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1 Voorwoord
In het onderliggende bestuursverslag 2019 legt het bestuur verantwoordeling af
voor het gevoerde beleid. Het bestuur hecht ook groot belang aan transparantie
over de besteding van de door de overheid en ouders beschikking gestelde
middelen. Daarnaast stelt het bestuur zich met dit verslag tot doel om te voldoen
aan de wettelijk eisen die aan een bestuursverslag worden gesteld.
Samenvattend kan gesteld worden dat de DSV er in 2019 in geslaagd is om de
verbeteringen op het gebied van onderwijs, governance, financien, huisvesting en
personeel te continueren. Het met een ‘voldoende’ gewaardeerd herstelonderzoek
van de Onderwijsinspectie geldt hierbij als een belangrijk en onafhankelijk ijkpunt.
De inspectie is tevreden over het pedagogisch klimaat, de rust in de school en de
uitstekende resultaten. De focus in 2019 lag op het borgen van de formatieve
evaluatie, waarbij meer verantwoordelijkheid bij het kind gelegd wordt.
De missie van de DSV blijft onveranderd om om elk kind – binnen diens eigen
mogelijkheden – maximaal voor te bereiden op het verantwoord kunnen innemen
van een zelfstandige positie in de samenleving van de 21ste eeuw.
Essentieel voor het realiseren van de missie is een goed team. In 2019 is er extra
aandacht besteed aan teamvorming en het bewaken van de continuiteit. Ondanks
de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt blijft de school erin slagen om
openstaande vacatures te vervullen, mede door de genomen maatregelen op het
gebied van ‘aantrekkelijk werkgeverschap’. Dit kost echter wel steeds meer moeite.
Het positieve financiele resultaat van 117k in combinatie met een
weerstandsvermogen van 14,2% (excl. Materiele vaste activa) ondestrepen, dat de
DSV financieel op een solide fundament kan bouwen. Ook in 2020 zal het uitdagend
worden, om in een krappe arbeidsmarkt de middelen van het Rijk te benutten voor
meer onderwijzend personeel en voor het werven van een vaste directeur.

2 Verplichte thema’s vanuit wet- en regelgeving
2.1 Treasurybeleid
In 2019 is treasury management gevoerd conform het vigerende treasury statuut,
hetgeen betekent dat het volledige vermogen liquide is gehouden via direct
opneembare spaarrekeningen bij de huisbank ING met een zo aantrekkelijk
mogelijke rente.
2.1.1 Beschrijving van het beleid m.b.t. beleggingen en leningen voor zover
dit publieke middelen betreft
In overeenstemming met het treasury statuut is het vermogen van de DSV niet in
obligaties, aandelen of andere effecten belegd. Alle middelen worden op de
spaarrekening gehouden. De DSV heeft geen leningen afgesloten.
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2.1.2 Uitvoering van het beleid in de praktijk
De stichting/vereniging hanteert een treasurystatuut dat voldoet aan de regeling
beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. In dit statuut is bepaald binnen welke
kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in
te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen
overeenkomstig hun bestemming worden besteed.
De stichting/vereniging heeft, overeenkomstig het treasurystatuut, een zeer
terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruikgemaakt van spaarrekeningen
bij de huisbankier, die voldoen aan een minimale single A-rating. De tegoeden op
deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Dit beleid zal in 2020 niet worden veranderd.
De interne verantwoording over treasury-activiteiten vindt plaats door het bestuur
aan de ALV. Externe verantwoording vindt plaats door middel van het
bestuursverslag.

2.2 Sectorspecifiek
2.2.2 Verantwoording besteding extra middelen werkdrukverlaging PO
Op de DSV is het gesprek gevoerd over de knelpunten, met betrekking tot
werkdruk, die de leerkrachten ervaren en de oplossingen die zij hiervoor zien. Van
te voren hebben alle medewerkers het verzoek gekregen om hun ideeën per mail
kenbaar te maken bij de directie. Die heeft deze ideeën gebundeld en verspreid
onder het team. Het gesprek vond plaats met leraren, schoolleider en overig
personeel. In het gesprek over de aanpak van de werkdruk is besproken welke
maatregelen er in de school moeten worden genomen om de werkdruk te
verminderen. Op basis van dit gesprek is door de directeur een bestedingsplan
opgesteld voor de inzet van de extra werkdrukmiddelen in 2019/2020. Dit
bestedingsplan is ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van de MR.
Het team heeft aangegeven graag extra administratietijd te willen organiseren.
Vooral rondom de periode dat de Cito toetsen zijn afgenomen. Op die manier
hebben ze rustig de tijd om de resultaten te verwerken, te analyseren en het
onderwijsaanbod af te stemmen. Hier zijn twee dagen voor afgesproken; 1 in
februari en 1 in juni.
Er stromen steeds meer anderstalige kinderen die extra aandacht nodig hebben om
taalachterstanden weg te werken. Dit legt veel druk op de leerkrachten en die willen
voorkomen dat ze tekort schieten. Inzet van een specialist NT2 en een leerkracht
Engels moet in de onder- en middenbouw de leerkracht ontlasten om de stress en
werkdruk te verlagen.
De kosten, die gemoeid zijn met werkdrukverlagende activiteiten zijn niet
verbijzonderd t.o.v. de reguliere kosten. Dit is met ingang 1 mei 2020 veranderd.
Derhalve wijken navolgende bedragen af van de jaarrekening.
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Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag
(kalenderjaar)
€76.759

Materieel
Professionalisering
Overig

0

Toelichting
Onderwijsassistent 4 dagen
Leerkracht Engels 2 dagen

Administratiedagen

2.2.3 Verantwoording middelen Prestatiebox
Sinds 2018 is er een programma voor verrijking van het onderwijs voor leerlingen.
Zo is er ondersteuning in de klas, ondersteuning buiten de klas en is er een
Uilenklas waarin leerlingen een dagdeel buiten de klas onderwijs volgen dat is
toegespitst op hun onderwijsbehoeften.
Daarnaast is ingezet op verbetering van het onderwijs in de aansluiting op het
niveau van de leerlingen en het eigenaarschap middels een traject van formatieve
evaluatie. Leerkrachten hebben tijdens studiedagen, klassenbezoeken en collegiale
consultatie ideeën uitgewisseld, geleerd en informatie verkregen om dit te kunnen
vormgeven.

3 Visie en besturing
3.1 Visie
3.1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie)
De missie van de DSV blijft onveranderd om elk kind – binnen diens eigen
mogelijkheden – maximaal voor te bereiden op het verantwoord kunnen innemen
van een zelfstandige positie in de samenleving van de 21ste eeuw.
Onze visie is om een modern onderwijs concept te bieden dat afgestemd is op het
niveau van de individuele leerling om daarmee het leerling potentieel optimaal te
benutten. We willen de beste leerkrachten aan onze school verbinden door een
aantrekkelijk werkgever zijn omdat zij het verschil maken. We verwachten dat ze
onze schoolvisie onderschrijven. Als vereniging hebben we een bijzonder karakter.
Onze leden zijn zeer betrokken ouders die op allerlei manieren zich inzetten voor de
school. Dankzij de hogere ouderbijdrage hebben we meer financiele ruimte om te
investeren in kwaliteit van het onderwijs.
Onderwijsvisie
De kernvakken rekenen en taal zijn van hoog niveau en er is ruimte voor het
ontwikkelen van de zogenaamde 21ste eeuwse vaardigheden:
1. Een stevige basis in rekenen en taal;
2. Samenwerken;
3. Probleemoplossend vermogen;
4. Kritisch denken;
5. Creativiteit;
6. ICT;
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7. Communiceren;
8. Sociale en culturele vaardigheden.
De DSV biedt een doorgaande in een rijke speel-en leeromgeving waarin
verschillende werkvormen ingezet worden en waarbij leerlingen mede-eigenaar zijn
van het leerproces. De school biedt een veilig klimaat, waarin ze worden voorbereid
op een stevige positie in de samenleving (burgerschap) vanuit zelfvertrouwen en
plezier.

3.1.2 Aanduiding van het beleid en de kernactiviteiten met de belangrijkste
producten/diensten
Het beleid van de DSV is gericht op het verwezenlijken van de
organisatiedoelstellingen. De kwaliteit van de onderwijs-producten en diensten
worden continue gemonitord en verbeterd op basis van de zogenaamde Plan-Do—
Check-Act (‘PDCA’) methode ontwikkeld door Demming.
Tevens worden de producten en diensten periodiek aangepast aan de
maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften van leerlingen en andere
betrokkenen.Recentelijk is de DSV gestart met de transitie naar ‘formatief
evalueren’, dat als primair doel heeft om leerlingen inzicht te geven in hun eigen
leerproces en onderwijs op maat te geven. Onder formatief evalueren worden alle
activiteiten verstaan die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van
leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere
beslissingen te maken over vervolgstappen1.

3.2 Besturing
3.2.1 Juridische structuur
De rechtspersoon is een Vereniging met de naam: Delftsche Schoolvereeniging
De Vereniging is opgericht in 1921 en is gevestigd te Delft.
Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40397536.
Aan de Vereniging zijn geen nadere partijen verbonden.

1

https://www.vernieuwenderwijs.nl/formatief-evalueren/
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3.2.2 Interne organisatiestructuur
Bestuurssamenstelling
Rol bestuur DSV
Voorzitter
Secretaris t/m 18.2.2020
Secretaris sinds 18.2.2020

Naam
Dhr. R. Honig
Mevr. Y. ScholtensCouvret
Dhr. A. van Oers

Penningmeester

Dhr. G. Anselmann

Bestuurslid

Mevr. Drs. C.A. de
Walle

Bestuurslid

Dhr. Shahin Shahla

Bestuurslid sinds

Mevr. Lara Brugmans –
Rikers

18.2.2020

Hoofdfunctie
Entrepreneur
In opleiding tot leerkracht
PO
Director Finance and
Control bij HAL Allergy
Group
Business Unit Manager bij
Siemens Nederland
Hoofd marketing en
educatie bij de Koninklijke
Bibliotheek
Docent Hogeschool
Rotterdam
EAL Teamleader
International School of
The Hague

Het bestuur kent één school. De school wordt geleid door een tweehoofdige directie,
bestaand uit de directeur en de adjunct directeur. De functie van directeur is door
een waarnemend directeur ingevuld sinds januari 2019. De waarnemend directeur
wordt ondersteund door de adjunct directeur, samen de directie van de school. De
directie opereert binnen de kaders die zijn vastgesteld binnen het
managementstatuut, de statuten en de Code Goed Bestuur voor de onderwijssector.
Het bestuur legt twee keer per jaar verantwoording af aan de Algemene
Ledenvergadering (ALV) en wordt door diezelfde vergadering benoemd en
gedechargeerd. De vrijwillige bestuursleden zijn tevens lid van de vereniging.
De Raad van Toezicht (RvT) laat zich leiden door de statuten en de Code Goed
Bestuur en opereert onafhankelijk van het bestuur. De leden van de RvT zijn
eveneens vrijwilligers en lid van de vereniging, e.e.a. conform de statuten van de
vereniging. De Raad van Toezicht doet verslag van haar activiteiten in het
jaarverslag en bij de algemene ledenvergaderingen. De RvT is o.a. verantwoordelijk
voor de keuze van de accountant en is opdrachtgever voor de accountantscontrole.
De financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie uitgevoerd
door Groenendijk Onderwijs Administratie, te Sliedrecht.
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3.2.3 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid
De onderwijsresultaten zijn meetbaar en merkbaar en worden volgens de PDCA
cyclus ingezet om bij te sturen om transparant en doorlopend inzicht te hebben op
het bereiken van de doorgaande leerlijnen. De DSV streeft naar de hoogst haalbare
kwaliteit. Met een efficiënte ondersteuningsorganisatie met vertrouwen in de
professionaliteit van het team dat acteert binnen de financiële ruimte die geboden
wordt.
De directeur heeft de volgende opdracht voor de periode 2017-2021:
1. Creëer een omgeving waar de individuele behoeften van het kind centraal
staan;
2. Creëer de organisatorische randvoorwaarden voor blijvende excellentie:
a. Formuleren van een visie voor de toekomst met een moderne kijk op
onderwijs. Een stip op de horizon op basis waarvan een meerjaren
strategie opgesteld kan worden.
b. Implementeren en borgen van de gekozen meerjaren strategie.
c. Creëren van een open en transparante organisatie en
communicatiestructuur waarin verantwoordelijkheden en
bevoegdheden helder zijn benoemd.
d. Realiseren een gezonde bedrijfsvoering met doelstellingen voor te
behalen resultaten.
e. Realiseren van een hecht team wat eigenaarschap uitstraalt.
3. Integreer DSV en Uilenest en ontwikkel daaruit een professioneel Integraal
Kind Centrum (IKC) - pas na 2019

