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A. Jaarverslag 

Voorwoord 

Met het jaarverslag 2020 beogen we inzicht te geven in de financiën van onze school (per kalenderjaar) en 

de ontwikkelingen in de school (per schooljaar) om zo verantwoording af te leggen aan de Algemene Leden 

Vergadering, de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad. 

We leggen niet alleen verantwoording af over 2020, we kijken ook vooruit en beschrijven onze 

toekomstplannen. 

 

De school 

De Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs (de ASVO) is een basisschool op 

algemeen bijzondere grondslag. 

De ASVO heeft een afdeling Montessori en een afdeling Regulier en mede door deze twee stromingen 

binnen één gebouw kent de school een eigen uniek karakter. Montessori werkt met een onderbouw, 

middenbouw en bovenbouw en Regulier met een jaarklassensysteem. 

De dagelijkse leiding en de onderwijskundige expertise ligt bij de directeur-bestuurders en het team van de 

ASVO.  

 

Schoolgegevens 

Naam:   ASVO 

Adres:   Frederiksplein 37 

   1017XL Amsterdam 

Brinnummer  04UI 

Bestuursnummer 20970 

Website:  www.asvo.nl 

 

 

Doelstelling van de organisatie  

De doelstelling van de ASVO luidt conform artikel 3 van de statuten:  

 

De ASVO streeft bij het verwezenlijken van haar doelstelling naar: 

a. het scheppen van zo gunstig mogelijke omstandigheden voor het opvoeden van en het geven van 

algemeen bijzonder basisonderwijs aan haar leerlingen; 

b. het creëren van ontplooiingskansen voor haar leerlingen op emotioneel en verstandelijk gebied; 

c. het stimuleren van haar leerlingen naar een eigen niveau en tempo; 

d. het bevorderen van de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van haar leerlingen, zodanig dat 

een positieve bijdrage wordt geleverd aan de samenlevingsverbanden waarvan haar leerlingen deel uit 

kunnen maken; 

e. het accepteren van het eigen niveau en tempo van haar leerlingen; 

f. het bevorderen van het bewust participeren in de samenleving van haar leerlingen 

g. het tot ontwikkeling brengen van een aantal eigenschappen bij haar leerlingen, zoals – in willekeurige 

volgorde – inventiviteit, creativiteit, originaliteit, kritische zin, objectiviteit, ruimdenkendheid, gevoel voor 

relativiteit, aanpassingsvermogen, hulpvaardigheid, nauwkeurigheid, netheid en ordelijkheid. 

3. De vereniging tracht haar doel te bereiken door alle wettige middelen, die het doel 

van de vereniging bevorderen en die niet in strijd zijn met de doel en uitgangspunten. 

4. De vereniging beoogt niet het maken van winst. 
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Onze missie 

De ASVO wil onderwijs bieden van het hoogst mogelijke niveau en heeft tot doel om uit ieder kind het 

niveau te halen wat in hem of haar zit. Met ons onderwijs dagen wij leerlingen uit om tot het beste 

resultaten te komen. De school leert elk kind zijn of haar capaciteiten en talenten te ontdekken, te 

ontwikkelen en zo goed mogelijk te benutten. Dit doen wij via een breed onderwijsaanbod, niet alleen op 

cognitief gebied, maar ook op gebieden van samenwerking, zelfstandigheid, creativiteit, flexibiliteit en 

mondigheid. Kinderen ontdekken en ontwikkelen op de ASVO hun talenten door uitdagend en creatief 

onderwijs, mede door de inzet van extra vakleerkrachten en onderwijsassistenten naast de 

groepsleerkrachten. 

 

Het team van de ASVO heeft haar missie naar de slogan vertaald: 

GOED VOOR ELKAAR ! 

Goed, als in goed onderwijs, goede kwaliteit, goede samenwerking en goede zorg. 

Elkaar, als in samen met de ouders, de kinderen en externen. 

Daarmee hebben we het goed voor elkaar en zijn we goed voor elkaar. 

 

Onze visie 

Met ons onderwijs daagt de ASVO elke leerling uit tot de beste resultaten te komen. De school leert elk 

kind zijn of haar capaciteiten en talenten zo goed mogelijk te benutten. Een breed onderwijsaanbod, niet 

alleen op cognitief gebied, maar ook op gebieden van samenwerking, zelfstandigheid, creativiteit, 

flexibiliteit en mondigheid welke goed ontwikkeld zijn. 
De ASVO staat voor kwalitatief, eigentijds onderwijs. Vanuit een uitnodigende en inspirerende 

leeromgeving streven we naar een solide basis zodat onze leerlingen goed uitgerust de volgende stap 

kunnen maken. 

 

Toelating 

Ieder kind is welkom zolang we de zorg kunnen bieden die het kind nodig heeft. We hanteren een 

transparante procedure voor toelating van nieuwe kinderen middels objectieve criteria. Er is vaak een 

wachtlijst.  

Als een kind later wordt aangemeld, bijvoorbeeld omdat men van school wil veranderen of door verhuizing, 

dan wordt zorgvuldig gekeken of deze toelating kan plaatsvinden. Dit is mede-afhankelijk van de 

ontwikkeling van het betreffende kind en van het belang van de school en de beoogde groep. 

 

Vereniging 

De ASVO is een vereniging. Ouders (verzorgers) worden lid van de schoolvereniging als hun kind (of 

meerdere van hun kinderen) onderwijs aan de ASVO volgt. Het lidmaatschap stopt als het (laatste) kind de 

ASVO verlaat. 

 

Governance, code goed bestuur 

De ASVO onderschrijft en werkt conform de Code Goed Bestuur PO. Met deze wet zijn onder meer een 

aantal gedragsregels voor schoolbesturen ingevoerd. Zo moet een bestuur zorgen voor scheiding tussen 

intern bestuur. Om dit op een zo goed mogelijke manier te waarborgen is de governance structuur van de 

ASVO per 1-1-2019 gewijzigd. Er is gekozen voor een “two tier” toezicht model. Dit houdt in dat er in eerste 

instantie 1 directeur-bestuurder op interim basis was aangesteld maar er per 1 augustus 2020 twee 

directeur-bestuurders zijn benoemd die volledig verantwoordelijk zijn voor het dagelijks besturen van de 

school en de vereniging. De directeur-bestuurder(s) leggen ook verantwoording af over het gevoerde beleid 

aan de ALV.  
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Verder is er een Raad van Toezicht die verantwoordelijk is voor het intern toezicht op het dagelijks bestuur 

en de invulling van de werkzaamheden van de directeur-bestuurders. De raad van Toezicht bestaat uit 5 

personen, waarvan er drie ouder zijn (lid van de vereniging) en twee externe professionals.  

