 

afspraken zijn gemaakt over het sparen van de uren van 2014 tot en met 2020, is er in 2020 geen 
voorziening opgenomen in de balans.  
  

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en Omgeving 
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur, energie, 
schoonmaak en kopieerapparatuur.  

  
De stichting heeft een drietal contracten voor onbepaalde tijd met de firma Accres te Apeldoorn 
voor de huur van 3 sporthallen voor een bedrag van € 70.000 (kosten 2020). Tevens is er 1 

contract bij de Stichting Koepel Sport, Welzijn en Cultuur € 17.000 (kosten 2020).    
  
Voor de huur van kopieer- en printapparatuur is in 2019 een nieuw contract afgesloten met Canon 
Nederland NV die loopt van 1-12-2019 tot en met 30-11-2024 voor € 45.000 per jaar.  

  
In 2020 zijn de schoonmaakkosten europees aanbesteed en hierin zijn verschillende leveranciers 
naar voren gekomen. Van Tongeren (Twello en Mheenpark) voor € 142.000 per jaar, Keus voor het 
Cortenbosch ad € 120.000 per jaar en SMB Willems voor het Walterbosch ad € 159.000 per jaar.   
  
In 2014 zijn nieuwe contracten voor levering, transport en meting voor gas en elektra afgesloten 
ingaande op 1-1-2015 en lopend tot 1-1-2021. De jaarlijkse verplichting voor energie bedraagt 

€ 343.000 (kosten 2020)  
  
De verplichting ten aanzien van de instandhouding van de stichting VOG bedraagt in 
2020 € 1.879.365.  
  

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in Apeldoorn en Omgeving                                              

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur, energie, 
schoonmaak en kopieerapparatuur.  
  
De stichting heeft langlopende verplichtingen met de firma Accres te Apeldoorn voor de huur 
van drie sporthallen voor een bedrag van € 259.000 (kosten 2020).  
  
Voor de huur van kopieer- en printapparatuur is eind 2019 een nieuw contract afgesloten met 

Canon Nederland NV die loopt van 1-12-2019 tot en met 30-11-2024 voor € 31.000 per jaar.  
  
In 2020 is een nieuw contract afgesloten voor de schoonmaak met de Keus met ingangsdatum 1-
11-2020 voor een bedrag van  € 135.000 per jaar. Tevens is er een contract met Van 
Tongeren Schoonmaak, dit contract loopt tot 1-5-2021 en is verlengd. Dit contract heeft een 
verplichting van € 154.000.   
  

In 2014 zijn nieuwe contracten voor levering, transport en meting voor gas en elektra afgesloten 

ingaande op 1-1-2015 en lopend tot 1-1-2021. De jaarlijkse verplichting voor 
energie bedraagt € 432.000 (kosten 2020)  
  
De verplichting ten aanzien van de instandhouding van de stichting VOG bedraagt in 
2020 € 2.005.206.                                                                                                                                           
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Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs 

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van 
huur, kopieerapparatuur, schoonmaak, lesmaterialen, energie en administratie.  
  
De stichting heeft langlopende verplichtingen met de firma Accres te Apeldoorn voor de huur van 
drie sporthallen.  
  
Voor de huur van kopieer- en printapparatuur is in 2019 een nieuw contract afgesloten met Canon 

Nederland NV die loopt van 1-12-2019 tot en met 30-11-2024 voor € 17.000 per jaar.  
  
Er was sprake van een doorlopend schoonmaakcontract met CSU. Dit contract is op 1-12-2012 
afgesloten en kent een looptijd van 3 jaar, aangevuld met de optie dat het contract 5 keer met een 
jaar kan worden verlengd. In 2019 heeft AVOO het contract voor de derde keer 
verlengd. Het huidige contract liep af per 31-12-2020. Per 1-1-2021 is een nieuw contract 

afgesloten met Drost, de jaarlijks verplichting bedraagt € 382.000.   
  
Er is een doorlopend contract met betrekking tot de levering van lesmaterialen (methoden en 

werkboeken) met een waarde die gerelateerd is aan het aantal leerlingen. In de afgelopen jaren 
ging het gemiddeld om een bedrag van ongeveer € 450.000. De overeenkomst kan jaarlijks 
worden opgezegd.  
  

Voor de levering van gas en elektra is sprake van een mantelcontract via Pro Mereor, met een 
jaarlijkse waarde van ongeveer € 400.000. In 2019 is het contract verlengd met drie jaar. Het 
contract eindig 31-12-2023.  
  
De verplichting ten aanzien van de instandhouding van de Stichting Veluwse 
Onderwijsgroep  bedraagt in 2020 € 1.831.405.   
 