Prioriteit 1 en 2 zijn met opgepakt. De derde opdracht wordt in 2020 gestart.
De directeur heeft de strategische uitgangspunten vertaald in een schoolplan
(meerjarig strategisch plan) met daarin een operationeel jaarplan.
Naar aanleiding van het rapport van de inspectie (juni 2018) is een verbeterplan
opgesteld door de directie en is het jaarplan voor het schooljaar 2018-2019
aangepast. De verbeteracties hebben geleid tot de beoordeling “voldoende” door de
onderwijsinspectie in voorjaar 2019.
Het bestuur heeft naar aanleiding van het bezoek van de inspectie en in het kader
de PDCA cyclus geconcludeerd dat het meerjaren strategisch plan op bestuursniveau
ook jaarlijks in een bestuursjaarplan met concrete doelen moet vertalen om effectief
te kunnen sturen. Het bestuursjaarplan is leidend voor het directiejaarplan op
schoolniveau.
Het bestuur heeft een kwaliteitszorgsysteem ingericht met de volgende
aandachtsgebieden:
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Kwaliteitssysteem
1.Personeelsbeleid
2.Organisatiestructuur
3.Financiën & Verslaglegging
4.Onderwijs
5.Veiligheid
6.Facilitair
7.Communicatie
Onder hoofdstuk 4 wordt het kwaliteitssysteem nader toegelicht.
3.2.4 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact
Ook 2019 werd gekenmerkt door een grote krapte op de markt voor leraren en
directeuren. De DSV slaagt er tot nu toe in het algemeen goed in om alle posities te
vervullen maar kan zich niet onttrekken de consequentie van het tekort aan
voldoende en kwalitatief goede leerkrachten.
Hoewel dit bestuursverslag betrekking heeft op 2019 acht het bestuur het toch
belangrijk om aan te geven dat de SARS-CoV-2 pandemie in het leerjaar 2019-20
(en de daaropvolgende jaren) grote gevolgen heeft voor het behalen van de
onderwijsdoelstellingen.
3.2.5 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het ‘ondernemen’
De DSV streeft er naar om maximaal maatschappelijk rendement te beogen. De
school streeft naar goed werkgeverschap: van het volgen van de cao, het bieden
van ruimte aan het team om zich onder werktijd te ontwikkelen, tot het
beschikbaarstellen van budget. Het bestuur en directie monitoren de
werknemertevredenheid, de veiligheid en ARBO omstandigheden middels enquêtes.
In het licht van de visie en strategische ambities heeft de school afgelopen jaar
extra geïnvesteerd in een teamanalyse en de borging van de formatieve evaluatie
als hulpmiddel om kinderen meer eigenaarschap te geven over hun eigen
leerproces.
De DSV committeert zich aan de wens van het kabinet om mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt aan te stellen en heeft een positie op deze wijze ingevuld.
Ook biedt de school een leer-werkomgeving voor leerkrachten in opleiding.
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3.2.6 Vermelding van de samenwerkingsverbanden waarbij de
rechtspersoon of de daaronder resorterende instellingen zijn aangesloten
en van de verbonden partijen
Met passend onderwijs wil de landelijke overheid bereiken dat alle kinderen een
passende onderwijsplek krijgen. Om passend onderwijs goed te organiseren heeft
de overheid de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in het leven
geroepen.
De DSV is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs
(‘PPO’) Delflanden, het samenwerkingsverband van 23 schoolbesturen voor primair
onderwijs met ruim 80 scholen in de gemeenten Delft, Lansingerland, Pijnacker Nootdorp en Midden-Delfland (Den Hoorn en Schipluiden). Samen met de andere
aangesloten scholen verzorgt het PPO Delflandengoed, passend onderwijs voor
ongeveer 20.000 kinderen in de regio.
In het samenwerkingsverband werken alle schoolbesturen uit de regio samen. Alle
schoolbesturen hebben één afgevaardigde in het bestuur van PPO Delflanden –
namens de DSV is René Honig lid van het Algemeen Bestuur (Lara Brugmans per 1
juni 2020) .
3.2.7 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen, inclusief
samenwerkingsverbanden
Niet van toepassing.

3.2.8 Namen van bestuurders, directieleden en toezichthouders en hun
betaalde en onbetaalde (neven)functies
Rol bestuur DSV
Voorzitter
Secretaris t/m 18.2.2020
Secretaris sinds 18.2.2020

Naam
Dhr. R. Honig
Mevr. Y. ScholtensCouvret
Dhr. A. van Oers

Penningmeester

Dhr. G. Anselmann

Bestuurslid

Mevr. Drs. C.A. de
Walle

Bestuurslid

Dhr. Shahin Shahla

Bestuurslid

Mevr. Lara Brugmans –
Rikers
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Hoofdfunctie
Entrepreneur
In opleiding tot leerkracht
PO
Director Finance and
Control bij HAL Allergy
Group
Business Unit Manager bij
Siemens Nederland
Hoofd marketing en
educatie bij de Koninklijke
Bibliotheek
Docent Hogeschool
Rotterdam
EAL Teamleader
International School of
The Hague

Directie
Waarnemend Directeur
Adjunct Directeur

Naam
Dhr. J. Punt
Mevr I. Hooijmans

Raad van toezicht
Voorzitter

Naam
Dhr. M. Vlek

Lid t/m 18.2.2020

Edwin Baljon

Lid t/m 18.2.2020
Lid sinds 18.2.2020

Marcel Stuivenga
Natasha Solovyova

Lid sinds 18.2.2020

Christine Bel

Lid sinds 18.2.2020

Annemieke de Boer

Hoofdfunctie
Vermogensbeheerder
Nyenburgstaete
Regiomanager Zorg Santé
Partners
Projectleider (ZZP)
Head of Finance & IT,
Instituut Clingendael
Zelfstandig Interim- en
projectmanager
Business Unit Manager
Kiwa Nederland

3.3 Naleving branchecode
De school sluit zich aan bij de Code Goed Bestuur (CGB) Primair Basis Onderwijs en
handelt binnen de kaders van de statuten, wet- en regelgeving.
Bij de school is sprake van een organieke scheiding van bestuur en toezicht in de
vorm van een separate raad van toezicht. In dit jaarverslag is tevens een verslag
van de raad van toezicht opgenomen. In 2020 worden wijzigingen voorgesteld in de
governance die zullen worden voorgelegd aan de ALV (alinea 3.3.2).
Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het analyseren van het onderwijs, het
opstellen van een strategische beleidsplan en het opstellen van een concreet plan
van aanpak voor het verbeter/verandertraject binnen de school.
Voor elk orgaan moet duidelijk zijn welke taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zij heeft.
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3.3.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance
Met het aantreden van de waarnemend directeur is opnieuw vormgegeven aan de
taakverdeling van de diverse geledingen. Het managementstatuut is herzien en de
Raad van Toezicht heeft een toetsingskader ontwikkeld aan de hand waarvan zij
toezien op het functioneren van het bestuur. In 2019 is naast de waarnemend
direceur een adjunct-directeur benoemd en daarmee is de directie ingevuld.
Begin 2019 is de directeur in verband langdurig ziekte afwezig geweest en is er
gekozen voor een waarnemend directeur. Per 1 december 2019 is de directeur uit
dienst gegaan. De waarnemend directeur is aangebleven tot dat de functie regulier
kan worden ingevuld.
Naast het vastleggen van taken in het managementstatuut en het toezichtkader, is
een start gemaakt met een functieboek waarin de taken van onderwijzend personeel
en ondersteunend onderwijspersoneel zijn vastgelegd. Bijzondere aandacht zal gaan
naar de taakverdeling tussen directeur, Intern Begeleiders, Specialisten en
Bouwcoördinatoren. Zij zijn allen betrokken bij het ontwikkelen van onderwijskundig
beleid en het (functioneel) aansturen van medewerkers. De verdeling van taken zal
eenduidig vastgelegd worden, om ervoor te zorgen dat er geen overlap of hiaten
ontstaan.
Tijdens de ALV in juni 2019 is een werkgroep met vertegenwoordiging uit MR,
bestuur en RvT benoemd, om een alternatieve governance structuur uit te werken.
De doelstelling is de governance structuur te vereenvoudigen m.n. met oog op
verschillende ouderrollen (OMR, bestuur, RvT), verdere professionalisering van de
governance en verhogen van efficiency & effectiviteit. De werkgroep heeft tijdens de
ALV in Februari 2020 aan de leden een nieuw governance model voorgelelgd. Dit
governance model berust op zogenaamde one tier model, waarbij uitvoerend en
toezichthoudende bestuursleden in een bestuur zitting hebben. In dit model wordt
de directeur tevens bestuurder en onderdeel van het uitvoerend bestuur. Het one
tier model behelst voor de DSV een statutenwijziging die aan de leden ter
goedkeuring zal worden voorgesteld in de loop van 2020.
3.3.2 Vermelding code goed bestuur die gehanteerd wordt
De school sluit zich aan bij de Code Goed Bestuur (CGB) Primair Basis Onderwijs en
handelt binnen de kaders van de statuten, wet- en regelgeving.
3.3.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting
De DSV heeft een vrijwillig bestuur. In de code wordt impliciet uitgegaan dat er
sprake is van een professioneel bestuur. Artikel 19 lid 5: “Het aanvaarden van een
(on)betaalde nevenfunctie door een lid van het schoolbestuur is afhankelijk van de
goedkeuring van het intern toezichtsorgaan.”
Het besturen van de DSV is de nevenfunctie van de bestuursleden. Bij het
aanvaarden van een andere (on)bezoldigde functie wordt indien dit tot een mogelijk
belangenverstrengeling zou kunnen leiden, voorgelegd aan de RvT. Artikel 19 lid 4
waarborgt dat er bij een mogelijke belangenverstrengeling contact wordt gezocht
met de RvT.
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3.3.4 Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld
Het bestuur betrekt zijn toezichthouders, schoolteams en ouders actief bij de
organisatie en het beleid in en om de Delftsche School vereeninging.Het bestuur
gaat het gesprek aan met de MR, actief en als daar om gevraagd wordt. 2 maal per
jaar worden de leden van de vereeninging geïnformeerd en geraadpleegd tijdens
een ALV. Indien van toepassing worden extra informatieavonden georganiseerd en
het bestuur onderhoud direct contact met directie, leerkachten en ouders.

3.5 Omgeving
3.5.1 Afhandeling van klachten
In 2019 zijn er geen schriftelijke klachten ontvangen door het bestuur. Het bestuur
is ontvankelijk voor op- en aanmerkingen ten aanzien van beleid en uitvoering van
het beleid. Het bestuur staat open voor een dialoog tussen ouders, leerkrachten,
directie en bestuur. Het niet (schriftelijk) ontvangen van klachten is geen indicatie
dat er geen ruimte voor verbetering zou zijn.
3.5.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar
m.b.t. internationalisering
Mede door de veranderende internationale instroom van meertalige leerlingen heeft
de DSV een sterk NT2 programma opgezet om aan behoefte te kunnen voorzien om
deze leerlingen een goede start te bieden op school. Een ambulante kracht zet zich
in om de anderstalige leerlingen te helpen integreren in het nederlandstalige
schoolsysteem met behoud van de thuistaal. Deze ondersteuning wordt ook
preventief ingezet in de onderbouw om een eventuele taalachterstand te
voorkomen. Er bestaat een mooie samenwerking op het gebied van Engels binnen
de DSV. Een vakleerkracht geeft eenmaal per week in alle klassen Engelse les.
Daarnaast zorgt de groepsleeracht voor verankering van de Engelse lestof in de
klas. In de toekomst wil de DSV gaan verkennen hoe het aanbod van de Engelse
taal verder uitgebreid kan worden en tevens als verbreding ingezet kan worden voor
leerlingen die meer uitdaging aankunnen.