De hierboven aangegeven veranderingen hadden als doel om een betere scheiding tussen dagelijks bestuur 

en intern toezicht te waarborgen en de organisatie eenvoudiger en transparanter te maken. 

 

De verhoudingen, taakverdeling en bevoegdheden tussen de directeur-bestuurder, Raad van Toezicht en de 

ALV zijn vastgelegd in de statuten en verder uitgewerkt in de Code Goed Bestuur en het 

managementstatuut.  

 

Directeur-Bestuurders: 

Marieke C. Laumans 

Jeroen C.P. Oomen 

 

Raad van Toezicht     hoofdfunctie 

Jan Kees Verhage  (ouder)  Voorzitter  Directeur JKV Investments BV 

Kelly Pierik  (ouder)    Senior Supervision Officer · A.F.M. 

Ties van Rappard  (ouder)    Business Developer a.i., IXA Innovation Exchange 

Karel Kits   (extern)    gepensioneerd oud-rector Gymnasium Felisenum 

Mayke Hemmelder  (extern)    directeur IKC Villa Vrolik Hilversum 

 

Geen van de bestuursleden of de leden van de Raad van Toezicht van de ASVO is bestuurder bij 

organisaties waarmee wij een samenwerkingsverband hebben. De oudergeleding van de RvT werkt 

onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegelden. Eventuele onkosten kunnen worden gedeclareerd.  

De externe leden van de RvT ontvangen een jaarlijkse vergoeding van € 3000,-  

 

Governance – Verslag van de toezichthouder 

De raad van toezicht heeft zich mede aan de hand van de verschillende rapportages, verslagen en door de 

gesprekken met de directeur-bestuurders, de medezeggenschapsraad, het overleg met de accountant een 

goed beeld gevormd van de stand van zaken, de rechtmatige verwerving en de rechtmatige & 

doelmatigheid van de besteding van de rijksmiddelen. Ook heeft de raad toegezien op naleving van de 

wettelijke voorschriften en de benoeming van de externe accountant welke centraal is aangesteld vanuit de 

samenwerking met onderwijs-administratiebureau OOG. De raad treedt op als werkgever van het bestuur.  

Vanwege de wisselingen in 2020 zijn in dat kader de functioneringsgesprekken iets later dan gepland, 

namelijk in januari 2021 met de bestuurders gevoerd. De raad heeft toegezien op de uitvoering van de 

Code Goed bestuur en constateert geen afwijkingen hiervan. Op basis van wederzijds respect en 

rolbewustzijn is er sprake geweest van het volgen van de gang van zaken en vooral ook van sparren en 

meedenken met de bestuurder over het heden en de nabije toekomst. 

 

In 2020 heeft de raad van toezicht vijf maal vergaderd. De belangrijkste en weerkerende onderwerpen 

tijdens de vergaderingen van dit jaar waren: 

 

• het lerarentekort en hoe hiermee om te gaan; 
• de onderwijskwaliteit; 
• de nieuwe strategische koers verwoord in het herzien (nu nog concept) strategisch plan 2020-2024. 
 
Naast bovengenoemde onderwerpen zijn verder onder andere de volgende items aan de orde geweest: 
 

• de financiële stand van zaken en de opvolging van de opmerkingen van de accountant in het 
accountantsverslag; 

• de verschillende ontwikkelingen op de scholen, zoals de leerlingaantallen, het personeelsverloop, de 
bevindingen van de inspectie en de huisvesting; 

• het meerjaren formatieplan en de meerjarenbegroting en de goedkeuring/vaststelling hiervan; 
• de impact van Corona op het onderwijs en het personeel in de scholen; 
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• het ziekteverzuim; 
• evaluatie van het functioneren van het bestuur; 
• een evaluatie van het functioneren van de Raad zelf; 
 

RvT als Interim Bestuur 

 

Als gevolg van de invoering van het nieuwe governance model van de ASVO zijn er tot 1 augustus 2020 

geen bestuursleden geweest. De RvT heeft tot die datum als interim bestuur gefungeerd. In deze periode 

hebben gesprekken plaatsgevonden met het MT over bijvoorbeeld de onderwijsinhoudelijke aanpak tijdens 

de Corona sluiting, de jaarplannen van zowel Regulier als Montessori, het professionaliseringsplan, het 

werkverdelingsplan en de schoolgids. 

 

Er is na een zorgvuldig wervings- en selectie traject een directie en bestuur benoemd per 1 augustus 

2020.  Dit nieuwe directie-bestuur bestaat uit twee personen met een gezamenlijke bevoegdheid. Per 1 

augustus 2020 is de RvT uitsluitend als toezichthouder gaan fungeren. 

 

Financieel 

 

De RvT heeft de jaarstukken over 2019 beoordeeld en goedgekeurd. De begroting voor 2020 is eveneens 

beoordeeld en goedgekeurd. Op basis van deze stukken constateert de RvT dat zowel de werving als de 

besteding van de middelen rechtmatig en doelmatig zijn geweest. 

 

Toezichtskader 

 

Conform de statuten is er een Toezichtskader ontwikkeld dat naar verwachting in het voorjaar van 2021 zal 

worden vastgesteld. 

 

Strategisch Plan 

 

Een nieuw strategisch plan en de daaruit voortvloeiende jaarplannen zijn in ontwikkeling en zullen naar 

verwachting in het voorjaar van 2021 worden vastgesteld. Een belangrijk onderdeel hierin vormt ook het 

zorgbeleid dat grondig zal worden herzien. 

 

Code voor goed Bestuur 

 

Met de benoeming van de directie-bestuurleden en een voltallige RvT wordt met het nieuwe governance 

model dat is vastgelegd in de statuten voldaan aan de Code voor goed Bestuur. 

 

Kwaliteit van het Bestuur 

 

De eerste stappen zijn inmiddels gezet door de twee nieuwe directie-bestuursleden.  De eerste indruk van 

de RvT dat de kwaliteit van dit bestuur gaat leiden tot een heldere strategie, een verbeterde kwaliteit van 

het onderwijs en een grondiger aanpak van de leerling zorg op de ASVO. De RvT ziet daarom kansen om de 

ASVO op een beter niveau te laten functioneren en mede hierdoor het aantal leerlingen op een goed peil te 

houden ondanks de krimp van het aantal leerlingen in het verzorgingsgebied.  

 

Management 

Het managementteam van de ASVO bestond tot medio 2020 uit twee teamleiders en de zorgcoördinator. 