 

9 RIJKSBIJDRAGEN 

 

10 OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN SUBSIDIES 

 
  

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3.1.1.1Rijksbijdrage OCW 92.960.084   90.886.507   93.369.145   

Geoormerkte OCW-subsidies 469.307      282.175      506.178      

Niet geoormerkte OCW-subsidies 9.420.432   7.687.810   8.547.588   

3.1.2.1Overige subsidies 9.889.739     7.969.985     9.053.766     

3.1.3.1Inkomensoverdracht van Rijksbijdragen 3.103.738     3.236.316     4.353.053     

105.953.561 102.092.808 106.775.964 

2020 Begroting 2020 2019

2020 2019

EUR EUR EUR

3.2.2.2. Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en –subsidies 157.152      91.500        85.956        

3.2.2.3 Overige overheidsbijdragen 10.000        28.500        40.724        

167.152      120.000      126.680      

Begroting 

2020
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11 OVERIGE BATEN 

 

12 PERSONEELSLASTEN 

 

 
 
Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het boekjaar 2020 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers (exclusief raad van 
toezicht) bij de organisatie 1.125,9 fte, in 2019 was dit 1.131,8 fte.  
  

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3.5.1.1 Opbrengst verhuur 142.085      162.317      170.354      

3.5.2.1 Detachering personeel 1.194.630   730.202      933.065      

3.5.3.1 Schernkingen 10.021        

3.5.4.1 Sponsoring 1.200          300             8.288          

3.5.5.1 Ouderbijdragen (PO/VO) 1.068.843   1.796.755   2.259.648   

3.5.10.1 Overige:

Vrijval overige projecten / subsidies 105.590      36.500        324.418      

Overige 403.955      269.765      237.177      

509.545      306.265      561.595      

2.916.303   2.995.839   3.942.971   

2020 Begroting 2020 2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Bruto lonen en salarissen 65.124.946   63.450.243   65.382.161   

Sociale lasten 9.674.132     7.881.263     7.365.632     

Pensioenpremies 9.941.749     9.406.268     7.831.300     

4.1.1 Lonen en salarissen 84.740.827   80.737.774   80.579.093   

Dotatie personele voorzieningen 145.643-        270.546        506.849        

Personeel niet in loondienst 3.840.787     2.051.564     2.906.101     

Overige 3.625.685     3.467.054     3.462.417     

4.1.2 Overige personele lasten 7.320.829     5.789.164     6.875.367     

4.1.3 AF: uitkeringen 935.194-        -                    696.193-        

91.126.462   86.526.938   86.758.267   

2020 Begroting 2020 2019
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13 AFSCHRIJVINGEN OP IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA 

 

 

 

14 HUISVESTINGSLASTEN  

 

  

2020 2019

EUR EUR EUR

Immateriële vaste activa 40.405        

4.2.1.1Immateriële vaste activa 40.405        

Gebouwen en terreinen 1.377.105   1.993.545   1.633.814   

Inventaris en apparatuur 2.631.127   2.340.853   2.187.433   

Andere vaste bedrijfsmiddelen 960.506      890.088      946.660      

4.2.2 Materiële vaste activa 4.968.738   5.224.486   4.767.907   

Begroting 

2020

2020 2019

EUR EUR EUR

4.3.1.1Huurlasten 886.622      729.898      766.477      

4.3.2.1Verzekeringslasten -                  

4.3.3.1Onderhoudslasten (klein onderhoud) 932.715      1.050.851   979.704      

4.3.4.1Energie en water 1.644.390   1.584.750   1.555.888   

4.3.5.1Schoonmaakkosten 2.342.370   2.093.100   2.116.407   

4.3.6.1Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting 105.076      120.600      113.159      

4.3.8.1Overige huisvestingslasten 84.792        98.706        14.629        

5.995.965   5.677.905   5.546.264   

Begroting 

2020
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15 OVERIGE LASTEN 

 

16 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

 

17 VERBONDEN PARTIJEN 

 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4.4.1.1Administratie- en beheerskosten:

Administratie en advies 1.349.226   931.140      1.019.505   

Telefoon- en faxkosten 166.458      144.350      171.266      

Contributie en abonnementen 491.724      475.600      468.576      

Kleine aanschaffingen hard- en software 1.895.010   1.542.541   2.168.321   

PR, communicatie en representatie 577.609      697.145      609.491      

Reprokosten 490.774      426.061      446.104      

Overig 8.403          7.250-          21.640        

4.979.204   4.209.587   4.904.903   

4.4.2.1Inventaris, apperatuur en leermiddelen: 245.889      222.050      254.788      

Inventaris en apperatuur

4.4.3.1Leer- en hulpmiddelen 3.510.411   5.217.490   6.275.702   

4.4.5.1Overige:

Medezeggenschap 15.215        25.100        23.181        

Ouderraad 9.675          13.350        9.751          

Overige 314.878      46.600        88.225        -                  

339.768      85.050        121.157      

9.075.272   9.734.177   11.556.550 

2020 Begroting 2020 2019

2020 2019

EUR EUR EUR

6.1.1.1Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 250-         12.829-    

6.2.1.1Rentelasten en soortgelijke lasten 54.450    32.350    31.287    

54.450    32.100    18.458    

Begroting 

2020

Model E: Verbonden partijen

Eigen 

vermogen
Resultaat

31-12-2020 jaar 2020
EUR EUR Ja/Nee % %

Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs Apeldoorn
Stichting Apeldoorn 4                   -                   - nvt nvt nvt

Samenwerkingsverband Ijssel/Berkel Stichting Zutphen 4                   -                   - nvt nvt nvt

Samenwerkingsverband Harderwijk 

e.o
Stichting Harderwijk 4                   -                   - nvt nvt nvt

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

ConsolidatieNaam
Juridische 

vorm

Statutaire 

Zetel

Code 

activiteiten
Art 2:403 BW Deelname



 

27 

               Financieel jaarverslag 2020 Stichting Veluwse Onderwijsgroep 

            

 

18 HONORARIA ACCOUNTANT 

 

 

De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie, een en ander 

zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. 