3.5.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van
internationalisering
De DSV is gericht op de individuele en optimale persoonlijke ontwikkeling van alle
leerlingen en biedt kwalitatief goed en modern onderwijs. Op dit vlak is de school
voortdurend in ontwikkeling. Voor de nabije toekomst ligt er de wens een werkgroep
‘Internationalisering’ op te richten om de samenwerking op het gebied van
internationalisering binnen de schoolvereninging vorm te gaan geven. Uit de
afgenomen ouder-enquete komt naar voren dat er in de ogen van de ouders het
aanbod van Engels wellicht voor verbetering vatbaar is. Naar aanleiding hiervan is
de DSV gedurende het schooljaar begonnen met een beginnende orientatie op de te
nemen van volgende stappen. Het is de wens van bestuur dat er een programma
opgezet wordt dat leerlingen zich middels een doorgaande lijn de Engelse taal
kunnen ontwikkelen. Tevens wordt er op bestuurs- en schoolniveau verkend of de
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oudercommunicatie in de toekomst tweetalig aangeboden zal gaan worden, te
noemen in het Nederlands en Engels. Daarnaast ligt er de ambitie om meer vorm te
gaan geven aan de meertaligheid en culturele rijkdom die de huidige
leerlingenpolulatie meebrengt.

4 Risicomanagement
De DSV kent als kleine school een eenvoudig risicobeheersysteem. Binnen het
managementstatuut zijn afspraken gemaakt over de bevoegdheden van het
management. Het bestuur ziet daarop toe en tekent voor zaken die het mandaat
van het management overstijgen, waarbij altijd door twee bestuursleden getekend
dient te worden, waarvan minimaal één lid van het dagelijks bestuur.
De administratie wordt gevoerd door een gecertificeerde externe partij, Groenendijk
onderwijsadministratie, welke op de hoogte is van het mandaat van de directie en
jaarlijks een TPM verklaring ontvangt van de accountant. De samenwerking met
Groenendijk vindt plaats op basis van een Service Level Agreement.
Het jaarverslag wordt gecontroleerd door DRV accountants.
De onafhankelijke (two tier systeem) raad van toezicht houdt toezicht op het
bestuur en bespreekt een aantal malen per jaar de financiële stand van zaken met
de penningmeester.

4.1 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
De DSV staat in Delft en omstreken bekend als een basisschool met focus op
rekenen en taal en uitstekende prestaties van leerlingen. Het is dan ook
geruststellend, dat de onderwijsinspectie in haar herstelonderzoek in 2019 het
onderwijs van de DSV als voldoende heeft gekenmerkt. De school geniet een
uitstekende reputatie en kan bij lange na niet alle aanmeldingen plaatsen. De
instroom in groep 1 is ruim voldoende om alle 54 plekken te bezetten. Het vertrek
van leerlingen uit hogere klassen in 2018 heeft een negatief effect op de
leerlingaantallen in 2019. Vooruitblikkend op 2020 lijkt het erop dat de
leerlingaantallen weer zo goed als hersteld zijn. In 2019 is bereidheid onder ouders
de ourderbijdrage te voldoen weer sterk verbeterd en vergelijkbaar met het
verleden. De grootste risico’s zijn volgens het bestuur:
•

•

•

Relatief sterke afhankelijkheid van (hoge) ouderbijdragen. Indien er sprake is
van ontevredenheid en onrust onder ouders, is het risico dat het aantal
leerlingen daalt en eventueel een teruglopende betalingsmoraal onder ouders.
Reputatieschade – door allerlei potentiele oorzaken – kan leiden tot het
teruglopen van wachtlijsten en kan lang doorwerken op de aantrekkingskracht
van de school bij ouders.

Verloop van leerkrachten en schaarste van excellent onderwijspersoneel en
directieleden Bereidheid van ouders om zich in te zetten als vrijwilliger en
toenemende eisen van de overheid aan besturen
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Het bestuur volgt de ontwikkeling van deze risico’s op de voet. De reserves van de
DSV zijn gezond en beschikbaar om tijdelijke tegenvallers, en daarmee de rest
risico’s, op te vangen.
De concurrentie van de IGBO-school in Delft (Internationaal Georiënteerd
Basisonderwijs) lijkt na een aantal jaar mee te vallen c.q. vooralsnog heeft het niet
tot minder aanmeldingen geleid. De wachtlijsten bij de vierjarigen zijn niet minder
lang geworden. De school blijkt juist zeer veel aantrekkingskracht te hebben op
internationale doelgroepen. Dit stelt de school ook voor nieuwe uitdagingen t.a.v. de
beheersing van de Nederlandse taal.
Het DSV-bestuur is eigen risicodragen (ERD) en heeft zich verzekerd bij het
Risicofonds tegen ziektevervanging via een stop loss van 38.628,-.
Overige risico’s zijn in 2019 niet geïdentificeerd.

4.2 Risicoprofiel
Risico

1. Strategisch
Negatieve beoordeling
onderwijsinspectie

2. Operationele
activiteiten
Dalende
leerlingaantallen
In de meerjaren
begroting is een
stijging van 10
leerlingen gepland per
jaar tot 425 leerlingen
in 2022
Onverwachte stijging
ziekteverzuim
personeel

Maximale impact
per risico (a)

Kans dat risico zich
voordoet (b)

Berekende
verwachte
impact (a x b)

90.000 euro

20%

18.000 euro

5% vertrekkende
leerlingen, 20
leerlingen @ 4.000
euro + 500 euro
ouderbijdrage

Gering,
aangezien de
onderwijsinspectie
het onderwijs met
voldoende heeft
beoordeeld in het
herstelonderzoek in
2019

112.500 euro

40%

25 leerlingen
toename tussen
2020 en 2022, 20
leerlingen @ 4.000
euro + 500 euro
ouderbijdrage

Redelijke kans,
aangezien de
geplande toename
2019 geringer is
uitgevallen, dan
geprognotiseerd

50.000 euro

30%

Impact wordt deels
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45.000 euro

15.000 euro

Meer ziekteverzuim
betekent, dat meer
tijdelijke leerkrachten
moeten worden
ingehuurd op de korte
termijn en meer vaste
leerkrachten worden
aangesteld, indien het
ziekteverzuim
langdurig hoger blijft.
3. Financiële
positie
Financiële gevolgen
van arbeidsconflicten

gecompenseerd
door de
verzuimvezekering,
echter zijn
tijdelijke
leerkrachten
duurder dan vaste
leerkrachten

75.000 euro

30%

Uitgaande van een
geval met de
maximale
afkoopsom

Gemiddeld

150.000

Gering

22.500 euro

4. Financiële
verslaggeving
Wettelijke beperking
van de ouderbijdrage

30.000 euro

Ouderbijdrage
wordt beperkt tot
1/3 van het
huidige bedrag.
Huidige
ouderbijdrage
bedraagt 240.000.

5 Bedrijfsvoering
5.1 Bedrijfsvoering
5.1.1 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis
1. Het bestuur heeft de directeur in 2018 opdracht gegeven om alle aspecten van
het HR beleid te formaliseren; hoe te handelen bij aanname, indiensttreding,
inwerken, beoordeling, belonen, bijscholen, bijzondere gebeurtenissen, verzuim,
verlof en ontslag. De directeur heeft Dyade ingehuurd om hierop beleid te
formuleren. De beleidsstukken zijn sinds 2019 gereed.
2. Er is een nascholingsplan opgesteld waarin de scholingsaanvragen zijn
opgetekend. De aanvragen worden toegekend na toetsing van het
professionaliseringsbeleid en het beschikbare budget dat is opgenomen in de
begroting.
3. Het ziekteverzuimpercentage is in 2019 aanzienlijk hoger uitgevallen dan
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verwacht. Sinds begin van het schooljaar 2019-2020 zijn 5 leerkrachten
langdurig ziek. Deze verzuimgevallen worden gemonitord door de Arboartsen
van MK-basics. Daarnaast is er regelmatig contact met de directie en deze zieke
medewerkers. De kortdurende ziektegevallen van 2019 waren onder het
landelijk gemiddelde.
4. Er zijn in 2019 5 studiedagen geweest waarin het werken met de methode
Formatieve Evaluatie is toegelicht. Deze methode sluit naadloos aan op de visie
van de DSV, waarbij zij de leerlingen actief wil betrekken bij hun eigen
leertraject en beter wil inspelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Voor de komende jaren worden afspraken gemaakt om dit traject voort te zetten
en uit te diepen.
5. Vanwege een schaarste aan leerkrachten (en directeuren) is er gekozen voor
een actief beleid op het werven en behouden van personeel. De DSV wil een
aantrekkelijke werkgever zijn.
5.1.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. personeel in het
afgelopen jaar
In 2019 zijn 3 nieuwe medewerkers gestart op de DSV. 1 medewerker heeft zijn
baan bij de DSV beëindigd. In verband met de langdurig zieke medewerkers in 2019
en de krapte op de arbeidsmarkt is ervoor gekozen om via een uitzendbureau
zelfstandige onderwijsassistenten en leerkrachten de vacatures tijdelijk te laten
opvullen. Daarnaast wordt er sinds september 2019 middels betaalde advertenties
op diverse vacaturebanken actief geworven voor nieuwe leerkrachten en een
directeur.
5.1.3 Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

Het beleid is erop gericht om in voorkomende gevallen in goed onderling overleg te
komen tot het nemen van afscheid van elkaar. De wettelijke (transitie)vergoedingen
dienen als uitgangspunt voor het toekennen van vergoedingen. Uitzonderingen
hierop vormen bedragen voor bijvoorbeeld ondersteuning bij outplacementtrajecten
en/of het faciliteren van opleidingen en vergoedingen voor juridische ondersteuning.
5.1.4 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de huisvesting in
het afgelopen jaar
In 2018 is een vernieuwd meerjarenouderhoudsplan (MJOP) opgeleverd. Op
basis van de uitkomsten van dit plan zijn een aantal urgente zaken
opgepakt.Ook is een gespecialiseerd bureau aangetrokken dat scholen
ondersteunt in het beheer van schoolgebouwen.
• Er zijn een aantal platte daken hersteld.
Diverse binnenschilderwerkzaamheden zijn uitgevoerd.
• Een deel van de sanitaire voorzieningen (toiletten) zijn hersteld.
•
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5.1.5 Financiële positie op balansdatum incl. een goede toelichting daarop
De DSV heeft een conservatief financieel beleid gericht op de lange termijn. De DSV
kan risico´s als schoolvereniging met een enkele school minder goed spreiden, dan
schoolbesturen met enkele scholen. Derhalve streeft de DSV naar relatief hoge
financiële buffers.
Weerstandsvermogen: het vrije deel van het vermogen moet minimaal 1/12
(ruwweg 7,5%) van de rijksbijdrage bedragen, zodat 1 maand ontbreken van
inkomsten kan worden opgevangen vanuit het vermogen. Het ministerie van
onderwijs hanteert voor het weerstandsvermogen 5% als signaleringswaarde.
Solvabiliteit: De DSV streeft naar een zo laag mogelijk vreemd vermogen (maximaal
30%). Het voorzieningenniveau dient daarbij voldoende op peil te worden gehouden
om tegenvallers te kunnen opvangen.
Liquiditeit: De DSV streeft niet noodzakelijk naar een hoge liquiditeitratio, maar
houdt conform het treasury statuut haar gehele vermogen in liquide vorm
beschikbaar. Er moet te allen tijde aan de kortlopende verplichtingen kunnen
worden voldaan, zelfs als er tijdelijk sprake is van ontbrekende rijksinkomsten
(bijvoorbeeld door administratieve problemen). Vandaar streefgetal 1,5
Rentabiliteit: De DSV streeft als non profit organisatie naar een nulbegroting of een
klein overschot.
Aangezien de DSV een verenigingsvorm kent, wordt de begroting jaarlijks ter
goedkeuring voorgelegd een de Algemene Leden Vergadering. De begroting voor
2019 is tijdens de ALV in Februari 2019 goedgekeurd.
De financiële administratie is uitbesteed aan Groenendijk Onderwijs Administratie en
de inning van de ouderbijdrage wordt verzorgd door van Oosten Onderwijs
Consultancy.
In overeenstemming met de adviezen van de accountantscontrole van 2019 zijn de
volgende zaken geïmplementeerd:
- De activastaat is geactualiseerd en niet meer aanwezige activa zijn
afgeschreven;
- De jaardotatie voor onderhoud is gereduceerd naar 48.000 euro per jaar
in overeenstemming met het meerjarig onderhoudsplan
Weerstandsvermogen
Geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te
vangen.
Definitie
Het vrije deel van het eigen vermogen minus (materiële) vaste activa, uitgedrukt in
een percentage van de jaarlijkse rijksbijdrage.
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•

Kengetal: 14,2% (gerealiseerd); het streefgetal is: 7,5%

Solvabiliteit
Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op langere termijn aan alle
verplichtingen te voldoen.
Definitie 1
Eigen vermogen (exclusief voorzieningen, inclusief egalisatierekening) gedeeld door
het totale vermogen) x 100%.