De toenmalig directeur-bestuurder was eindverantwoordelijk.  

Vanaf augustus 2020 is de separate functie van de teamleiders losgelaten en de taken onderverdeeld bij de 

directeur-bestuurders. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor o.a. onderwijs en uitvoer personeelsbeleid 

binnen de ASVO. Ook de rol van de zorgcoördinator is losgelaten, mede na diens vertrek op eigen verzoek, 
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waarna gekozen is om te gaan werken met twee intern begeleiders binnen de ASVO teneinde het onderwijs 

en dan met name de zorg en de uitvoering en kwaliteit daarvan in een breder gedeelde 

verantwoordelijkheid om te zetten. De intern begeleiders sturen een team van externen aan die binnen de 

zorg als zzp-er werkzaam zijn en vanuit de hulpvragen in de school de juiste interventies kunnen plegen. 

 

Medezeggenschap 

Op de ASVO is een medezeggenschapsraad aanwezig. Deze bestaat uit een evenredige vertegenwoordig 

van ouders (4) en personeelsleden (4) uit de twee afdelingen regulier en Montessori. De MR vergadert 

ongeveer 6x per jaar op basis van het jaarlijks op te stellen MR-activiteitenplan en overlegt nauw met de 

directie.  

  

Ondersteuning en Federatie BOVO 

Op de ASVO is een professionele ondersteuning voor het directie-bestuur en de Raad van Toezicht door 

extern bureau OOG. De ondersteuning wordt in samenhang verzorgd voor een aantal scholen met een 

vergelijkbaar profiel in Amsterdam Zuid en Centrum.  Sinds juni 2016 hebben deze scholen zich verenigd in 

de BOVO-federatie. De belangrijkste onderdelen van de samenwerking zijn: 

 

• Bestuurlijke afstemming Federatie BOVO zoals Penningmeesteroverleg (w.o. benchmark) en 

Voorzittersoverleg. 

• Directeuren-overleg. Een regelmatig overleg m.b.t. afstemming, signalering van Passend Onderwijs, 

subsidiemogelijkheden, beleidsontwikkeling, regelgeving, scholing e.d. 

• Onderlinge hulp bij personeelsproblemen, vervanging (WWZ), gezamenlijk beleid verwachte 

leerkrachten tekort. 

• Gezamenlijke vertegenwoordiging in beleidsraden. 

• Zorg / IB-netwerk; een 6-jaarlijks overleg onder voorzitterschap van de Adviseur Passend Onderwijs 

(APO).  Een expertisecentrum  voor kennisdeling en collegiale consultatie 

 

Gekeken wordt of de federatie zich ook meer wil gaan richten op financiële samenwerking met oog op 

centrale inkoop en mogelijke aanbesteding. Vooralsnog is dit nog niet verder geconcretiseerd. 

 

Politieke en maatschappelijke verantwoording 
 

We leven in een samenleving waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en maatschappelijke eisen onder 

druk van de politiek voortdurend veranderen. Nieuwe technologieën, nieuwe leermethoden, 

verwachtingen van ouders, de nadruk op leerresultaten, het tegengaan van kansenongelijkheid, het bieden 

van passend onderwijs en de zorg voor een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs zijn hier 

voorbeelden van. 

De onderwijsarbeidsmarkt staat flink onder druk en dit is een maatschappelijk probleem dat ook door de 

politiek wordt erkend. Landelijke acties die in meerdere onderwijssectoren plaatsvonden benadrukken dit.  

 

Bij de ASVO heeft dit in 2020 o.a. geleid tot verdere interne gesprekken over werkdruk en de wijze waarop 

we hier gezamenlijk aan werken en tot de discussie over voorrangsgebied van de school en de instroom die 

dit bewerkstelligd, mede met het oog op kansengelijkheid van leerlingen. Daarnaast heeft het gesprek over 

maatschappelijke verantwoording ook geleid tot een herzien systeem van ouderbijdrage die nu aansluit op 

de wensen van de gemeente en in lijn is met de stedelijke afspraken. 
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Werkgeverschap 

De ASVO gelooft in goed werkgeverschap. Dat wil zeggen dat wij ernaar streven om onze medewerkers 

zorgvuldig en gelijkwaardig te behandelen. Wij willen verwachtingen waarmaken, zorgen voor persoonlijke 

ontwikkelingsmogelijkheden, beslissingen motiveren en uiteraard de cao uitvoeren en goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden bieden. 

De aandacht voor het lerarentekort blijft op de agenda gezien het feit dat dit binnen de regio Amsterdam 

een probleem blijft. Wel worden er steeds betere initiatieven vanuit de stad georganiseerd om het vak van 

leerkracht aantrekkelijker te maken en mensen de mogelijkheid te bieden tot omscholing en versnelde 

werktrajecten binnen de scholen. De ASVO weet tot op heden een constante bezetting in de groepen te 

waarborgen en heeft daarnaast ook gekwalificeerd personeel voor de extra ondersteuning. 

 

Het team bestaat uit diverse specialisten waaronder intern begeleiders, kunst & cultuur coördinator, 

vakdocent bewegingsonderwijs, hoogbegaafdenspecialist, vakdocent beeldende vorming, conciërges, 

onderwijsassistenten en een administratieve kracht. 

 

Kengetallen Personeel 

In 2020 telde de school gemiddeld 36 personeelsleden exclusief externe inhuur.  

 

Management          2,40 =  10 % 

Onderwijs Personeel (OP) 16,90 =  70 % 

Ondersteunend (OOP)        4,97  =  20 % 

Aantal FTE totaal  24,27 =100 % 

 

Strategisch Personeelsbeleid 

Het strategische personeelsbeleid op de ASVO is gerelateerd aan de strategische visie, de uitgezette koers 

voor de toekomst van school, vertaald in ons strategisch beleidsplan (SBP). Hierin kijken we vanuit de 

onderwijsvisie naar de hoeveel personeel dat daarvoor noodzakelijk is en bepalen wat dat voor 

consequenties heeft op de huidige samenstelling. Tot op heden is ons strategisch plan in lijn met de 

personele bezetting en is er geen aanleiding geweest het personeelsbeleid hierop aan te passen. De 

samenstelling van het team (ook qua ‘verloop’) is nagenoeg constant gebleven. 

 

Huisvesting  

De ASVO heeft een gezond schoolgebouw. Desalniettemin wordt er nu ook gekeken naar wensen en 

mogelijkheden tot verdere verbetering. Daarbij wordt o.a. gedacht aan een aanpassing bij 

brandcompartiment afscheidende deuren waar kleefmagneten geplaatst kunnen worden. 