 

 

 

  

2020 2020 2020

EUR EUR EUR

Controle van de jaarrekening 130.167                130.167      

Andere controleopdrachten 13.223                  13.223        

Adviesdiensten op fiscaal terrein -                  

Andere niet-controlediensten 23.749                  23.749        

143.390                23.749                  167.139      

2019 2019 2019

EUR EUR EUR

Controle van de jaarrekening 106.053                -                            106.053      

Andere controleopdrachten 13.812                  3.626                    17.438        

Adviesdiensten op fiscaal terrein -                            2.340                    2.340          

Andere niet-controlediensten -                            -                            -                  

119.865                5.966                    125.831      

BDO Audit & 

Assurance B.V.

Andere 

accountants-

kantoren

Totaal

BDO Audit & 

Assurance B.V.

TotaalAndere 

accountants-

kantoren
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 
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ONTWIKKELING VAN HET ENKELVOUDIGE RESULTAAT 

 

TOELICHTING 

Overige baten 

De overige baten betreffen hoofdzakelijk de doorbelasting van alle kosten van de Stichting VOG 
aan de onderwijsstichtingen. Deze post is gestegen ten opzichte van 2019 wat diverse aanleidingen 
kent. Omdat deze doorbelasting een directe vertaling is van het kostenniveau, zal bij de volgende 
toelichtingen (m.b.t. de lasten) hier verder bij stil worden gestaan. 
Naast de doorbelasting staat onder overige baten ook € 1.300 aan declaratie ureninzet in het kader 
van de Lenteschool voor het VO en een dekking van de ureninzet met betrekking tot het project 
Technisch VMBO Apeldoorn ad € 24.000.- 

De tweede categorie behorend bij de Overige baten zijn de detacheringsopbrengsten. Deze zijn  
€ 17.000 gestegen ten opzichte van 2019. Waar er in 2019 alleen een detachering was naar 
Cortenbosch was er in 2020 aanvullend nog een detachering naar het Gymnasium en het 
Mheenpark.  

 
 

Personele lasten  
De personele lasten zijn ten opzichte van 2019 toegenomen met € 1.282.000 tot € 5.531.000 over 
2020. De loonkosten liggen hoger dan in 2019 als gevolg van uitbreiding van de vaste formatie en 
een stijging van de lonen in 2020. Daarnaast heeft meegespeeld dat er ten opzichte van 2019 er 
meer extern personeel werkzaam was in 2020 (€ 1.030.000 in 2020 versus € 359.000 in 2019).  
Aanleiding voor laatstgenoemde ontwikkeling is de positie van manager ICT en manager HR, PR & 
Communicatie die extern is ingevuld. 

Exploitatierekening (x EUR 1.000)

Baten

Rijksbijdrage -                  

Overige baten 7.180          100  5.362          100  

7.180          100  5.362          100  

Lasten

Personele lasten 5.531          77    4.249          79    

Afschrijvingen 375             5      186             3      

Huisvestingslasten 246             3      181             3      

Overige instellingslasten 1.026          14    745             14    

7.178          100  5.361          100  

Saldo baten en lasten 2                 1                 

Financiële baten en lasten 2-                 -                  

Exploitatiesaldo -                  1                 

R2020 % R2019 %
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Het gemiddeld aantal fte’s steeg in 2020 van 45,78 naar 48,36 fte (excl. RvT, vervangingen en 

stagiaires). De totale loonkosten per fte stegen naar € 62.200 in 2020. 
Een andere belangrijke oorzaak van de gestegen loonkosten is de doorbelasting van de personele 
kosten vanuit stichting AVOO met betrekking tot de medewerkers van het servicebureau. Dit 
bedraagt € 622.000.  
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingslasten kennen een relatief forse stijging ten opzichte van 2019. Hier liggen diverse 

redenen aan ten grondslag. Ten eerste is er begin 2020 een ICT datastorage aangeschaft wat leidt 
tot een afschrijvingslast van zo’n € 45.000 per jaar. Daarnaast is het AFAS-HR en AFAS-Finance 
optimalisatie- en inrichtingsproject geactiveerd in het eerste kwartaal van 2020 voor ca.  
€ 210.000, wat € 40.000 afschrijvingslast met zich meebrengt. Andere aanleidingen liggen in de 
sfeer van het invlechten van stichting AVOO wat zorgde voor overheveling van activaposten voor 
zo’n € 230.000. 

 
Huisvestingslasten 
In de kosten omtrent huisvesting is een stijging zichtbaar van € 65.000 wat volledig toe te 

schrijven is aan de huurlasten. In de laatste maanden 2019 is er geen huurlast geweest na de 
verhuizing van het servicebureau naar Kanaal Noord. Daarnaast zijn de huurlasten inclusief 
servicelasten op jaarbasis ca. € 76.000 hoger in 2020 ten opzichte van 2020. Energiekosten zijn er 
daarentegen niet meer in 2020 waar er in 2019 nog een energiecontract actief was, wat neerkomt 

op € 24.000 jaarkosten. Tot slot zijn er minder kleine onderhoudskosten geweest in 2020 omdat in 
2019 de verhuizing met alle opstartkosten was. 
 