•

Kengetal: 83,5% (gerealiseerd); het streefgetal is: 70%

Liquiditeit (current ratio)
Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op korte termijn aan alle
verplichtingen te voldoen. Een liquiditeitsratio van 1 wordt als voldoende
aangemerkt.
Definitie
Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden.
•

Kengetal: 4,1% (gerealiseerd); het streefgetal is: 1,5%

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt hiermee de winst- of verliesgevendheid van een
onderneming bedoeld. In het onderwijs (nonprofit-sector) wordt een relatie gelegd
tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het
weerstandsvermogen.
Definitie
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone
bedrijfsvoering.
•

Kengetal: 4,4% (gerealiseerd); het streefgetal is: 0

5.1.6 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten (vergelijking met
vorig jaar)
Activa
Onderhoud: renovatie van de plattedak delen t.w.v. 68k, 19k schilderen lokalen,
gymzaal, deuren en kozijnen
De investeringen met aftrek van afschrijvingen en desinvesteringen in vaste activa
bedroegen over 2019 tezamen 12k euro. De grootste afzonderlijke investering was
voor de vernieuwing van zeven touchscreens met nieuwe montagebeugels (zie MVA
ICT). Onder technische zaken zijn de nieuwe kapstokken geboekt (8k) en een
nieuwe ventilator op het dak (5k). Kwa onderwijsleermethodes is geïnvesteerd in de
methode speelleesset veilig leren lezen (4k) en de methode english together (3k).
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De afschrijvingspercentages zijn onveranderd t.o.v. van voorgaande jaren en
gedifferentieëerd per type activa. De vorderingen zijn t.o.v. 2018 met 57k
toegenomen, omdat de jaarlijkse betaling van het Uilenest is voldaan in Januari
2020. De daling van liquide middelen met 44k is m.n. te wijten aan de vordering
aan het Uilenest.
Passiva
Het eigen vermogen is gestegen met 117k in overeestemming met het positieve
resultaat over 2019. De voorzieningen voor personeel betreffen dienstjubilea en
worden berekend conform het aantal dienstjaren van elk personeelslid. Ten gevolge
van de hogere verloop van leerkrachten is het gemiddeld aantal dienstjaren bij de
DSV teruggelopen, waardoor de voorzienging 7k lager uitvalt dan 2018.
De DSV beschikt over het juridische eigendom van het schoolgebouw en voorziet
derhalve de kosten voor onderhoud. Hiermee heeft de school een
uitzonderingspositie binnen de gemeente Delft. Het voordeel is dat de school zelf
keuzes kan maken ten aanzien van de investeringen in het pand, en daarbij
aspecten zoals veiligheid, kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid zelf kan afwegen.
Wel participeert de DSV in het Integraal Huisvestingsplan van de Gemeente Delft,
met uitzonderingen.
In 2018 is het meerjaarig onderhoudsplan (MJOP) vernieuwd. De voorzieningen zijn
gebaseerd op de geraamde kosten voor het onderhoud over de komende 15 jaar en
een restwaarde van 200k. Hierdoor is de jaarlijkse voorziening voor onderhoud
gereduceerd naar 48k. In 2019 zijn conform het MJOP een aantal grote
onderhoudswerzaamheden uitgevoerd. De vlakke dakdelen zijn hersteld t.w.v. 69k.
Tevens zijn muren, deuren en kozijnen opnieuw geschilderd in diverse klaslokalen.
Tezamen hebben onderhoudswerkzaamheden t.w.v. 93k plaats gevonden in
overeenstemming met het MJOP. Aangezien de voorziening is gebaseerd op een
gemiddelde over 15 jaar met een bedrag van 48k is de onderhoudsvoorziening
gedaald met 45k naar 329k.
In 2019 zijn de kortlopende schulden met 39k gedaald t.o.v. 2018. Dit wordt m.n.
veroorzaakt door een daling van de overige kortlopende schulden met 51k euro. De
crediteuren posten zijn gestegen met 21k vanwege openstaande rekeningen voor de
inhuur van personeel.

5.1.7 Toelichting op het resultaat en de ontwikkeling daarvan
2019 is een positief resultaat geboekt van 116.918 euro. De grootste oorzak
hiervoor zijn de t.o.v. de begroting 126k hogere rijksbijdragen, waarbij de
eenmalige toeslag van 39k het meest in het oog springt. De lasten zijn eveens
gestegen met 43k door de inleen van personeel.
Een analyse en vergelijking met de begroting en het vorige verslagjaar volgt in
hoofdstuk 5.1.8. De ontwikkeling van de balansposities is nader toegelicht in
hoofdstuk 5.1.6.
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5.1.8 Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de
begroting en realisatie vorig jaar
Baten
De personeels gedreven delen van de Rijksbijdrage (lumpsum + PAB budget) zijn in
2019 meer dan 64k (-46k t.o.v. 2018) hoger geweest dan begroot. De stijging heeft
er enerzijds mee te maken, dat het ministerie voor OCW in de lumpsum rekening
houdt met de gestegen personeelskosten voortkomend uit de CAO afspraken van
2019. Anderzijds heeft de minister wederom aanvullende PAB gelden ter
beschikking gesteld voor het reduceren van de werkdruk. In 2019 heeft de minister
aanvullend nog een eenmalige van 99 euro per leerling toegekend om CAO
verhogingen te compenseren. Deze vergoeding eenmalige bekostiging bedroeg 39k
en was niet begroot. De lumpsum en PAB zijn 2018 hoger geweest dan 2019, omdat
in 2019 vanaf juli is gerekend met het het lagere aantal leerlingen per teldatum
1.10.2018. De vergoeding voor materiële instandhouding, subsidie en gemeentelijke
vergoedingen zijn grotendeels in overeenstemming met de begroting. De lagere
materiële instandhouding van 2019 t.o.v. 2018 heeft eveneens te maken met het
lagere leerlingenaantal.

De inkomsten van de vereniging vallen hoger uit van wege hogere bereidheid van
ouders, om de ouderbijdrage te voldoen (+13k t.o.v. de begroting). Het
toegenomen vertrouwen van ouders spiegelt zich ook in de ouderbijdrage weer
t.o.v. 2018. Immers is de ouderbijdrage tussen 2018 en 2019 blijna gelijk, ondanks
dat er 30 leerlingen minder zijn ingeschreven in 2019 t.o.v. 2018. Bestuur en
directie streven erna om het leerlingenaantal geleidelijk weer te verhogen naar 425
in 2021. Dit lijkt al in 2020 te lukken.
In totaal zijn de baten 152k hoger dan begroot en 55k hoger dan in 2018.
Lasten
De grootste kostenpost binnen de DSV betreft salarissen voor directie,
onderwijspersoneel (OP) en ondersteunend onderwijspersoneel (OOP). De kosten
voor directie vallen hoger uit (+22k t.o.v. de begroting / -100k t.o.v. 2018). De
stijging van 22k t.o.v. de begroting komen voort uit het invullen van de adjunct
directeursrol in het najaar van 2019. De lagere kosten t.o.v. 2018 hebben m.n. te
maken met de afscheid van een personeelslid in 2018. De kosten voor
onderwijspersoneel vallen 108k lager uit dan begroot. Dit wordt m.n. veroorzaakt
door het inzetten van tijdelijke leerkrachten ter vervanging van vertrekkende
leerkrachten. De gespannen arbeidsmarkt voor leerkrachten vertraagt het invullen
van vacatures aanzienlijk, waardoor inzet van tijdelijke leerkrachten onomkomelijk
is. Dit verklaart ook de sterke toename van personele kosten via derden (+115
t.o.v. begroting en +103 t.o.v. 2018). De negatieve post (opbrengsten in kosten)
voor overige personeelskosten komt voort uit een vrijval van een
personeelsvoorziening. De langere doorlooptijd voor het bezetten is ook zichtbaar in
de terugloop van de vaste personeelsbezetting met 2,4 FTE. De directie is volop
zoek naar geschikte leerkrachten en heeft hierbij de volledige ondersteuning van het
bestuur.
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De DSV heeft ook in 2019 geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het onderwijs,
m.n. in de begeleiding van HCO voor formatieve evaluatie en professioneel gedrag.
Tevens hebben enkele leekrachten opleidingen en trainingen gevolgd in het kader
van hun professionele ontwikkeling. De hogere kosten voor nascholing in 2019
komen voort uit een team traject voor professionele ontwikkeling t.w.v. 14k.
De kosten voor inhuur van interim personeel hebben betrekking op interim
personeel voor de directie en inhuur van een coördinator voor de bovenbouw. Deze
kosten waren niet voorzien tijdens de begroting, aangezien de noodzaak is ontstaan
door ziekteverlof van de directrice. Personele kosten via derden zijn 115k hoger dan
begroot, zoals eerder toegelicht heeft dit betrekking op inleen van personeel ter
vanging van vertrekkend personeel. In 2019 heeft geen personeelsleden gebruik
gemaakt van het zwangerschapsverlof, waardoor de uitkeringen op 0 staan.
Bij de niet-personeels gerelateerde kosten valt m.n. de geringere
huisvestigingskosten op. Dit wordt verklaard door de lagere dotatie voor onderhoud,
zie hoofdstuik 5.1.6, passiva. De overige administratie en beheer kosten bestaan uit
kosten van Groenendijk onderwijsadministratie (2k) en Dyade voor personeelszaken
5k. T.o.v. 2018 zijn de kosten met 4k gedaald, omdat in 2018 aanvullend HR advies
is ingewonnen. Bij de overige kosten vallen m.n. de lagere kosten voor ouderraad /
GMR op, dit is te herleiden tot een aanzienlijk geringere kosten voor het kerstdiner.
De kosten voor leermiddelen vallen 21k hoger uit dan begroot, m.n. vanwege een
t.o.v. 2018 15k lagere begroting voor onderwijsleermethodes, die niet worden
geactiveerd op de balans. De kosten voor leermiddelen zijn t.o.v. 2018 13k gedaald
door lagere kosten voor ICT (11k) en onderwijsleermethodes (5k).

5.1.9 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar
en de verwachte toekomstige investeringen
Voor investering zie hoofdstuk 5.1.6 investeringen in activa.
In 2020 zijn verdere investeringen gepland in het gebouw (o.a. schilder
werkzaamheden, herinrichten lerarenkamer op de 2e verdieping) sportgereedschap
voor de gymzaal en meubels voor groep 1 en groep 2.
5.1.10 Toelichting op kasstromen en financiering
De kasstroom tussen 2018 en 2019 verschilt op een aantal posities aanzienlijk.
Het eerste in het oog springende verschil betreft de mutaties in de voorzieningen.
De negatieve kasstroom uit voorzieningen is voornamelijk te verklaren door 45k
hogere uitgaven voor onderhoud t.o.v. de dotatie. De hogere vorderingen zijn
bijna 1:1 te herleiden op de betaling van de factuur aan het Uilenest in 2020. De
terugloop in overige schulden heeft een negatief effect van 39k op de kasstroom.
Deze effecten tezamen leiden tot een negatieve kasstroom van –45k bij een
postief resultaat van 117k.
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5.1.11 Informatie over financiële instrumenten
n.v.t.

5.1.12 In control statement
n.v.t.

5.1.13 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de interne en
externe kwaliteitszorg in het afgelopen jaar
De school analyseert de CITO-resultaten, waardoor ze de ontwikkeling van de
leerlingen kent. De leerkrachten hebben deze met elkaar doorgenomen en
besproken. Er zijn analyses gemaakt en de leerkracht stemt het onderwijs daar op
af en reflecteert op het eigen didactisch handelen.
De onderwijsprestaties worden grotendeels afgemeten aan de resultaten uit het
Cito-leerlingenvolgsysteem. De opbrengsten in deze zijn goed en zodoende
kwalificeert de onderwijsinspectie sinds jaren de school als een bovengemiddeld
presterende school in de categorie van vergelijkbare scholen.
De DSV neemt tweejaarlijks de veiligheidsmonitor af onder leerkrachten, leerlingen
en ouders. In 2019 is deze niet afgenomen.
Het bestuur van de DSV heeft vorig jaar een tevredenheidsonderzoek afgenomen
onder ouders. De resultaten zijn gedeeld op een algemene ledenvergadering.