Ook onderhoud als schilderwerk krijgt verdere aandacht. 

De reguliere onderhoudskosten blijven bestaan en zijn uiteengezet in een MJOP. De school heeft met 

diverse partijen onderhoudscontracten, bij voorkeur voor een periode van 1 jaar met jaarlijkse verlenging.  
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Terugblik en ambities 

We doen kort verslag van de stappen die we het afgelopen jaar hebben gezet en kijken vooruit naar wat de 

komende tijd onze aandacht zal krijgen. Dat laatste is uitgebreider vertaald in een uitgebreider strategisch 

beleidsplan, waar wij bij deze naar verwijzen. 

 

Onderhoud en duurzaamheid 

De staat van het onderhoud van het gebouw is zeer goed en er zullen de komende jaren geen grote 

werkzaamheden hoeven te gebeuren.  

 

Corona en prestatiebox 

Het was een bewogen jaar, vooral vanwege de komst en uitwerking van de Covid-19-pandemie.  

De Coronacrisis startte in maart 2020 waarna we kregen te maken met o.a. een sluiting van de school en 

het geven van thuisonderwijs.. Dit heeft veel invloed gehad op de leeromgeving, waarbij vooral de eerste 

weken voor ouders, leerkrachten maar zeker ook de kinderen een enorme uitdaging waren op het gebied 

van o.a. automatisering en verwachtingen.  

Daar waar wij vinden dat we het afstandsonderwijs adequaat inzetten, heeft het ons ook kritisch doen 

kijken naar alle voorzieningen om problemen in de toekomst beter en sneller te kunnen ondervangen. 

Er is onder andere een ICT-investering gedaan, waaronder laptops, wifi-netwerk, bekabeling en de inzet van 

online meeting-programma’s  

Wij hebben gelukkig goed gebruik kunnen maken van deze gerealiseerde mogelijkheden. 

Ook de in de zomer gerealiseerde verbetering van het draadloos netwerk zorgde ervoor dat we een goede 

verbinding met de kinderen konden opzetten.  

Daarnaast is veel aandacht besteed aan het opzetten van een helder corona-protocol en de wijze waarop- 

en de frequentie waarin gecommuniceerd wordt. 

 

Op dit moment beraden wij ons nog over de inzet van de toegekende financiële middelen vanuit de 

overheid. We weten inmiddels wel dat we deze vooral gaan inzetten in extra personele ondersteuning 

binnen de groepen voor de leerlingen. 

 

Werving en selectie 

De werving van nieuwe directeur-bestuurders heeft tevens meer tijd en aandacht van de organisatie 

gekost. De samenwerking met een extern bureau bleek achteraf niet tot de gewenste ‘ontzorging’ te 

leiden. 

 

Verder is ingezet op een duidelijke en transparanter gesprekscyclus en er is zeer actief beleid gevoerd op 

het behoud en aantrekken van leerkrachten. Het professionaliseringsplan is daarbij aangescherpt.  

 

Ook is actief beleid gevoerd om minder externen in te huren, onderwijsassistentes op andere wijze in te 

zetten, de flexibele schil in te zetten en uitval op te vangen. De inhuur van derden is hierdoor gedaald.  

 

AVG 

De AVG regelgeving kreeg dit jaar weer extra aandacht, met name de bewustwording en het consolideren 

van het protocol. Er is inhoud gegeven aan diverse documenten en een IPB plan. Bewustwording en 

consolidatie blijven een aandachtspunt, zowel binnen het team als bij leerlingen en ouders. 
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Gedifferentieerd en thematisch werken 

Op de reguliere afdeling staat de uitbreiding en uitvoering van  Gedifferentieerd werken (instructies in 

subgroepen dmv het GIP klassenmanagementsysteem) centraal. 

Ook de overgang van de onderbouw naar groep 3 behoudt aandacht.  

 

Het Thematisch werken krijgt verder aandacht waarbij we ons focussen op het vak- en klas overschrijdend 

aanbod. 

 

Binnen de reguliere afdeling hebben we aandacht voor het eigenaarschap van het leerproces van de 

leerlingen, bewustwording en het evalueren. 

Verder is gestart met een nieuwe leesmethode die de nieuwe doelen dekt. Na de kerstvakantie wordt ook 

gestart met Engels vanaf de onderbouw en met de methode Kleuterplein. 

 

Montessori: certificering, toetsing en methoden 

Voor de Montessori-afdeling geldt dat er opnieuw een erkenning is afgegeven vanuit de  

Montessorivereniging die daarvoor hun 4-jaarlijkse audit hebben gedaan.  

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de Cito-toets versus de Boomtoetsen waarbij voor deze laatste is 

gekozen.  Deze toetsen worden nu gefaseerd in de groepen ingezet.  

 

De Montessoriafdeling zet inmiddels Techniektorens en taalkasten in, die eerder zijn aangeschaft. De 

ervaringen worden gedeeld en de implementatie kan worden afgerond. 

 

Schoolplan 

Voor beide afdelingen geldt dat we het schoolplan in de eerste helft van 2021 willen afronden. Deze wordt 

vanuit een nieuw en vollediger format opgesteld maar heeft door de Corona-crisis en de lockdowns 

vertraging opgelopen. 

 

NT2 

We hebben in 2019 een NT2 beleid opgesteld, mede ingegeven vanuit een groei van aanmeldingen van 

kinderen met een anderstalige achtergrond. Het beleid is aan verandering onderhevig en wordt in 2021 

verder herzien. Wel zijn we al gestart met de uitvoering van een aantal specifieke afspraken en 

noodzakelijkheden, zoals de signaleringtoets voor woordenschat en het hanteren van de Amsterdamse 

woordenlijst als basis. 

PR 

Als school willen wij ons meer en beter naar de omgeving gaan profileren, mede ingegeven door een 

grotere in- en uitstroom in de omgeving van de school. De eerste ideeën (website, promofilm, 

zichtbaarheid e.d.) worden nu gevormd en zijn deels al ten uitvoer gebracht. In het proces verwachten we 

in 2021 samen te werken met externe deskundigen, waaronder art-directing. 

 

De ASVO wil graag in de nabije toekomst met PARRO gaan werken als nieuwe ouderportaal. Deze kent een 

directe koppeling met Parnassys, ons leerlingvolgsysteem, waardoor betere mogelijkheden ontstaan om 

meer digitaal te delen en NAWgegevens makkelijker up-to-date gehouden kunnen worden. 

 

TSO 

De Tussenschoolse opvang heeft een nieuwe ‘boost’ gekregen waarbij een overeenkomst is aangegaan 

tussen de ASVO en WoestZuid. Met hun komst beogen we een meer actieve en  gereguleerde speelpauze. 