Overige instellingslasten  
De overige instellingslasten zijn € 280.000 gestegen in 2020 en opzichte van 2019. Ten eerste is er 
een kostenpost á € 85.000 met betrekking tot het voeren van de salarisadministratie van stichting 
AVOO door een extern administratiekantoor. Ten tweede is er een oorzaak te vinden in de 

gestegen kosten rondom de AFAS-licentie door een gestegen gebruikersaantal en door de 
toevoeging van de HR-module (€ 70.000). Ook op het gebied van netwerkverbindingen is er een 
ontwikkeling geweest om netwerkverbindingen centraal voor de totale stichting VOG te beheren en 
niet voor VO en PO apart en ook zodanig te boeken. Zo is er een verschuiving van decentraal naar 
centraal. 

Tot slot zijn er gestegen accountantskosten door enerzijds een (extra) verbijzonderde controle en 

anderzijds door het opschonen van balansposten in de financiële administratie. 
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WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

 

VERMOGENS- EN LIQUIDITEITSPOSITIE 

 

EUR EUR EUR EUR

Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa 188.676      150.423      

1.2 Materiële vaste activa 1.088.306   861.070      

1.276.983   1.011.493   

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 728.168      713.962      

728.168      713.962      

1.7 Liquide middelen 147.160      21.558        

2.152.311   1.747.013   

2.1 Eigen Vermogen 771-             1                 

2.2 Voorzieningen 202.483      261.951      

2.4 Kortlopende schulden 1.950.599   1.485.060   

2.152.311   1.747.012   

2020 2019

Eigen vermogen en financiering (x EUR 1.000)

Op lange termijn beschikbaar vermogen

Algemene reserves 1-                 0-      -                  -       

Bestemmingsreserves -       -                  -       

Subtotaal 0-      -                  -       

Voorzieningen 202             100  262             100  

Totaal lang vermogen 201             100  262             100  

Vastgelegd in:

Immateriële vaste activa 189             15    150             15    

Materiële vaste activa 1.088          85    861             85    

Totaal vaste activa 1.277          85    1.011          85    

Werkkapitaal 1.076-          749-             

Ultimo 

R2020
%

Ultimo 

R2019
%
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Werkkapitaal (x EUR 1.000)

Vorderingen 728             83    714             97    

Liquide middelen 147             17    22               3      

875             100  736             100  

Kortlopende schulden 1.951          1.485          

Werkkapitaal 1.076-          749-             

Liquiditeitsratio 0,45            0,50            

Ultimo 

R2020
% %

Ultimo 

R2019

Vermogenspositie (x EUR 1.000)

Eigen vermogen 1-                 0-      -                  -       

Voorzieningen 202             9      262             15    

Kortlopende schulden 1.951          91    1.485          85    

Totaal vermogen 2.152          100  1.747          100  

Ultimo 

R2020
%

Ultimo 

R2019
%
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TOELICHTING 

 
Materiële vaste activa 
In 2020 is er voor totaal € 689.511 geïnvesteerd. De focus lag in 2019 nog met name op de 

verhuizing naar het nieuwe kantoorpand aan Kanaal Noord met de bijbehorende investeringen, in 
2020 daarentegen lag het zwaartepunt met name op ICT-gebied die de grootste impuls aan de 
investeringen heeft gegeven. De activering van het AFAS-HR en AFAS-Finance optimalisatie- en 
inrichtingsproject (€ 211.000) en de datastorage (€ 170.000) zijn de grootste posten. 
Tevens is er een correctie in de beginbalans gemaakt als gevolg van het invlechten van stichting 
AVOO en dan met name de activaposten behorende bij het servicebureau van AVOO. Dit behelst 

ca. € 230.000. Daarnaast is er een firewall aangeschaft voor specifiek het primair onderwijs á  
€ 33.000 conform de opgenomen begrotingspost om het primair onderwijs een impuls te geven op 
ICT-gebied. 
 
Vlottende activa 
De vlottende activa zijn in 2020 gestegen van € 736.000 tot € 875.000. De grootste verklaring ligt 
in het saldo liquide middelen wat € 125.602 hoger is dan ultimo 31-12-2019. De overige posten in 

de vorderingen laten een stabiel beeld zien in 2020 ten opzichte van 2019. 
 
Liquide middelen 
Voor een toelichting op de liquide middelen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht. 
 
Eigen vermogen 
De stichting VOG bouwt geen eigen vermogen op. Het resultaat wordt jaarlijks verrekend met 

SKPOOV, SKVOAO, CVO en AVOO. Door een stelselwijziging in de voorzieningen is het eigen 
vermogen ultimo 2019 met € 772 afgenomen.  
 
Voorzieningen 
Er is een voorziening werkloosheidsuitkeringen gevorm in 2020. Deze komt voort uit een 
stelselwijziging. Derhalve bedraagt de herziene stand van de voorzieningen per ultimo 2019 € 

263.000. De voorzieningen zijn afgenomen door vrijval in de voorziening jubilea € 23.000 en vrijval 
langdurig verzuim € 65.000.   
 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden zijn in 2020 met € 466.000 toegenomen. 
 