5.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken
5.2.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar
De DSV heeft Formatieve Evaluatie verder uitgebouwd, waarbij leerlingen
uitgedaagd worden actief deel te nemen aan hun leertract en het niveau van de
lessen wordt afgestemd op de leerbehoefte van de leerlingen. Het traject heeft
afgelopen jaar een vervolg gekregen middels het afleggen van ‘lesson study’.
Leerkrachten hebben gezamenlijk lessen voorbereid, hebben elkaars lessen
geobserveerd en met elkaar de mogelijkheden voor verdere verdieping verkend.
Ook is er aandacht geweest voor de doorgaande leerlijn. Leerkrachten zorgen voor
goede overdracht naar het volgende leerjaar en de groepsleerkrachten hebben in
het begin van het schooljaar een introductiegesprek met ouders, waarbij bijzondere
aandachtspunten gedeeld kunnen worden. Voorafgaand aan de start van het
schooljaar bekijken de leerkrachten de CITO-scores van hun groep en de leerlingen,
zodat ze kunnen inschatten op welk niveau ze moeten starten.
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Op diverse onderwijsinhoudelijke gebieden zijn specialisten ingezet: rekenen, taal,
verrijking, lezen, Engels, ICT en sociale emotionele ontwikkeling. Elke specialist
maakt een beleidsplan voor zijn/haar vakgebied. In een specialistenoverleg
stemmen ze de inhoud op elkaar af.
Het programma voor verrijkingsonderwijs dat in 2018 is gestart, is in het
verslagjaar gecontinueerd. Zo is er ondersteuning in de klas, ondersteuning buiten
de klas en is er een Uilenklas waarin leerlingen een dagdeel buiten de klas onderwijs
volgen dat toegespitst is op hun niveau. In 2019 is zoveel mogelijk verrijking
verplaatst naar de klas in plaats van erbuiten.
Om beter aan te sluiten op 21st century skills is er aandacht geweest voor ICT. Zo
zijn er chromebooks aangeschaft, waarmee in de klas opdrachten gedaan worden.
Ook is er online huiswerk beschikbaar.
Leerlingen met taalachterstand vanwege een internationale achtergrond, krijgen
extra aandacht voor het taalonderwijs. In 2019 was er NT2 onderwijs beschikbaar
voor kinderen in groepen 1 en 2. Middels observatie (KIJK) van de leerkracht
werden leerlingen gekozen om aan te sluiten bij deze extra ondersteuning. De
leerkracht NT2 sloot aan bij het onderwijs en de thema’s zoals deze in de klas
werden vormgegeven.
5.2.2 Onderwijsprestaties
De onderwijsprestaties worden grotendeels afgemeten aan de resultaten uit het
Cito-leerlingenvolgsysteem. De opbrengsten in deze zijn goed en zodoende
kwalificeert de onderwijsinspectie sinds jaren de school als een bovengemiddeld
presterende school in de categorie van vergelijkbare scholen. De gemiddelde cito
score van de eindtoets van groep 8 was 541 in schooljaar 2019-2020.
De uitstroom naar het voortgezet onderwijs is al jaren constant. In het schooljaar
2019-2020 kregen de leerlingen de volgende adviezen: 42% VWO, 34%
HAVO/VWO, 12% HAVO, 8% VMBO TL/HAVO, 2% VMBO TL en 2% VMBO BL-KL.

5.2.3 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken
De school streeft naar een maximale ontwikkeling van de kwaliteiten en talenten
van iedere individuele leerling, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak.
Naast het aanleren van de basisvaardigheden vinden we het als school belangrijk
dat de leerlingen zich sociaal opstellen en zich verantwoordelijk voelen voor hun
gedrag. Daarom wordt het bevorderen van sociaal gedrag gestimuleerd. Tevens
wordt aandacht het bevorderen van een zelfstandige werkhouding.
Op de school wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het
onderwijs. Het aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen speelt hierbij
een centrale rol. Het streven is dat alle leerlingen zich in lijn met hun mogelijkheden
zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Handelingsgericht werken en passend
onderwijs geven richting aan de geboden ondersteuning op de Delftsche
Schoolvereeniging.
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Handelingsgericht werken is een systematische en planmatige manier van werken,
waarbij het onderwijsaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen. Aan de hand van kind-kenmerken (stimulerende en belemmerende
factoren) wordt bekeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft. Het
onderwijsaanbod wordt hier zo goed mogelijk op afgestemd.
In 2019 waren er vijf studiedagen. Deze dagen stonden in het teken van het verder
ontwikkelen van het werken met formatieve evaluatie en het verder ontwikkelen
van een rijke leeromgeving. Hierdoor krijgen leerlingen meer eigenaarschap en
invloed op het onderwijs. Formatieve Evaluatie geeft de leerkracht meer inzicht in
de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Formatieve Evaluatie zorgt continu voor
feedback op het leerproces. De methode zorgt ervoor dat leerkrachten de voortgang
van leerlingen bekijken evenals de effectiviteit van hun eigen leerkrachtgedrag.
Formatieve evaluatie zorgt voor zelf-evaluatie bij de leerling. Deze manier van
werken zorgt ervoor dat prestaties van leerlingen expliciet worden gemaakt,
geinterpreteerd en gebruikt door leerkrachten en leerlingen/klasgenoten om een
beslissing te maken over de volgende stap van instructie die ervoor zorgt dat de
leerling zich verder kan ontwikkelen. Formatieve evaluatie speelt zich dus al af
tijdens het leerproces. Het zorgt voor een verbetering in leren. De leerlingen werken
aan de hand van doelen en succescriteria om te zien waar ze in hun ontwikkeling
zitten en waar ze naartoe moeten werken.
Kleuters leren al doende en spelenderwijs. De kinderen worden uitgedaagd om op
hun eigen ontwikkelingsniveau steeds iets nieuws te ontdekken. Juist aan het
creëren van die rijke speel- en leeromgeving is hard gewerkt in 2019. Op allerlei
ontwikkelingsgebieden (cognitief, motorisch en sociaal/emotioneel) wordt het kind
uitgedaagd en gestimuleerd: via het buitenspel en dramatische vorming, maar ook
door onder meer het aanbieden van ontwikkelingsmateriaal, het gebruik van de
computer, expressieactiviteiten en het samen muziek maken of bewegen op muziek.
Het aanbod van de vormingsgebieden gebeurt thematisch.
De kleuters, die doorstromen naar groep 3, worden door extra activiteiten in de
vorm van lees-, schrijf-, en rekenactiviteiten gericht voorbereid op het onderwijs in
groep 3, om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Soms is het reguliere onderwijsaanbod niet voldoende en is verrijking van het
onderwijsaanbod nodig om tot leren te kunnen komen. Een verrijkingsaanbod wordt
op drie niveaus georganiseerd:
- Verrijkingsniveau 1: wordt door de leerkracht binnen de klas
georganiseerd.
- Verrijkingsniveau 2: met behulp van een ambulante leerkracht wordt
verrijkings- en verdiepingsstof aangeboden waarmee het kind in de eigen
groep verder kan werken.
- Verrijkingsniveau 3: leerlingen krijgen één dagdeel per week verrijking
aangeboden in projectvorm. Een ambulante leerkracht begeleidt de
kinderen.
5.2.4 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid
De DSV heeft de aanmeldings- en toelatingsprocedure in begin 2019 herzien.
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5.2.5 Toelichting inzake de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling
Tweejaarlijks wordt de door de directie de opdracht gegeven voor het uitvoeren van
de veiligheidsmonitor. Deze is in 2018 afgenomen bij leerlingen, leerkrachten en
ouders.
Gezien de tweejaarlijkse frequentie, is de veiligheidsmonitor in 2019 niet
uitgevoerd. In 2020 is deze al uitgevoerd.
Ook heeft de directie in 2019 geen hernieuwde Risico Inventarisatie en Evaluatie
(RIE) uitgevoerd, in het kader van het personeelsbeleid. Een tweejaarlijkse
frequentie wordt hierbij als voldoende geacht.
In 2019 heeft het bestuur de jaarlijkse ouderenquete uitgestuurd en deze is op de
ALV besproken met de leden.
Het bestuur waardeert de actieve bijdrage van ouders, directie, leerkrachten en
leerlingen en zal door middel van monitoring (enquêtes) invulling geven aan het
gestructureerd contact met alle belanghebbenden.

5.3 Duurzaamheid
5.3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid in
het afgelopen jaar
In 2019 zijn de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd conform het
meerjarigonderhoudsplan (MJOP). Bij de keuze van materialen en technische
installaties hebben duurzaamheidsaspecten (o.a. recyclebaarheid, energieverbruik,
levensduur) meegewogen. Gezien het ouderdom van het schoolpand ziet het
bestuur nog diverse mogelijkheden, om de duurzaamheid van het pand te
vergroten. Hierbij valt te denken aan beter isolerend glas, energie opwekking
middels zonnepanelen en energiebesparing d.m.v. LED verlichting en energiezuinige
installaties.
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6 Toekomstige ontwikkelingen
6.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein
6.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs
1. De komende jaren zal nog steeds volop aandacht zijn voor de ontwikkeling van
Formatieve Evaluatie. Extern Bureau HCO is gecontracteerd om de DSV hierbij te
ondersteunen.
2. De specialisten hebben elk een eigen taakverdeling. Zij leveren aan het begin
van een schooljaar een jaarplan aan. De directie brengt hier een prioritering in
aan.
3. Vanwege een toenemend aantal tweetalige kinderen, zal volgend jaar een
opdracht uitgeschreven worden voor het formuleren van beleid hierop. Gedacht
moet worden aan handhaving van het niveau van onderwijs en aandacht voor
culturele integratie.
4. Er is meer aandacht voor de afstemming van lesprogramma’s in de
parallelklassen. Leerkrachten wordt gevraagd gezamenlijk te kijken naar het
lesprogramma en de lessen voor te bereiden. Het HCO heeft leerkrachten
begeleid in deze lesson study.

6.1.2 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek
-

De Veiligheidsmonitor (leerlingen + ouders) wordt tweejaarlijks
afgenomen. De frequentie volgende, is deze in 2019 niet afgenomen.
In 2020 is de Veiligheidsmonitor afgenomen, met een verlengde
responsetijd, ivm Covid-19.
De Ouderenquête heeft 2019 plaats gevonden, zal in 2021 opnieuw
plaats vinden
Leerkrachtenenquête heeft 2018 plaats gevonden, staat voor 2020 op
de planning.

Het bestuur heeft in 2019 een ouderenquete uitgezet en de resultaten bespoken
tijdens de ALV. Overwogen wordt om de veiligheidsmonitor onder leerlingen,
leerkrachten en ouders, jaarlijks uit te voeren om een continue verbeteringssysteem
te implementeren. Indien er aanleiding is zal het bestuur ook nadere
onderzoeksinstrumenten inzetten om de het teamontwikkeltraject verder te
ondersteunen.
6.1.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg
De Delftsche Schoolvereeniging wil zich onderscheiden op structurele doelen en
ontwikkeldoelen.
Structurele doelen zijn consistent over de jaren heen, zoals leeropbrengsten,
verloop, verzuim, ontwikkeling van personeel.
De structurele doelen worden opgenomen in een kwaliteitshandboek.
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In 2020 zal het bestuur een 'dash board’ ontwikkelen om de voortgang in de
structurele doelen te meten en door de directie te laten rapporteren.
Ontwikkeldoelen zijn afgeleid uit onderzoeken en analyses en kunnen variëren van
jaar tot jaar. De ontwikkeldoelen worden opgenomen in het jaarplan. Op die
manier is er nog meer helderheid en focus.
De Ontwikkeldoelen voor 2019 en 2020 zijn:
o 21st century skills: ICT vaardigheid, gebruik maken van
onlineplatformen van uitgevers,
o Internationalisering;
o verhoging ouderparticipatie
6.1.4 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel
1. In 2019 is een teamtraject gestart dat het hele jaar op de agenda staat. Het
doel is om een ‘professionele’ en open cultuur te creeren met ruimte voor
opbouwende discussie en feedback.
2. Het aanhoudend lerarentekort zorgt ervoor dat de school aanvullend beleid moet
formuleren op aantrekkelijk werkgeverschap. Ook wordt gezocht naar uitbreiding
van stagemogelijkheden, om goed personeel op te kunnen leiden.
3. Het goed doorlopen van de 3 jaarlijkse cyclus in het kader van het
personeelsbeleid zal komend jaar ook extra aandacht vragen van de
(waarnemend) directeur.
6.1.5 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting
Het onderhoud is een belangrijke aspect van het beheren van het DSV-gebouw. Het
elementenoverzicht in het MJOP omschrijft de bouwkundige en installatietechnische
elementen die onderhoudsgevoelig zijn en de conditie van hun bouwkundige staat.