De eerdere samenwerking met ASA-uitzendbureau is beëindigd.  
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Werkdruk 

Onze werkdrukverminderingsgelden besteden we aan de onderwijsassistenten. Dit hebben we gezamenlijk 

met het gehele team zo afgesproken, conform de richtlijnen omtrent de totstandkoming van de allocatie.  

We verlagen de werkdruk door elke bouw ondersteuning van een onderwijsassistent te geven. Het volledig 

bedrag aan werkdrukmiddelen is op deze wijze ingezet. 

 

 

 

School Ondersteuningsprofiel (SOP) 

Er is een start gemaakt met het hele team om het huidige school ondersteuningsplan te herzien en 

draagvlak te creëren. Er is in kaart gebracht welke behoefte er komt vanuit het team. Waar zijn we sterk in? 

Wat kunnen we nog leren? Wat past niet bij ons? 

Vanuit de ervaringen die ook recent hierbij hebben opgedaan is het streven om een vernieuwd SOP op te 

stellen in schooljaar 2019-2020 niet gehaald en opgeschort. De verwachting en planning is nu dat we medio 

2021 het SOP voor de komende 4 jaar hebben herzien en afgerond.  

 

Sociale veiligheid 

De hanteert programma’s gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. 

Wij gebruiken daarvoor de methoden Zien en Goed gedaan. Jaarlijks worden er, conform inspectie-eisen, 

metingen gedaan om de sociale veiligheid te monitoren. Uit peilingen zien wij dat pestgedrag relatief kleine 

is en kinderen een hoger gevoel van veiligheid ervaren.  

 

Kwaliteit van het onderwijs 

Kwaliteitsverbetering van de ASVO is een van de strategische uitgangspunten. De inspanningen zijn de 

afgelopen jaren gericht op het opbrengstgericht werken, het versterken van de school en de organisatie en 

het continu verbeteren van de onderwijsresultaten. 

Onderwijsresultaten werden en worden met elkaar besproken. 

Eind 2020 is een start gemaakt met het opnieuw onder de aandacht brengen van het Handelingsgericht 

Werken (HGW). In 2021 blijft dit een vast onderdeel op de agenda en bij studiedagen. Met name de 

borging van het handelen als onderdeel van de PDCA cyclus staan centraal en hebben een verbeterslag 

nodig.  

 

Kwaliteitszorg 

De tussenopbrengsten worden systematisch geëvalueerd en besproken met de intern begeleiders en de 

groepsleerkrachten. Onderwijsachterstanden worden in kaart gebracht, besproken en planmatig opgepakt. 

Dat is zeker vanuit de corona-lockdown een sterker aandachtspunt geworden. In 2020 zijn er geen 

onderwijsachterstanden geconstateerd en presteert de school conform de verwachtingen. 

2019 2019-2020 2020

Personeels- en arbeidsmarktbeleid € 115.107 € 276.257 € 277.147

Personeels- en arbeidsmarktbeleid basis € 7.978 € 19.147 € 19.278

Personeels- en arbeidsmarktbeleid leerlingen € 74.371 € 178.490 € 177.862

Personeels- en arbeidsmarktbeleid schoolgewicht

Personeels- en arbeidsmarktbeleid <145 € 0 € 0 € 0

Personeels- en arbeidsmarktbeleid <195 € 0 € 0 € 0

Werkdrukverminderingsregeling € 32.758 € 78.619 € 80.007

kosten Onderwijsassistentie ASVO:  pers. 1 20.250,11€   --> 82.843,95€   

pers. 2 23.472,69€  

pers. 3 39.121,15€  
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Kwaliteitscultuur 

Wij vinden het belangrijk dat iedere ASVO-medewerker vanuit zijn eigen rol aan verbetering van de 

onderwijskwaliteit werkt en dat dit gebeurt in gezamenlijkheid. Conform het Schoolplan gaat het hierbij om 

versterking en verder ontwikkelen tot een lerende en professionele organisatie. 

Hierbij gaat het ook om verantwoorden: 

• versterken intern audittraject – w.o. Flitsbezoeken 

• ontwikkelen van een onafhankelijk auditsysteem. De montessoriafdeling maakt gebruik van het 

auditsysteem van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) 

Zicht op leeropbrengsten 

Door het structurele gebruik van onze digitale volgsystemen, zijn we steeds beter in staat om analyses te 

verrichten die ons helpen bij het vinden van ontwikkelingspunten, zowel op leerling niveau, groepsniveau 

als op schoolniveau. De focus ligt nu op goed analyseren zodat we beter in staat zijn om concrete 

actiepunten te benoemen die na uitvoering op hun effectiviteit beoordeeld kunnen worden. 

Conform afspraak vindt er een halfjaarlijkse verantwoording plaats op elk niveau. 

 

Leerling gegevens 

 

De school had op 1 oktober 2019 (schooljaar 2019-2020) 326 leerlingen en 14 groepen, dit betekent dat we 

gemiddeld per klas zo’n 23 leerlingen hebben. Maximale groepsgrote is vastgesteld op 28 leerlingen. 

Tijdens het schooljaar stromen er nieuwe kleuters in, het gemiddelde wordt daar dan hoger.  

 

Eindopbrengsten Cito 

 

Resultaten eindtoets 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Montessori- afdeling 545 543 542 544 543 543 545 543 542 540 
Nvt 

vanwege 

Corona 

Regulier- afdeling 543 542 542 544 543 542 539 538 541 541 

Gemiddeld 544 542,5 542 544 543 542,5 542 540,5 541,5 540,5 

Landelijk gemiddelde 535,4 535,5 535,3 535,1 534,9 535,3 534,9 535,6 535,5 536,1 

 

Om een goed oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van de ASVO is het belangrijk om de 

eindopbrengsten van de afgelopen jaren te bekijken. 

In het schema staan de resultaten per afdeling over de afgelopen jaren.  Een individueel jaar kan afwijken 

doordat er bijvoorbeeld onevenwichtigheid zit in een bepaalde groep; zoals meer dyslexieproblematiek, zij-

instroom van kinderen en/of zorgleerlingen.   

In het schooljaar 2019-2020 is geen cito eindtoets afgenomen ivm de Corona crisis. 