• Een afname van de openstaande crediteuren met € 186.756; 

• Een toename van de belastingen met € 48.000; 
• Een toename van de pensioenen met 3.000; 
• Een toename in de schulden groepsmaatschappijen met € 474.000; 
• Toename van de nog te betalen vakantiedagen met € 1.000; 
• Toename van de overige kortlopende schulden met € 126.076. 

Relevant punt hierin is de stijging van de schulden aan groepsmaatschappijen. Dit heeft onder 
andere te maken met de afrekening van het transitiebudget van AVOO wat resulteerde in een 

hogere schuldpositie van stichting VOG richting stichting AVOO. 

Bovenstaande mutaties resulteren in een daling van het werkkapitaal van - € 1.076.000 en een 
verslechtering van de liquiditeitsratio van 0,50 naar 0,44. Deze verslechtering wordt veroorzaakt 
door de toename van het saldo van de kortlopende schulden, wat hierboven onder de Vlottende 

Activa is beschreven. 
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

 (na resultaatbestemming) 

 

  

EUR EUR EUR EUR

Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa 188.676      150.423      

1.2 Materiële vaste activa 1.088.306   861.070      

1.276.983   1.011.493   

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 728.168      713.962      

728.168      713.962      

1.7 Liquide middelen 147.160      21.558        

2.152.311   1.747.013   

2.1 Eigen Vermogen 771-             1                 

2.2 Voorzieningen 202.483      261.951      

2.4 Kortlopende schulden 1.950.599   1.485.060   

2.152.311   1.747.012   

2020 2019



 

35 

               Financieel jaarverslag 2020 Stichting Veluwse Onderwijsgroep 

            

 

ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

 

 

 

 

 

 

 

  

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Baten

3.1 Rijksbijdragen -                  

3.2
Overige overheidsbijdragen en -

subsidies

3.5 Overige baten 7.180.572   7.372.216   5.362.479   

Totaal baten 7.180.572   7.372.216   5.362.479   

Lasten

4.1 Personeelslasten 5.531.295   5.746.299   4.249.578   

4.2 Afschrijvingslasten 374.839      277.625      186.334      

4.3 Huisvestingslasten 246.187      251.571      180.791      

4.4 Overige lasten 1.026.007   1.091.021   745.016      

Totaal lasten 7.178.328   7.366.516   5.361.718   

Saldo baten en lasten 2.244          5.700          760             

6 Financiële baten en lasten 2.244-          5.700-          760-             

2.244-          5.700-          760-             

Resultaat -                  -                  -                  

2020 Begroting 2020 2019
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ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020 

 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 

 

Toegepaste standaarden 
De stichting VOG stelt de enkelvoudige jaarrekening op volgens de Regeling jaarverslaglegging 
onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen 

voor de jaarverslaglegging (in het bijzonder RJ 640 Organisaties zonder winststreven) van 
toepassing zijn. Met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de door artikel2:362 lid 8 BW geboden mogelijkheid om in de enkelvoudige 
jaarrekening de grondslagen van waardering en resultaatbepaling toe te passen die in de 
geconsolideerde jaarrekening worden gehanteerd. Voor een beschrijving van deze grondslagen 
wordt verwezen naar de toelichting op de grondslagen voor de geconsolideerde jaarrekening. 
 

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar. 
 

Stelselwijziging 
Op grond van de CAO Voortgezet Onderwijs is 25% van de werkloosheidsuitkeringen aan 
voormalige werknemers voor rekening van de voormalig werkgever. Met ingang van 2020 wordt 
een voorziening voor verwachte werkloosheidsuitkeringen gevormd. De voorziening is gebaseerd 

op de lopende WW en BWW uitkeringen per einde boekjaar welke voor rekening zijn van de 
stichting. Hierbij wordt rekening gehouden met een verwachting van herintreden in het 
arbeidsproces op basis van leeftijdscategorieën. De voorziening wordt nominaal berekend. 
De vergelijkende cijfers zijn aangepast. 
 

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.   
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 

 

1 IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA  

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

 

 

 
 

Als gevolg van integratie van het servicebureau AVOO en het servicebureau stichting VOG is vanuit 
AVOO in het kalenderjaar 2020 activa overgeheveld naar Stichting VOG.  
  

1.1.2.1 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5

Immateriële Totaal

vaste activa

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Stand per 1 januari 2020:

Aanschafprijs 130.432      1.121.737   25.369        210.423      -                 1.487.961   

2.234-          456.751-      17.485-        476.470-      

Boekwaarde 128.198      664.986      7.884          210.423      -                 1.011.491   

Mutaties in de boekwaarde:

Investeringen 16.983        434.447      9.000          229.081      689.511      

In gebruik genomen activa 188.643-      188.643-      

Overhevelen activa aanschafwaarde 112.628      244.095      356.723      

Overhevelen activa cumulatieve afschrijvingen 83.219-        124.266-      207.485-      