6.1.6 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar
en de toekomstige investeringen
In 2020 zijn verdere investeringen gepland in het gebouw (o.a. schilder
werkzaamheden, herinrichten lerarenkamer op de 2e verdieping) sporttoestellen
voor de gymzaal en meubels voor groep 1 en groep 2.
In de zomer van 2020 zal in de school een knus en modern ingerichte
schoolbibliotheek worden ingericht. Deze vindplaats beoogt leesplezier en
leesmotivatie te bevorderen. De bibliotheek zal met boeken worden uitgerust
passend bij de behoeften van de leerlingen populatie op de DSV.
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6.1.7 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid
•
•
•

Minder energieverbruik (verlichting en isolatie).
Duurzame bouwmaterialen gebruiken.
Zelfstandige energieopwekking

6.2 Continuïteitsparagraaf
Corona
In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Voor
de Delfsche Schoolvereeniging betekent dit dat de scholen gesloten zijn. Het
onderwijs is op “afstand“ gegeven en met ingang van juni gaan de leerlingen
deels/volledig naar school. Dit heeft impact op het proces van onderwijsgeven,
alhoewel het onderwijs wel door kan gaan. Op dit moment wordt verwacht dat de
financiele impact op het vermogen en het jaarresultaat 2020 beperkt zal zijn, omdat
de baten (bekostiging door OCW) gecontinueerd worden en ook het personeel
gewoon wordt doorbetaald.
6.2.1 A.1 Kengetallen t, t+1, t+2 en t+3
Fte's
jaartal

2018

2019

2020

2021

2022

2023

DIR
OP
OOP
Totaal

1,42
24,38
1,63
27,43

1,33
21,95
1,78
25,06

1,00
22,98
3,16
27,14

1,00
22,98
3,16
27,14

1,00
22,98
3,16
27,14

1,00
22,98
3,16
27,14

Leerlingaantallen
jaartal

2018

2019

2020

2021

2022

2023

telling

01-10-17

01-10-18

01-10-19

01-10-20

01-10-21

01-10-22

426

396

397

400

403

406

FTE
Bovenstaande tabel geeft de personele bezetting weer conform
de meerjarenbegroting, stand december 2019. Per einde 2019 heeft de DSV
25,6 FTE in dienst. Het voornemen is, om het personeelbestand te verhogen
naar circa 27 FTE.
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Leerlingaantallen
In de leerlingaantallen is nog steeds zichtbaar, dat er 2018 30 leerlingen zijn
afgemeld van de DSV. 2019 is de rust op school teruggekeerd. De
wachtlijsten zijn weer gegroeid en dankzij hogere oudertevredenheid en een
positieve uitstraling van de DSV is in 2020 de situatie omtrent
leerlingaantallen gekanteld. Per teldatum 1 oktober 2020 zullen naar
verwachting weer meer dan 420 leerlingen zijn ingeschreven. Dit zal een
positieve uitwerking hebben op de rijksbijdrage per schooljaar 2021/2022.

6.2.2 A.2 Meerjarenbegroting t, t+1, t+2 en t+3
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Bij het opstellen van deze meerjarenbegroting waren de cao-onderhandelingen
nog volop gaande. Er is derhalve geen rekening gehouden met de afgesproken
loonsverhoging en de eenmalige uitkeringen, die inmiddels zijn verwerkt in de
loontabellen en uitgekeerd vanaf januari 2020 en eenmalig in februari 2020. Ook
niet met de eventuele DUO-compensatie, die (grotendeels) is uitgekeerd als
bijzondere bekostiging in december 2019 (€ 39.502) en ook in 2019 in het
resultaat is verwerkt in een bestemmingsreserve. Dit heeft tot gevolg dat er in
2020 een (extra) negatief resultaat zal ontstaan, dat in de resultaatbepaling ten
laste van deze bestemmingsreserve geboekt zal worden.
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7 Rapportage toezichthoudend orgaan
Algemeen
Met ingang van 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van
kracht.
Dit houdt in dat het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling ervoor dient te
zorgen dat de functies van bestuur en intern toezicht op het bestuur in functionele of
organieke zin zijn gescheiden.
De Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad heeft in juni 2017 ingestemd met
enkele aanscherpingen van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. Dit heeft
geleid tot een aangepaste versie van de code, die per 1 augustus 2017 in werking is
getreden. De Delftsche Schoolvereeniging gebruikt voornoemde Code Goed Bestuur
van de PO-Raad. Binnen de school is een organieke scheiding tussen bestuur en
toezicht.
Het bestuur bestuurt de school en laat zich bijstaan door een professionele directeur,
die geen deel uitmaakt van het bestuur. Door middel van een managementstatuut
zijn de bevoegdheden van het bestuur, de directeur en het intern toezicht (Raad van
Toezicht) gescheiden. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene
Ledenvergadering (volgens de wet bij bijzondere scholen is de vereniging het
bevoegd gezag). De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en adviseert de
Algemene Ledenvergadering.
Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit minstens twee en ten hoogste vijf leden. De leden
hebben zitting voor een termijn van maximaal drie jaar, met de mogelijkheid van
herbenoeming. De Raad van Toezicht streeft naar een samenstelling die voldoende
spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt. Indien
gewenst / noodzakelijk zal extern advies worden ingewonnen.
De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit de volgende personen:
Naam:

Functie:

Edwin Baljon

Regiomanager Zorg Santé
Partners
CEO Siemens Gamesa

David
Molenaar
Marcel
Stuivenga
Marc Vlek

Datum
benoeming
7 maart 2017
7 maart 2017

Projectleider (ZZP)

26 juni 2018

Vermogensbeheerder
Nyenburgstaete

26 juni 2018
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Datum
aftreden
18 februari
2020
22 januari
2019
18 februari
2020
2021

Veranderingen in 2020
Edwin Baljon en Marcel Stuivenga zijn op 18 februari 2020 teruggetreden. Edwin
Baljon zoals gepland, Marcel Stuivenga eerder dan gepland wegens verhuizing.
Toegetreden tot de RvT op 18 februari 2020 zijn Christine Bel, Annemieke de Boer
en Natasha Solovyova.
Taken en bevoegdheden
In de statuten – versie 4 juli 2011 - van de Delftsche Schoolvereeniging staan de
volgende taken en bevoegdheden beschreven.
De Raad van Toezicht:
• houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het
schoolbestuur in het bijzonder;
• houdt toezicht op de naleving door bestuur van wettelijke verplichtingen, de Code
Goed Bestuur als bedoeld in artikel 17 lid 1 onderdeel a van de Wet op het
Primair Onderwijs en de afwijkingen van die code;
• beoordeelt de begroting, het jaarverslag en lange termijn strategisch beleid en
adviseert de Algemene Ledenvergadering hierover;
• houdt toezicht op rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van de
middelen;
• draagt zorg voor aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de
jaarrekening;
• staat het bestuur van de vereniging met raad terzijde en fungeert als klankbord.
Bovengenoemde taken en bevoegdheden zijn in lijn met wat gesteld is in artikel 20
van de Code Goed Bestuur. Aanvullend stelt de Code Goed Bestuur in artikel 20 lid 4
dat “Het intern toezichtorgaan draagt zorg voor de inrichting van het bevoegd gezag,
ten minste door middel van een goedkeuringsrecht ten aanzien van
statutenwijziging”. Dit recht ligt bij de DSV bij de Algemene Ledenvergadering.
Art. 20 Lid 5 “Indien sprake is van een bezoldigd schoolbestuur dan wel een of meer
functionarissen die op basis van volmacht of mandaat feitelijk zijn belast met
uitoefening van bestuurlijke taken en bevoegdheden, dan vervult het intern
toezichtorgaan het werkgeverschap ten opzichte van deze functionarissen.
Daaronder is ten minste begrepen uitoefening van de bevoegdheden ten aanzien van
benoeming, schorsing, ontslag en beloning. Ten aanzien van de in een dergelijke
situatie toe te passen beloning, houdt het intern toezichtorgaan zich aan een daartoe
door de PO-Raad vast te stellen of aan te wijzen leidraad” is niet van toepassing
aangezien het bestuur (net als de Raad van Toezicht) onbezoldigd is.
Overleg tussen RvT en geledingen in 2019
De Raad van Toezicht heeft in 2019 een aantal keren formeel overleg gevoerd met
het bestuur. Met de Medezeggenschapsraad en het bestuur is een aantal keren
overlegd in een werkgroep over statutenherziening. Daarnaast is er regelmatig
informeel overleg geweest met het bestuur. In de overleggen met het bestuur is
regelmatig gesproken over de financiën, kwaliteit van het onderwijs, kwaliteit van de
professionals en de arbeidstevredenheid van de professionals.
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Verslag over afgelopen jaar

Algemeen
Bestuur en directie hebben in 2018 de nodige stappen ondernomen om problemen
die in voorgaande jaren op school speelden aan te pakken. In 2019 heeft dit zijn
vruchten afgeworpen. Met de komst van een ervaren interim directeur is rust in het
team teruggekeerd en het hoge verloop onder leerkrachten tot staan gebracht. De
zoektocht naar een opvolger voor de interim directeur is nog niet voltooid, maar de
RvT is verheugd dat hij de school bijstaat totdat er een goede opvolger is gevonden.

Ook is het goed om te zien dat het bestuur een groot deel van de directietaken die
het naar zich toe had getrokken, weer bij de directie heeft kunnen beleggen. De
zware belasting van enkele bestuursleden is hiermee weer genormaliseerd en het
bestuur kan zich weer toeleggen op bestuurstaken.
Omdat de onderwijsinspectie de school geadviseerd heeft de organisatie te
vereenvoudigen, zijn bestuur, Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht in 2019
een aantal keren om de tafel gaan zitten om te bekijken hoe het interne toezicht
eenvoudiger vormgegeven zou kunnen worden. Het idee was om in 2020 de ALV een
plan voor te leggen voor een statutenherziening, maar de Coronacrisis heeft tot
tijdelijk uitstel geleid.
Financieel
De school is financieel gezond en de reserves bieden dan ook de ruimte om in 2019
vervolg te geven aan het geformuleerde beleid. Het jaar wordt afgesloten
met een positief resultaat van bijna EUR 117.000.
Volgens het al decennia vigerende adagium dat SV staat voor Schoolvereeniging en
niet voor Spaarvereeniging, en met oog voor de maatschappelijke kritiek dat “rijke”
scholen hun vermogen oppotten, heeft de RvT vragen gesteld bij dit overschot. Deze
zijn door het bestuur op bevredigende wijze beantwoord.
De Raad van Toezicht heeft op basis van de aan hem verstrekte informatie geen
twijfel, dat de middelen rechtmatig zijn verworven en doelmatig zijn besteed in
overeenstemming met de wet. De Raad van Toezicht heeft de begroting voor 2020
goedgekeurd. De Raad van Toezicht zal zich – al dan niet door het bestuur informeren over de financiële zaken in het algemeen en over materiële afwijkingen
van de begroting in het bijzonder.
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen. De bestuurlijke
kosten bedragen in 2019 ongeveer € 7.000 en zijn terug te vinden onder kosten
bestuur/beheer. Deze kosten betreffen o.a. het opstellen van het functiehuis (Dyade)
en HR advies (Groenendijk).
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Accountant
In 2019 is DRV wederom aangesteld als accountant. Het primair onderwijs heeft te
maken met bijzondere wet en regelgeving rondom de verslaglegging. DRV en
Groenendijk zijn hierin gespecialiseerd en zij werken samen voor veel klanten in het
primair onderwijs. Hierdoor kan DRV zeer doelmatig controleren en de school helpen
om aan de van toepassing zijnde regelgeving te voldoen. De Raad van Toezicht heeft
positief geadviseerd op de keuze om deze accountant wederom te contracteren.
Jaarrekening
De Raad van Toezicht zal de leden tijdens de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering adviseren om in te stemmen met de jaarrekening 2019.
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KENGETALLEN