 

Uitstroomcijfers 

 

Schooladviezen 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

  Mont Reg Mont Reg Mont Reg Mont Reg Mont Reg 

VWO 8 18 7 15 5 9 5 14 6 11 

HAVO/VWO 2 1 5 5 4 6 4 6 2 7 

HAVO 3 3 2 5 10 6 10 4 5 3 

VMBO/HAVO 1 1   1       2   1 

VMBO   3 1 2 2 3 2 3   2 

Totaal 14 26 15 28 21 24 21 29 13 24 
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In het schema hierboven is weergegeven welke schooladviezen de leerlingen hebben gekregen in de 

afgelopen 5 jaar. 

Het grootste gedeelte van de leerlingen heeft een VWO of HAVO advies gekregen. Naast het schooladvies 

wordt de kwaliteit van de uitstroom bepaald door het aantal afvallers van af- en opstroomgegevens van de 

school na drie jaar voortgezet onderwijs. We zien dat de leerlingen van de ASVO na drie jaar voortgezet 

onderwijs verhoudingsgewijs weinig afstromen. Onze leerlingen doen het goed. (zie ook 

scholenopdekaart.nl) 

Het lukt ons om zorgleerlingen al dan niet middels een arrangement goed binnenboord te houden. Er zijn al 

jaren geen verwijzingen naar het speciaal onderwijs geweest. (Zie ook ‘Passend Onderwijs’) 

 

Passend Onderwijs 

Het ondersteuningsplan van het SWV 2016-2020 beschrijft de volgende visie: 

“Alle leerlingen verdienen goed onderwijs. Juist ook de leerling die opvalt en extra ondersteuning nodig 

heeft. We spannen ons binnen Amsterdam en Diemen in om zoveel mogelijk leerlingen het reguliere 

basisschoolonderwijs te laten volgen en hen goed te ondersteunen. Dat is echter geen doel op zich. Als de 

behoeften van een leerling de mogelijkheden van het reguliere onderwijs overstijgen, kan een goede en 

passende plek binnen het SBO of SO worden gevonden. Binnen het SWV is gekozen voor het zogenoemde 

school-model. De verantwoordelijkheid en de middelen voor de basis- en extra ondersteuning worden bij de 

schoolbesturen belegd.” 

 

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht en telt ons land 76 

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs waar alle schoolbesturen voor primair onderwijs verplicht 

aan deelnemen. In Amsterdam zijn alle schoolbesturen aangesloten bij het Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs Amsterdam/ Diemen.  

In 2014-2015 hebben alle schoolbesturen in Amsterdam in opdracht van het SWV PO Amsterdam afspraken 

gemaakt over de ondersteuning van leerlingen binnen het basisonderwijs. De BOVO-scholen hebben als 

onderdeel daarvan een Solidariteitsfonds ingesteld voor de bekostiging van extra ondersteuning. De 

contributie van de BOVO-federatie was voor de  ASVO voor het jaar 2020 € 63,- per leerling. 

 

Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is dat alle kinderen op een school zitten die past bij hun 

kwaliteiten en mogelijkheden. Passend Onderwijs legt een zorgplicht bij scholen om leerlingen met een 

specifieke onderwijsbehoefte extra ondersteuning te bieden. Scholen leggen in een 

schoolondersteuningsprofiel vast welke ondersteuning de school kan bieden. 

 

Gezien de verplichting voor passend onderwijs hebben de 12 BOVO-scholen naast een solidariteitsfonds 

ook een werkgeversrol voor de adviseur passend onderwijs op zich genomen, conform de afspraken en 

verplichtingen vanuit het samenwerkingsverband (zie ook bij ‘arrangementen’) 

 

De ASVO zet haar budgetten voor basis- en extra ondersteuning ruimschoots in. Zij erkent de groeiende 

zorgvraag in het onderwijs en wendt de middelen aan om zowel intern als extern deskundigheid in te 

zetten om de nodige zorg te kunnen bieden en de knowhow die nodig is verder uit te breiden. Daarnaast 

houdt de school zich aan de afspraken over handelingsgericht werken en zet zij diverse arrangementen in. 

De school legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de middelen aan het SWV Amsterdam-

Diemen. 

 

Op de ASVO is ervoor gekozen om snel, efficiënt en verantwoord arrangementen in te kunnen inzetten 

voor zorgleerlingen. De financiële middelen voor extra ondersteuning wordt door de intern begeleiders 

ingezet, beheerd en is vraaggestuurd binnen de door ons vastgestelde uitgangspunten. 

Er is in 2020 eenmaal een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs aangevraagd en ook 

afgegeven voor een leerling met Downsyndroom.  
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Basis- en extra ondersteuning 

Op de ASVO is een schoolondersteuningsprofiel (SOP) aanwezig, welke beschrijft welke ondersteuning de 

school wel en niet kan bieden. Medio 2021 wordt deze herzien. 

De school beschikt over een zorgteam en interne specialisten, naast de intern begeleiders, om de extra en 

specialistische zorg aan leerlingen die dat nodig hebben te organiseren dan wel uit te voeren. De school 

heeft de beschikking over een orthopedagoog, een taal-& dyslexie specialist, een RT-er en een pedagoog.  

 

Het basis-zorgbudget en het extra-zorgbudget wordt op de ASVO geclusterd ingezet voor het faciliteren 

van gespecialiseerde zorg en ondersteuning op  de ASVO. Dit gebeurt in de vorm van een zorgteam onder 

leiding van de intern begeleiders.  

In iedere klas zijn voor een deel van de dag onderwijsassistenten aanwezig. toegevoegde waarde van meer 

handen in de klas ligt naast werkdrukvermindering voor de leerkrachten in de groepen. Op deze wijze kan 

er meer en proactief hulp worden geboden binnen de eigen groep. 

 

Arrangementen 

het zorgbudget is bedoeld voor arrangementen voor extra en/of gespecialiseerde hulp. Er zijn individuele 

arrangementen maar ook voor kleine groepen waarbinnen eenzelfde problematiek is gesignaleerd.  

Extra hulp of begeleiding vindt in beginsel plaats in de klas en niet erbuiten; de leerkracht is altijd een 

onderdeel van het arrangement.  

 

Onderzoeken zoals een Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO) worden binnen de vraag van de school 

ook gefaciliteerd uit het zorgbudget. De ASVO maakt gebruik van een  Adviseur Passend Onderwijs die is 

aangesteld binnen de BOVO-federatie en vanuit de aangesloten scholen wordt bekostigd d.m.v. een kleine 

deel aan bijdrage vanuit de eigen basisondersteuningsmiddelen. 

 

Klachtenregeling 

De ASVO heeft het afgelopen jaar geen formeel geschil gekend omtrent de onderwijs- en/of zorgplicht.  