Desinvesteringen aanschafwaarde 143.254-      143.254-      

Afschrijfwaarde buitengebruikgestelde activa -                  

Desinvesteringen afschrijvingen 133.480      133.480      

Afschrijvingen 16.278-        311.432-      6.724-          40.405-        374.839-      

Saldo mutaties 30.114        233.070      2.276          188.643-      188.676      265.493      

Stand per 31 december 2020:

Aanschafprijs 260.043      1.657.025   34.369        21.780        229.081      2.202.298   

101.731-      758.969-      24.209-        -                  40.405-        925.314-      

Boekwaarde 158.311      898.056      10.160        21.780        188.676      1.276.983   

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Gebouwen 

en terreinen

Inventaris en 

apperatuur

Overige 

materiele 

vaste activa

Vaste 

bedrijfsmidd

elen in 

uitvoering en 

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen
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2 VORDERINGEN 

 

 

Debiteuren 
De debiteuren hebben allen een looptijd korter dan 1 jaar. 
Er is geen voorziening wegens oninbaarheid gevormd. 

 

Overige vorderingen 
De overige vorderingen hebben allen een looptijd korter dan 1 jaar. 

 

3 LIQUIDE MIDDELEN  

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 

 

EUR EUR EUR EUR

1.2.2.1 Debiteuren algemeen 56.209        8.950          

1.2.2.2 Vorderingen op OCW/EZ

1.2.2.3 Vorderingen op gemeenten en GR's

-                  -                  

1.2.2.4 Vorderingen op groepsmaatschappijen 444.447      493.711      

1.2.2.7 Vorderingen ll/studenten

1.2.2.10 Overige vorderingen 84.148        86.873        

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 17.704        

1.2.2.13 Verstrekte voorschotten 1-                 

1.2.2.15 Overlopende activa overige 143.365      106.724      

728.168      713.962      

2020 2019

Nog te ontvangen bedragen Gemeente 

inzake vandalismeschades + BSO

Nog te ontvangen bedragen Gemeente 

inzake (verbouwings)projecten

2020 2019

EUR EUR

1.2.4.1 Kasmiddelen 4.767          5.935          

1.2.4.2 Tegoeden op Bankrekeningen 142.392      15.623        

147.159      21.558        
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4 EIGEN VERMOGEN 

 

De stichting VOG bouwt geen eigen vermogen op. Het resultaat wordt jaarlijks verrekend met 
SKPOOV, SKVOAO, CVO en AVOO. Door een stelselwijziging in de voorzieningen is het eigen 
vermogen ultimo 2019 met € 772 afgenomen. Dit resulteert in een negatief eigen vermogen.  

5 VOORZIENINGEN 

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:  

 

 

Spaarverlof                                                                                                                            
De voorziening spaarverlof is gevormd voor personeelsleden die gedurende 4 of meer schooljaren 
60 klokuren hebben gespaard en dit in een aaneengesloten periode gaan opnemen. De voorziening 

is gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

Jubileumvoorziening                                                                                                                                 
Op basis van richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaglegging is een voorziening opgenomen 
voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uigectkeringen bij ambtsjubilea van 
personeelsleden. Per medewerker wordt bekeken wat de voorziening behoort te zijn op basis van 
diens leeftijd, blijf kans en de te hanteren rentevoet.  

 
  

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.1.1.1 Algemene reserve:

Stichtingskapitaal 1                 771-             

1                 772-             0                 771-             

1                 772-             0                 -                  771-             

Stand per                           

1 januari 2020

Resultaat 

2020

Overige 

mutaties

Stand per                         

31 december 2020

Stelselwij-  

ziging 2020

2.2.1.2 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.1.6 2.2.1.7 Totaal

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Stand per 31 december 2019 12.435        28.262        95.049        126.205        261.951      

Effect stelselwijziging 772                772             

Stand per 1 januari 2020 12.435        28.262        772                95.049        126.205        262.723      

Dotaties 6.667          5.161             32.940          44.768        

Onttrekkingen 5.852-             8.646-            14.498-        

Vrijval 2.043-          23.323-        65.144-        90.510-        

Stand 31 december 2020 10.392        11.606        81                  29.905        150.499        202.483      

Kortlopend deel  < 1 jaar 584             29.905        584             

Middellang deel  > 1 jaar en < 5 jaar 2.535          81                  150.499        153.115      

Langlopend deel > 5 jaar 10.392        8.486          18.878        

Personeels-

voorziening: 

Spaarverlof

Personeels-

voorziening:     

Jubileum-

Personeels-

voorziening:  

langdurig 

Personeels-

voorziening:  

Duurzame 

inzetbaarheid

Personeels-

voorziening:  

Werkloosheids-

uitkeringen
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Voorziening werkloosheid 

Op grond van de CAO Voortgezet Onderwijs is 25% van de werkloosheidsuitkeringen aan 
voormalige werknemers voor rekening van de voormalig werkgever. Met ingang van 2020 wordt 
een voorziening voor verwachte werkloosheidsuitkeringen gevormd. De voorziening is gebaseerd 
op de lopende WW en Bovenwettelijk WW uitkeringen per einde boekjaar welke voor rekening zijn 
van de stichting. Hierbij wordt rekening gehouden met een verwachting van herintreden in het 
arbeidsproces op basis van leeftijdscategorieën. De voorziening wordt nominaal berekend. 
 