2019

2018

4,05

3,40

Solvabiliteit 1
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

57,90

50,26

Solvabiliteit 2
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

83,49

80,19

4,40

0,15

Weerstandsvermogen excl. MVA
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

14,19

9,89

Weerstandsvermogen incl. MVA
(Eigen vermogen / totale baten * 100%)

29,83

25,96

7,86

7,13

Personele lasten / totale lasten (in %)

80,97

81,33

Materiële lasten / totale lasten (in %)

19,03

18,67

Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %)

80,95

81,31

Materiële lasten / totale lasten + fin lasten (in %)

19,05

18,69

Liquiditeit
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Rentabiliteit
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Huisvestingsratio
((Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen ) / totale lasten
* 100 %))

Liquiditeit
Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te
voldoen.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd
met eigen of vreemd vermogen.
Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en
de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen.
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op
te vangen.
Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestinglasten t.o.v. de totale lasten.
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GRONDSLAGEN
ALGEMEEN
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 Onderwijs
(in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin
aangeduide uitzonderingen.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop
ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar,
alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.
Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken en
heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit voor het
geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningpost.
Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.
De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Als ondergrens voor de te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar wordt € 450
aangehouden.
Het economisch eigendom van de schoolgebouwen berust bij de Gemeente. indien een gebouw door een
school blijvend wordt verlaten, wordt het gebouw "om niet" aan de Gemeente overgedragen. In 2002 en
2011 zijn er verbouwingen uitgevoerd voor rekening van de Vereniging. Deze verbouwingen zijn
opgenomen in de materiële vaste activa en worden in 30 jaar afgeschreven.
De activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Verbouwingen: 30 jaar.
Terreinen: geen afschrijving.
Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur.
Meubilair: algemeen 20 jaar, inrichting speellokaal 30 jaar, rolgordijnen 10 jaar.
ICT: computers, servers en printers 5 jaar; netwerkbekabeling 20 jaar; digitale schoolborden 7 jaar.
Immateriële activa is meegenomen onder ICT en wordt afgeschreven in 15 jaar.
Onderwijsleerpakket: methoden, apparatuur 9 jaar.
Vorderingen
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
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oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen en overlopende activa. De vorderingen en overlopende
activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is
aangegeven.
Liquide middelen.
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die langer dan 12 maanden
niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
Eigen Vermogen.
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door (semi-)
overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Hierbij
is onderscheid gemaakt tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke middelen.
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze wordt
opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de
toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste
van de algemene reserve gebracht.
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen
verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen.
De private bestemmingsreserve "Fonds vereniging" is met eigen middelen, d.w.z. zonder subsidie van
de overheid opgebouwd. Het voor- of nadelig saldo van de exploitatie wordt toegevoegd c.q. onttrokken
aan de reserve c.q. het fonds.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in minderling zijn
gebracht. De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de
voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.
De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het deel
van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel met een
looptijd langer dan één jaar.
Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding van
de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor een te
ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening gehouden met een
variabele blijfkans en een rekenrente van 1 %.
Voorziening groot onderhoud:
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten wordt bepaald op basis van de te
verwachten kosten voor cyclisch groot onderhoud op basis van het meerjarenonderhoudsplan 20142061, dat periodiek wordt geaktualiseerd. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde
onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht.
Voor de voorziening groot onderhoud wordt gebruikt gemaakt van de overgangsregeling zoals verwoord
in de RJO artikel 4 lid 1 c.
Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.
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De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De
overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te
plaatsen.
De tot op heden vooruitontvangen (investerings)subsidies, die dienen ter dekking van
afschrijvingslasten van materiële vaste activa in de volgende jaren en/of besteeds worden t.l.v. de
exploitatie zijn ook opgenomen onder de langlopende schulden.
Kasstroomoverzicht
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering en liquiditeit.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het
resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de
verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen
plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

RESULTAATBEPALING
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het
vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. De instelling heeft in haar statuten geen
bepalingen opgenomen omtrent de verdeling van de winst. Er is dus geen statutaire regeling
winstbestemming.
(Rijks)bijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie van
OCW, opgenomen. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen
van rijksbijdragen verantwoord. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en
lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de staat
van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede
middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is
verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden als terug te
betalen subsidie zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door gemeente,
provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie
van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten (waaronder
ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het
personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de
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arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans
opgenomen. Als de reeds
betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een
overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening
met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.
Pensioenen
De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze
pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op
verplichte en contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als
pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de
gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad
lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten
zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien
dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde
premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2019 is 97,8%.
Per ultimo 2018 was deze 97,0%.
Afschrijvingen
Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief.
Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze
betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Financiële instrumenten en risicobeheersing
Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten
van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de
balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het bestuur,
anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien
direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële
instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële
instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en
renterisico.
Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.
Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.
Liquiditeitsrisico
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Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst.
Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
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BALANS PER 31 december 2019
(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Technische zaken
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur

1
66.445
92.384
164.398
68.988
73.475

66.781
83.935
171.218
46.786
85.111
465.690

453.831

Vlottende activa
Vorderingen
Ministerie van OCW
Overige overlopende activa
Overige vorderingen

Liquide middelen

2
99.700
23.874
83.816

3
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104.417
31.053
14.384
207.390

149.854

695.039

739.737

1.368.119

1.343.421
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BALANS PER 31 december 2019
(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen

4

Algemene reserve
Bestemmingsreserves (publiek en privaat)

361.685
430.481

268.828
406.420
792.166

Voorzieningen

675.248

5

Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen

20.704
329.356

27.268
374.740
350.060

Langlopende schulden

402.008

6

(Investerings)subsidies

2.872

4.156
2.872

Kortlopende schulden

4.156

7

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

38.959
63.423
22.299
28.503
69.838
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16.140
73.172
19.748
79.674
73.276
223.022

262.009

1.368.119

1.343.421

Delftsche Schoolvereeniging, Delft
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

Baten

(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

2.300.505
42.557
312.377
2.655.440

2.174.900
38.400
289.700
2.503.000

2.238.722
39.105
322.732
2.600.559

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

2.055.057
67.606
196.229
219.183
2.538.075

2.000.100
66.400
218.000
210.800
2.495.300

2.111.690
59.820
181.888
243.091
2.596.488

Saldo baten en lasten

117.365

7.700

4.071

0
447
-447

500
500
0

305
501
-195

116.918

7.700

3.875

Lasten

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
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KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het
saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht
voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven.
2019
€

2018
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

117.365

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

67.606
-51.948

4.071

59.820
26.406
15.658

Veranderingen in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

-57.536
-38.988

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
- Ontvangen interest
- Betaalde interest

32.263
7.823
-96.524

40.087

36.499

130.383

0
-447

Kasstroom uit operationele activiteiten

86.226

305
-501
-447

-195

36.052

130.188

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa

-79.465

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-81.475
-79.465

-81.475

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen

-1.284

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

-7.025
-1.284

-7.025

-44.698

41.688

739.737
-44.698

698.048
41.688
695.039
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)
ACTIVA
VASTE ACTIVA

31-12-2019
€

31-12-2018
€

1 Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen
Technische zaken
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur

66.445
92.384
164.398
68.988
73.475
465.690
Gebouwen en
terreinen
€

Boekwaarde 31 december 2018
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Technische
zaken
€

Meubilair

ICT

€

€

66.781
83.935
171.218
46.786
85.111
453.831

OLP en
apparatuur
€

110.902 200.410 415.444 327.151 269.149
-44.121 -116.475 -244.226 -280.365 -184.038

Totaal

€

1.323.057
-869.226

Boekwaarde 31 december 2018

66.781

83.935

171.218

46.786

85.111

453.831

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

2.931
-3.267

17.906
-9.457

5.357
-12.177

46.690
-24.488

6.581
-18.217

79.465
-67.606

-336

8.449

-6.820

22.202

-11.636

11.859

113.834 218.316 420.801 373.841 275.730
-47.388 -125.932 -256.403 -304.853 -202.255

1.402.522
-936.831

Mutaties boekwaarde
Boekwaarde 31 december 2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde 31 december 2019

66.445

92.384

164.398

68.988

73.475

465.690

Afschrijvingspercentages
Vanaf
Gebouwen en terreinen
Technische zaken
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur

2,50 %
3,33 %
5,00 %
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t/m
3,33 %
10,00 %
10,00 %
20,00 %
11,11 %
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

2 Vorderingen
Ministerie van OCW
Overige vorderingen
Overige overlopende activa

Ministerie van OCW
Bekostiging OCW

Overige vorderingen
Gemeente inzake schade / ozb
Overige vorderingen

Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

99.700
83.816
23.874
207.390

104.417
14.384
31.053
149.854

99.700
99.700

104.417
104.417

12.318
71.498
83.816

11.371
3.013
14.384

23.874
23.874

31.053
31.053

31-12-2019
€

31-12-2018
€

3 Liquide middelen
Kasmiddelen
Banktegoeden

Kasmiddelen
Kas

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur
Betaalrekening school
Spaarrekening
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0
695.039
695.039

60
739.677
739.737

0
0

60
60

78.468
5.255
611.316
695.039

123.994
4.672
611.010
739.677
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PASSIVA
4 Eigen vermogen
VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
Saldo
1-1-2019

Resultaat

Overige
mutaties

Saldo
31-12-2019

268.828

92.857

0

361.685

406.420
406.420

24.061
24.061

0
0

430.481
430.481

Totaal bestemmingsreserves (A + B)

406.420

24.061

0

430.481

Eigen vermogen

675.248

116.918

0

792.166

Onttrekkingen

Vrijval

Saldo
31-12-2019

Algemene reserve

Bestemmingsreserves privaat (B)
Reserve fonds vereniging

Saldo Dotaties
1-1-2019

5 Voorzieningen
Personeel:
Jubilea

Overig:
Onderhoud

Voorzieningen

27.268
27.268

0
0

-6.228
-6.228

-336
-336

20.704
20.704

374.740
374.740

48.000
48.000

-93.385
-93.385

0
0

329.356
329.356

402.008

48.000

-99.612

-336

350.060

Overzicht kort-middellang-langlopend deel voorzieningen

Jubilea

Onderhoud
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Kort

Middel

Lang

Totaal

0

6.272

14.432

20.704

0

6.272

14.432

20.704

13.957

201.922

113.476

329.356

13.957

208.194

127.908

350.060

Delftsche Schoolvereeniging, Delft
31-12-2019
€

31-12-2018
€

6 Langlopende schulden
(Investerings)subsidies

2.872
2.872

Boekwaarde
01-0119
€
(Investerings)subsidies

4.156
4.156

Mutatie
2019

€
-1.284
-1.284

4.156
4.156

Boek- Looptijd Looptijd
waarde > 1 jaar >5 jaar
31-1219
€
€
€
2.872
2.872

31-12-2019
€

1.162
1.162

1.710
1.710

31-12-2018
€

7 Kortlopende schulden

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing en premies sociale verzekeringen
Premie vervangingsfonds / participatiefonds

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva
Nog te betalen vakantiegeld
Vooruitontvangen investeringssubsidies gemeente
Gemeente huisvesting
Vooruitontvangen muzieksubsidie
Inschrijfgelden
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38.959
63.423
22.299
28.503
69.838
223.022

16.140
73.172
19.748
79.674
73.276
262.009

59.437
3.986
63.423

67.595
5.577
73.172

28.503
28.503

79.674
79.674

52.473
655
721
3.889
12.100
69.838

54.802
358
0
6.667
11.450
73.276
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Model G Specificatie posten OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)
Omschrijving Toewijzing

Kenmerk

Bedrag
Ontvangen
toewijzing t/m
verslagjaar

datum

EUR

totaal

de prestatie
is ultimo
verslagjaar
geheel
uitgevoerd
en afgerond
(aankruisen
wat van toepassing is)
EUR

0

nog niet
geheel
afgerond

0

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13 lid 2 sub b)
G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving Toewijzing

Kenmerk

Bedrag
Ontvangen Totale lasten Te
toewijzing t/m
verrekenen
verslagjaar
ultimo
verslagjaar
datum

EUR

EUR

EUR

EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

totaal

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving Toewijzing

Kenmerk

totaal

Bedrag
Saldo
toewijzing 01-01

datum

Ontvangen
in
verslagjaar

Lasten in
Totale lasten Saldo nog te
verslagjaar 31-12
besteden
ultimo
verslagjaar