 

ASVO is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Bij klachten handelt de school conform de 

richtlijnen van de klachtenregeling voor het bijzonder onderwijs. Hierbij worden klachten eerst met de 

leerkracht besproken en daarna, indien gewenst, met de betreffende teamleider. Indien de klacht nog niet 

naar wens is afgehandeld wordt ook de algemeen directeur betrokken en kan vervolgens de klacht aan het 

Bestuur worden voorgelegd. Wanneer binnen de school geen correcte afhandeling van de klacht mogelijk 

lijkt te zijn, kan men zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder 

Onderwijs. Voor medewerkers zijn er twee interne en is er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar 

om te raadplegen indien gewenst. 

 

Toegankelijkheid en toelatingsbeleid  

De ASVO kent een transparant toelatingsbeleid, vergelijkbaar met de overige 1-pitterscholen in 

Amsterdam-Zuid en Centrum. Vanuit het gezamenlijk overleg is gekomen tot een centraal BOVO 

lotingssysteem, genaamd scholenring. De ASVO is tot op heden niet aangesloten geweest bij dit systeem 

maar zit nu in een oriënterende fase om alsnog in het systeem te participeren. Daarmee creëert de school 

nog meer transparantie in hun toelatingsbeleid en houden wij goed zicht op de aanmeldingen versus de 

capaciteit.  

 

Ten einde potentiële ouders te ondersteunen om tot een goede schoolkeuze te komen geven wij periodiek 

voorlichting en een rondleiding aan de geïnteresseerde ouders. Via de website kunnen ouders hun 

interesse kenbaar maken door hun kind aan te melden via een digitaal formulier.  

Drie momenten per jaar is er een plaatsingsronde. Ouders van kinderen voor wie (vanuit het stappenteller 

principe) een plek beschikbaar is, ontvangen een bevestiging. Indien er geen plaatsen vrij zijn binnen de 1-

pitterscholen worden ouders verwezen naar het stedelijk toelatingssysteem van de gemeente. 
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Vanuit de gemeente wordt erop aangedrongen dat er één aanmeld- en plaatsingssysteem komt 

voor alle scholen. De voorzitters en de directeuren van de samenwerkende 1-pitters hebben 

hierover vergaderd. De bereidheid om hieraan mee te werken is er zeker, mits de besturen zelf het 

voorrangsgebied voor hun scholen kunnen bepalen en kunnen sturen op een redelijke verdeling 

jongens/meisjes. Hierover is nog geen overeenstemming  bereikt. 
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Financieel verslag 

Financieel beleid 

Het uitgangspunt is dat de financiële middelen die bestemd zijn voor het onderwijs optimaal moet worden 

ingezet. De ASVO houdt rekening met het feit dat er middelen moeten worden aangehouden voor de 

continuïteit van de bedrijfsvoering. Het kapitaal dat we binnen de ASVO aanhouden is er om aan drie 

behoeften te voldoen. Ten eerste de behoefte aan investeringen in vaste activa, zoals computers en 

meubilair (financieringsliquiditeit). Ten tweede om te zorgen dat we onze rekeningen vlot kunnen betalen 

(transactieliquiditeit) en tenslotte ter dekking van financiële tegenvallers (bufferliquiditeit). 

 

Inkomsten 

De inkomsten van scholen (lumpsum financiering) zijn grotendeels gebaseerd op het aantal leerlingen. 

Daarnaast ontvangt de ASVO subsidie van de gemeente voor ondersteuning van de directie en de 

vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Ook ontvangt de school vanuit SWV Passend Onderwijs een bijdrage 

voor Speciale Leerling Begeleiding (SLB).  

 

De ASVO vraagt bovendien, als algemeen bijzondere school, een vrijwillige bijdrage aan de ouders. Deze 

extra middelen worden grotendeels ingezet voor extra personeel om extra onderwijs aan te bieden.  

Alle kinderen gaan op de ASVO gemiddeld 940 uur per jaar naar school, met een totaal van 8 jaar 

onderwijs. Deze uren worden vanuit het ministerie gefinancierd. De ASVO kiest er bewust voor dat alle 

groepen dezelfde schooltijden en schooldagen hebben.  

Verder zijn er de bijdragen van ouders in kosten van het overblijven op school tijdens de middagpauze. 

 

Resultaat 2020 

 

Algemeen 

In de begroting van 2020 is rekening gehouden met een negatief saldo van € 109.213,-. Uiteindelijk is er 

een positief saldo van € 41.624,- gerealiseerd.  

Het positief verschil van € 150.837,- tussen begroting en resultaat is o.a. verklaarbaar door enerzijds 

aanvullende rijksbijdragen, een lagere inhuur van derden en de lockdown en anderzijds door het feit dat de 

accountant een geconsolideerde jaarrekening heeft gevraagd voor de ASVO en pakhuis de Zon. 

De genoemde lockdown heeft bv. kosten voor TSO flink omlaag gehaald en ook het kamp van groep 8 en de 

schoolreizen konden niet plaatsvinden.  

Uit de reguliere bedrijfsvoering kon een acceptabel saldo worden gerealiseerd. Het is ieder jaar 

noodzakelijk om openstaande bedragen af te schrijven van ouders die niet hebben voldaan aan de 

ouderbijdrage en/of TSO-kosten van het vorige schooljaar. In 2020 is een negatief verschil ontstaan tussen 

begroting en resultaat op inkomsten TSO. Deze zijn verklaarbaar vanwege de lockdown. 

 

Het bestuur bespreekt de aanwezigheid van eventuele risico’s of onzekerheden. Aangezien de populatie 

van de school zeer stabiel is gebleven en de wachtlijst voor nieuwe leerlingen langer is dan het aantal 

jaarlijks te vergeven plaatsen, maken wij ons geen zorgen over de financiering van onze schoolactiviteiten. 

 

De ontwikkeling in de solvabiliteit (vermogensbeheer) en liquiditeit (budgetbeheer) van de 

schoolvereniging komt verderop in dit jaarverslag aan de orde.  

 

Ten aanzien van Pakhuis de Zon nog even het volgende: 

In het verleden ontving de ASVO elk jaar inkomsten vanuit de Stichting Pakhuis de Zon. In 2017 heeft de 

Stichting de bovenste drie verdiepingen aangekocht en het gehele pand verbouwd. Hiervoor is een 

hypotheek afgesloten waar enerzijds rente over betaald moet worden en anderzijds jaarlijks moet worden 

afgelost. Hierdoor zal de komende tijd het resultaat en de cashflow van de Stichting lager zijn dan in 

voorgaande jaren. Na verloop van tijd, wanneer de hypotheek lager wordt door aflossingen, zal er minder 
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rente en minder aflossing betaald hoeft te worden en neemt het resultaat en de cashflow van de Stichting 

weer toe.  