Langdurig zieken                                                                                                                   
Deze voorziening is gevormd op basis van de loondoorbetalingen en transitievergoedingen voor 
medewerkers die 100% ziek zijn en dit al langer dan 1 jaar zijn en waarvan de herstelkans 0-25%  
is. 
 
Duurzame inzetbaarheid 

De CAO VO kent aan iedere werknemer een basisbudget toe van 50 klokuren per fulltime 
dienstverband. Deze klokuren kunnen voor verschillende aanwendingsmogelijkheden worden ingezet 
afhankelijk van de levensfase en de persoonlijke keuze van de werknemer. Bij bepaling van de 

voorziening wordt uitgegaan van het uurloon inclusief een opslag voor sociale lasten 15,64% (2019: 
49,75%), een opnamekans van 95% en een disconteringsvoet van 0%. In overleg met de VO-raad 
is gebleken dat de pensioenpremies, vakantiegeld en eindejaarsuitkering niet in de waardering van 
de LPB-uren meegenomen hoeven te worden. 
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6 KORTLOPENDE SCHULDEN  

 

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 

7 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN OCW 

 

Meerjarige financiële verplichtingen  

Ten eerste is er het huurcontract van de kantoorlocatie aan Kanaal Noord 350 vanaf november 
2019 wat een kostenniveau van € 167.607 aan huurlasten en € 48.319 aan servicelasten met zich 
meebrengt. 

Het schoonmaakcontract behorende bij het kantoorpand aan Kanaal Noord 350 behelst € 18.160 
aan jaarkosten, los van eventuele extra schoonmaakrondes die tijdelijk als gevolg van corona 
worden uitgevoerd. 
Voor de huur van kopieer- en printapparatuur is eind 2019 een nieuw contract afgesloten met 

Canon Nederland NV die loopt van 1-12-2019 tot en met 30-11-2024. De kosten met dit nieuwe 
contract gemoeid zijn bedragen € 8.892 op jaarbasis. 
  

EUR EUR EUR EUR

2.4.1.1 Schulden aan groepsmaatschappijen 1.174.756   700.000      

2.4.8.1 Crediteuren 105.434      292.190      

2.4.9.1

Loonheffing, sociale verzekeringen 266.479      222.853      

Omzetbelasting 3.935          -                  

270.414      222.853      

2.4.10.1 Pensioenen 48.093        45.339        

2.4.12.1 Overige kortlopende schulden:

Lonen en salarissen 206             3.241          

Nog te betalen bedragen 162.690      1.830          

Overig 19               172             

162.915      5.243          

2.4.14.1 Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ

2.4.15.1 Vooruitontvangen investeringssubsidies

2.4.16.1 Vooruitontvangen bedragen 31.596        

2.4.17.1 Vakantiegeld en vakantiedagen 188.987      187.838      

2.4.19.1 Overige overlopende passiva

1.950.599   1.485.060   

2020 2019

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen:
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Gebeurtenissen na balansdatum 

 
In oktober 2020 heeft het college van bestuur het besluit genomen tot een juridische fusie van een 
personele unie van vijf stichtingen naar een samenwerkingsbestuur bestaande uit één stichting: 
Stichting Veluwse Onderwijsgroep. Op dit moment werken Stichting Veluwse Onderwijsgroep, 
Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en omgeving, Stichting Apeldoorns Voortgezet 
Openbaar Onderwijs,  Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe en Stichting Christelijk 
Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en omgeving nauw samen in een groep onder de naam Veluwse 

Onderwijsgroep ("VOG"). Na de fusie worden de vijf stichtingen samengevoegd tot één stichting. 
Bij deze juridische fusie zal de Stichting Veluwse Onderwijsgroep als verkrijgende stichting 
optreden, waardoor het vermogen en alle rechten en verplichtingen van de andere stichtingen 
onder algemene titel (dus automatisch) overgaan naar Stichting Veluwse Onderwijsgroep, en de 
andere stichtingen (automatisch) ophouden te bestaan. De Stichting Veluwse Onderwijsgroep, die 
nu geen onderwijsstichting is, wordt dat met ingang van de fusie wel.   

De juridische fusiedatum is 1 februari 2021 waarbij de fusie administratief terugwerkt naar 1 
januari 2021. Dit houdt in dat de formele fusie pas per 1 februari 2021 van kracht wordt maar dat 
we wel kunnen volstaan met één meerjarenbegroting, één bestuursverslag en één jaarrekening 

2021.  
 

8 OVERIGE BATEN 

  

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3.5.1.1 Opbrengst verhuur

3.5.2.1 Detachering personeel 26.309        9.379          

3.5.3.1 Schernkingen

3.5.4.1 Sponsoring

3.5.5.1 Ouderbijdragen (PO/VO)

3.5.10.1 Overige:

Taakstelling

Overblijfgelden

Overige 7.154.263   7.352.216   5.353.099   

7.154.263   7.352.216   5.353.099   

7.180.572   7.352.216   5.362.479   

2020 Begroting 2020 2019
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9 PERSONEELSLASTEN 

 

Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het boekjaar 2020 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers (exclusief RvT) bij de 
organisatie 48,36 fte, in 2019 was dit 45,78 fte. 
 