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
Baten
Realisatie
2019
€

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Lumpsum
Aanvullende bijzondere bekostiging PO 2019
Vergoeding Materiële Instandhouding
Vergoeding PAB
Niet-geoormerkte subsidies
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding declarabele kosten
Gemeente: overige vergoedingen
Gemeente: vrijval investeringssubsidies

Overige baten
Verhuur onroerende zaken
Baten schoolfonds
Impuls muziekonderwijs
Ouderbijdragen
Baten personeel SHU
Subsidie Fonds 1818
Overige baten

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

1.506.230
39.502
286.642
311.790
81.153
75.188
2.300.505

1.461.000
0
286.000
292.400
79.200
56.300
2.174.900

1.510.755
0
297.735
260.422
77.077
92.732
2.238.722

2.668
38.919
970
42.557

0
38.400
0
38.400

0
38.747
357
39.105

36.710
8.575
6.667
238.514
21.956
0
-44
312.377

36.000
10.000
6.700
225.000
12.000
0
0
289.700

36.655
8.085
6.667
237.483
20.987
2.500
10.356
322.732

1.274.256
233.672
204.186
342.943
0
2.055.057

1.424.500
266.000
209.000
121.600
-21.000
2.000.100

1.458.462
262.362
183.520
227.655
-20.308
2.111.690

Lasten
Personele lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personele lasten
Uitkeringen (-/-)
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Realisatie
2019
€

Lonen en salarissen
Salariskosten directie
Salariskosten OP
Salariskosten werkdrukvermindering OP
Salariskosten OOP
Salariskosten vervanging bij ziekte/zwangerschap
Salariskn verv.pers.e/r Rechtspos. verl.
Opname onbetaald verlof
Salariskosten ouderschapsverlof
Salariskosten gemeente
Correctie sociale lasten
Correctie pensioenen
Salariskosten seniorenregeling
Werkkosten via salaris

Sociale lasten
Sociale lasten

Pensioenlasten
Pensioenlasten

Overige personele lasten
Nascholing
Kosten schoolbegeleiding
Kosten Arbo
Dotatie voorziening jubilea
Vrijval voorziening jubilea
Overige personeelskosten
Afdracht uitkeringen
Inhuur interim personeel
Personele kosten via derden
Werkkosten

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-)

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

123.097
1.470.376
8.777
76.443
7.672
729
288
0
8.015
-233.672
-204.186
15.542
1.174
1.274.256

101.000
1.578.900
45.300
93.700
32.000
5.000
0
18.000
7.900
-266.000
-209.000
15.700
2.000
1.424.500

223.767
1.513.286
6.396
69.653
24.618
4.339
326
23.790
7.857
-262.362
-183.520
28.290
2.020
1.458.462

233.672
233.672

266.000
266.000

262.362
262.362

204.186
204.186

209.000
209.000

183.520
183.520

60.671
2.985
9.281
0
-335
-35.190
0
171.499
125.814
8.217
342.943

45.000
4.600
19.500
10.000
0
17.500
0
0
10.000
15.000
121.600

68.127
3.413
24.797
4.388
0
85.788
6.202
0
22.985
11.957
227.655

0
0

-21.000
-21.000

-20.308
-20.308

Personeelsbezetting
2019
Aantal FTE's
DIR
OP
OOP

1,33
21,95
1,78
25,06
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2018
Aantal FTE's
1,42
24,38
1,63
27,42

Delftsche Schoolvereeniging, Delft
WNT-verantwoording 2019
De WNT is van toepassing op Delftsche Schoolvereeniging te Delft.
Het voor de vereniging toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 115.000.
Gemiddelde baten: 2 complexiteitspunten.
Gemiddeld aantal leerlingen: 1 complexititeitspunt.
Het aantal gewogen onderw ijssoorten is OP: 1 complexiteitspunt.
Dit totaal van 4 complexiteitspunten correspondeert met WNT klasse A.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen
die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt

Bezoldiging topfunctionarissen
Bedragen x € 1
Naam

R.M. Kuiper-Smits

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (in fte)
Dienstbetrekking

01-01 / 30-11
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€ 77.623
€ 12.051
€ 89.674

Individueel bezoldigingsmaximum

€ 105.233

-/- onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2019

€ 89.674

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.
n.v.t.

Gegevens 2018
Naam

R.M. Kuiper-Smits

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband 2018 (fte)
Dienstbetrekking

01-01 / 31-12
1,0
ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€ 79.889
€ 11.550
€ 91.439

Individueel toepasselijk bezoldigings maximum

€ 111.000

Totaal bezoldiging 2018

€ 91.439
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1b.Leidinggevende topfunctionarissen zonder
dientbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2019
Bedragen x € 1

J. Punt

Functiegegevens

Directeur

Kalenderjaar

2019

Periode functievervulling in het kalenderjaar (Aanvang - einde)

30-01 / 31-12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het
kalenderjaar

12,0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 187

Individueel toepasselijke maximum gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12

€ 140.437

Bezoldiging (alle bedragen exclusief BTW)
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum
uurtarief?

ja

Bezoldiging gehele periode k alendermaand 1 t/m 12

€ 87.116

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen
bedrag

€0
€ 87.116

Totale bezoldiging, exclusief BTW
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling
is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post
‘Overige vorderingen’ - n.v.t.
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1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op
grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt met een
bezoldiging van € 1.700 of minder.

Naam Topfunctionaris

Functie

R. Honig
Y. Scholtens-Couvret
G.A.G. Anselmann
Drs. C.A. de Walle-Zegwaard
S. Shahla
L.J.M. Burgmans - Rikers

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid

E.M. Baljon
M. Stuivenga
M. Vlek

lid raad van toezicht
lid raad van toezicht
lid raad van toezicht

In het verleden heeft het bestuur besloten om geen (vrijwilligers)vergoeding te betalen voor de
inzet van de bestuursleden (algemeen en/of toezichthouders). Dit is ook in 2019 aangehouden.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige
functionarissen met een dienstbetrekking, die in 2019 een bezoldiging
boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.
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Realisatie
2019
€

Afschrijvingen
Gebouwen en terreinen
OLP en apparatuur
Meubilair
ICT
Technische zaken

Huisvestingslasten
Dotatie onderhoudsvoorziening
Onderhoud gebouw/installaties
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Bewaking en beveiliging
Onderhoudsbeheer
Overige huisvestingslasten

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

3.267
18.217
12.177
24.488
9.457
67.606

3.300
17.200
13.700
23.100
9.100
66.400

3.243
16.317
12.856
18.741
8.662
59.820

48.000
29.250
31.208
70.812
8.191
4.532
4.235
0
196.229

84.000
25.000
29.000
68.000
9.000
3.000
0
0
218.000

48.000
26.022
26.755
69.116
9.513
1.982
0
500
181.888

27.494
5.922
630
9.963
44.008

31.000
4.300
1.000
5.500
41.800

30.806
4.150
623
14.205
49.785

1.134
1.134

1.500
1.500

1.522
1.522

0
4.893
16.667
4.803
206
2.197
590
1.227
8.762
536
8.719
2.217
1.433
2.689
54.940

0
4.000
16.500
12.000
200
3.000
1.000
0
13.000
800
10.000
6.000
0
2.500
69.000

95
3.893
16.882
8.047
243
2.954
946
819
9.967
588
9.299
3.186
878
1.875
59.671

Overige instellingslasten
Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Accountantskosten
Telefoonkosten
Overige administratie- en beheer

Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair

Overige
Representatiekosten
Contributies
Excursies / schoolreis / sport
Ouderraad/(G)MR
Aansluiting radio / TV
Verzekeringen
Portikosten / drukwerk
PR
Culturele vorming
Schooltest / onderzoek / begeleiding
Schoolkamp/werkweek
Vergaderingen en bijeenkomsten
Afscheid en jubilea
Overige uitgaven
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Delftsche Schoolvereeniging, Delft
Realisatie
2019
€

Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket
Informatietechnologie
Kopieerkosten

Totaal Overige instellingslasten

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

58.659
36.251
24.192
119.101

48.000
32.500
18.000
98.500

63.535
47.391
21.187
132.113

219.183

210.800

243.091

0
0

500
500

305
305

447
447

500
500

501
501

-447

0

-195

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Rentebaten

Financiële lasten
Overige financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten

Realisatie
2019

Specificatie honorarium

Begroting
2019

Realisatie
2018

Onderzoek jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviezen
Andere niet-controle-diensten

5.922
0
0
0

4.300
0
0
0

4.150
0
0
0

Totaal accountantslasten

5.922

4.300

4.150
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Model E
Model E: Verbonden partijen

Naam

Juridische Stat. Code Eigen
Resultaat Art.2:
Deel- ConsoVorm 2019 zetel activi- Vermogen jaar 2019 403 BW name lidatie
teiten 31-dec-19
EUR
EUR Ja/Nee
% Ja/Nee

Passend Primair
Onderwijs Delft,
Den Hoorn,
Landsingerland,
Pijnacker-Nootdorp
en Schipluiden

Stichting

Delft

4

NB

NB

nee

Uilenest

Stichting

Delft

4

NB

NB

nee

C ode activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
Art. 2:403 BW:Nee invullen, tenzij SWV als rechtspersoon behoort tot een groep.
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nee

nvt

nee

Delftsche Schoolvereeniging, Delft
Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

Huurovereenkomsten kopieerapparatuur
De vereniging heeft in 2014 een huurovereenkomst afgesloten met Sharp voor kopieerapparatuur. De
looptijd van deze huurovereenkomst is 72 maanden. De huurkosten van 2019 bedragen € 16.180.

Mijnschoolinfo overeenkomst
De vereniging heeft in 2015 een overeenkomst afgesloten met Mijnschoolinfo. De overeenkomst is
aangegaan voor een periode van 5 jaar en een tarief van € 3,27 per leerling per jaar.

Schoonmaak
De vereniging heeft in 2013 een contract afgesloten met Ouborg. De overeenkomst is aangegaan voor
onbepaalde tijd. De schoonmaakkosten zijn in 2019 uitgekomen op € 62.157.

Duurzame inzetbaarheid
In 2019 is er overleg geweest met de personeelsleden, die in aanmerking kunnen komen voor het
sparen van ouderenverlof. Dit heeft niet geleid tot een spaarplan. Er is derhalve geen voorziening
duurzame inzetbaarheid gevormd.
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Gegevens over de rechtspersoon

Naam instelling
Adres
Postcode
Plaats
Bestuursnummer
Telefoon
E-mail
Internet
Directeur

Delftsche Schoolvereeniging
Koningsplein 83
2611 XG
Delft
95135
015-21202628
info@dsv-delft.nl
www.dsv-delft.nl

Brinnummer

08CF
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Delftsche Schoolvereeniging, Delft
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Corona
In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Voor DSV te Delft betekent dit dat de school
gesloten is. Het onderwijs wordt 'op afstand' gegeven. Dit heeft impact op het proces van onderwijsgeven, alhoewel het onderwijs
wel door kan gaan. Opt dit moment wordt verwacht dat de financiële impact op het vermogen en het jaarresultaat 2020 beperkt zal
zijn, omdat de baten (bekostiging door OCW) gecontinueerd worden en ook het personeel gewoon wordt doorbetaald.
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Delftsche Schoolvereeniging, Delft
STATUAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Het bestuur verdeelt het resultaat over 2019 ad € 116.918 als volgt over de reserves.
2019
€
Resultaat algemene reserve

92.857

Resultaat reserve fonds vereniging stichting
Resultaat bestemmingsreserve privaat (B)
Resultaat bestemmingsreserve (A+B)

24.061
24.061
24.061

Resultaat Eigen vermogen

116.918

De vereniging beoogt niet het maken van winst.
De vereniging heeft derhalve in de statuten geen bepaling omtrent de verdeling van de winst
opgenomen, er is daarom ook geen statutaire winst bepaling.
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Delftsche Schoolvereeniging, Delft
Ondertekening Jaarverslag

Opgesteld door het bestuur te Delft in juni 2020.

……………………

……………………..

……………………

……………………….

…………………..

…………………………

…………………..

……………………………

Vastgesteld op 30 juni 2020 tijdens de algemene ledenvergadering.

…………………………..

…………………………

…………………………..

…………………………

…………………………..

………………………….

……………………………

……………………………..
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