10 AFSCHRIJVINGEN OP IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA 

 

 

  

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Bruto lonen en salarissen 2.575.947   2.992.176   2.538.556   

Sociale lasten 398.684      328.855      386.406      

Pensioenpremies 387.393      421.007      369.072      

4.1.1 Lonen en salarissen 3.362.024   3.742.038   3.294.034   

Dotatie personele voorzieningen 45.742-        14.482-        20.124        

Personeel niet in loondienst 1.652.028   1.217.319   359.103      

Overige 605.379      801.424      590.423      

4.1.2 Overige personele lasten 2.211.665   2.004.261   969.650      

4.1.3 AF: uitkeringen 42.394-        14.106-        

5.531.295   5.746.299   4.249.578   

2020 Begroting 2020 2019

2020 2019

EUR EUR EUR

Immateriële vaste activa 40.405        

4.2.1.1 Immateriële vaste activa 40.405        

Gebouwen en terreinen 16.278        9.160          1.964          

Inventaris en apparatuur 311.432      262.391      179.296      

Andere vaste bedrijfsmiddelen 6.724          6.074          5.074          

4.2.2.1 Materiële vaste activa 334.434      277.625      186.334      

Begroting 

2020
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11 HUISVESTINGSLASTEN  

 

12 OVERIGE LASTEN 

 

 

  

2020 2019

EUR EUR EUR

4.3.1.1Huurlasten 169.448      162.725      123.767      

4.3.2.1Verzekeringslasten

4.3.3.1Onderhoudslasten (klein onderhoud) 2.118          1.000          7.011          

4.3.4.1Energie en water 1.420-          3.000          22.840        

4.3.5.1Schoonmaakkosten 24.951        26.300        21.766        

4.3.6.1Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting 31               350             246             

4.3.8.1Overige huisvestingslasten 51.059        58.196        5.161          

246.187      251.571      180.791      

Begroting 

2020

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4.4.1.1 Administratie- en beheerskosten:

Administratie en advies 286.975            440.340      165.108      

Telefoon- en faxkosten 37.330              36.000        30.163        

Contributie en abonnementen 11.355              56.100        14.120        

Kleine aanschaffingen hard- en software 591.455            451.331      441.135      

PR, communicatie en representatie 60.238              74.150        46.742        

Reprokosten 15.678              16.550        10.550        

Overig 5.623                4.050          3.300          

1.008.653   1.078.521   711.118      

4.4.2.1 Inventaris, apperatuur en leermiddelen:

Inventaris en apperatuur 6.785          10.500        3.155          

4.4.3.1 Leer- en hulpmiddelen 486             

4.4.5.1 Overige:

Medezeggenschap 722                   2.000          543             

Ouderraad

Overige 9.361                30.200        -                  

10.083        2.000          30.743        

1.026.007   1.091.021   745.016      

2020 Begroting 2020 2019
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13 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

 

 

14 VERBONDEN PARTIJEN 

 

  

2020 2019

EUR EUR EUR

6.1.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

6.1.3.1

6.2.1.1 Rentelastenen soortgelijke lasten 2.244          5.700          760             

2.244          5.700          760             

Begroting 

2020

Waardeveranderingen financiële vaste 

activa en effecten

Eigen 

vermogen
Resultaat

31-12-2020 jaar 2020
EUR EUR Ja/Nee % %

Stichting KVOAO Stichting Apeldoorn 4                 -                   -   nvt nvt nvt

Stichting CVO Stichting Apeldoorn 4                 -                   -   nvt nvt nvt

Stichting KPOOV Stichting Apeldoorn 4                 -                   -   nvt nvt nvt

Stichting AVOO Stichting Apeldoorn 4                 -                   -   nvt nvt nvt

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Art 2:403 BW Deelname ConsolidatieNaam
Juridische 

vorm

Statutaire 

Zetel

Code 

activiteiten
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15 HONORARIA ACCOUNTANT 

De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie, een en ander 

zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. 

 

  

2020 2020 2020

EUR EUR EUR

Controle van de jaarrekening 21.000                  21.000        

Andere controleopdrachten -                  

Adviesdiensten op fiscaal terrein -                  

Andere niet-controlediensten 23.749                  23.749        

21.000                  23.749                  44.749        

2019 2019 2019

EUR EUR EUR

Controle van de jaarrekening 20.000                  -                            20.000        

Andere controleopdrachten -                            -                            -                  

Adviesdiensten op fiscaal terrein -                            -                            -                  

Andere niet-controlediensten -                            -                            -                  

20.000                  -                            20.000        

BDO Audit & 

Assurance B.V.

Andere 

accountants-

kantoren

Totaal

BDO Audit & 

Assurance B.V.

TotaalAndere  

accountants-

kantoren
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OVERIGE GEGEVENS  

 

STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE RESULTAATBESTEMMING  

 

De stichting beoogt geen winst te maken. Het resultaat van de stichting wordt verrekend met de 
onderliggende stichtingen.  

 

GOEDKEURING EN VASTSTELLING 

 
Deze jaarrekening is en vastgesteld door het college van bestuur en goedgekeurd door de raad van 
toezicht. 

 

 

 

Apeldoorn, 21 juni 2021 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  