Als gevolg hiervan zal de ASVO de komende jaren minder inkomsten ontvangen vanuit de Stichting dan 

gebruikelijk, maar op termijn zullen de inkomsten voor de ASVO weer toenemen en uiteindelijk zelfs hoger 

zijn dan voorheen. Om de komende jaren voldoende financiële middelen beschikbaar te hebben zal er door 

de ASVO begroot worden met een jaarlijks verlies tot € 85.000.  Hierdoor zal de ASVO interen op haar eigen 

vermogen. Gezien de solvabiliteit van 91% is dit voor de komende 4 jaren geen probleem. 

Op het moment dat de inkomsten vanuit de Stichting hoger worden dan € 70.000 zal er begroot worden 

met een overschot om het eigen vermogen weer aan te vullen.  

 

Begroting 

De begrotingen en prognoses zijn opgesteld aan de hand van de meest recente informatie ten tijde van de 

vaststelling ervan met verwerking van bekostigingsinformatie, loonindicaties en beleidsvoornemens. Bij de 

ramingen voor 2020 en verder is voor de kosten geen rekening gehouden met mogelijke effecten van 

inflatie en cao-onderhandelingen, omdat ervan uitgegaan kan worden dat voor deze effecten bij 

gelijkblijvend beleid via de bekostiging en contributie wordt gecorrigeerd. 

 

De ASVO streeft in beginsel naar een sluitende begroting. Het vermogen van de school is afdoende om 

eventuele risico’s op te vangen. Er is geen aanleiding het vermogen te laten groeien (anders dan correctie 

voor inflatie), alle baten worden ingezet voor huidig onderwijs. Afgezien van incidentele lasten die de 

kwaliteit van het onderwijs bevorderen, zoals investeringen in ICT en investeren in het optimaliseren van 

ruimten in het gebouw, is er evenmin aanleiding om (structureel) verlies te accepteren in de begroting. 

Komende jaren zullen de invalkosten en de algemene personeelskosten i.v.m. het lerarentekort kunnen 

toenemen. Dit komt o.a. door aanvullende inhuur via derden. In 2020 is begonnen om hier scherper op te 

letten en te handelen door meer facultatief in te zetten vanuit grotere noodzakelijkheid. Dit is zichtbaar 

geworden in het feit dat er minder geld aan inhuur derden is besteed. 

 

Investeringsbeleid 

De organisatie heeft beleid ontwikkeld om te komen tot doelmatige en maatschappelijk verantwoorde 

investeringen. Over het algemeen blijven de investeringen zoals deze nu jaarlijks zijn opgenomen in de 

begroting in stand. Vanuit maatschappelijke context zoals de corona-pandemie krijgen een aantal 

onderwerpen versneld aandacht. Het betreft de kwaliteitsbewaking en de daarvoor in te zetten extra 

ondersteuning voor personeel en leerlingen. In het boekjaar zijn hier ook al investeringen in gedaan door 

de inhuur van externe ondersteuning.  

De investeringen zijn opgenomen in de begroting. De voortgang bewaken we zorgvuldig in de 

kwaliteitsrapportages en jaarlijks bezien we, zolang aan de orde, of er aanleiding is tot aan bijstelling cq 

aanvulling. 

 

Toezicht  

De school moet (ook op lange termijn) een voldoende buffer aanhouden om het grotere risico van een 

éénpitter af te dekken. De nieuwe Raad van Toezicht heeft in zijn toezichthoudende rol o.a. aandacht voor 

de financiële situatie van de school en de lange termijnvisie hierop. 

 

Er is periodiek overleg tussen de directeur-bestuurders, de Raad van Toezicht en de 

Medezeggenschapsraad. 
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Treasury 

We voeren een terughoudend treasurybeleid. Naast de betaalrekeningen maken we momenteel alleen 

gebruik van spaarrekeningen waarvan het tegoed direct opeisbaar is en heeft de school €150.000,- geleend 

aan de Stichting Pakhuis de Zon. We zetten geen financiële middelen vast in depots en dergelijke. Ook 

wordt er niet belegt. In het Treasurystatuut zijn over dit onderwerp afspraken gemaakt. 

 

Horizontale verantwoording 

Alle inkomsten worden door de school. De directeur-bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor een 

effectieve besteding van de middelen. Financiële afwegingen zijn erop gericht om de continuïteit van de 

school te waarborgen en optimale randvoorwaarden te creëren om de ambities van de school te realiseren. 

 

Er zijn afspraken vastgelegd ten behoeve van een gestructureerde en transparante aanpak rond financiële 

middelen. Ten eerste zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop betrokkenen binnen de organisatie 

financiële verplichtingen kunnen aangaan. Daarnaast worden de financiële transacties uitgevoerd op basis 

van het vier-ogen-principe, om de risico’s van fraude en onjuiste betalingen te beperken. Ook zijn er 

afspraken over monitoring, zodat er gedurende het jaar een beeld is van de afwijkingen tussen enerzijds de 

begrote en anderzijds de gerealiseerde uitgaven en inkomsten. 

 

Door de opzet van een verenigingsstructuur is de horizontale verantwoording stevig verankerd richting de 

ouders. De algemene ledenvergadering vormt het hoogste orgaan. Daarnaast wordt het jaarverslag met de 

directie, Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraad gedeeld voordat deze door de algemene 

ledenvergadering wordt vastgesteld. 

 

Code Goed Bestuur  

Het Bestuur handelt conform de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. De wet bevat 4 kernonderdelen:  

-  Functiescheiding (tussen bestuur en toezicht) 

-  Horizontaal verantwoording aan interne en externe stakeholders.  

-  Er is een planning en control-cyclus en het doen aan risicomanagement.  

-  Er is een integriteitbeleid.  

ASVO voldoet aan bovengenoemde verplichtingen. 

 

 

Risicobeheersing 

Intern risicobeheersings- en controlesysteem 

Het aanwezige risicobeheersingssysteem bij de ASVO  is niet gewijzigd gedurende 2020. Door het bestuur 

worden de bestuursprioriteiten gesteld;  jaarlijks wordt de begroting voor het komende jaar opgesteld en 

goedgekeurd; elk kwartaal wordt middels een softclose gerapporteerd over de financiële voortgang; De 

directeur-bestuurders vergaderen zo’n 10 maal per jaar naast de ongeveer 6 vergaderingen met de 

toezichthouders; afspraken- en besluiten worden bijgehouden en tenslotte wordt er gebruik gemaakt het 

extern administratiekantoor OOG, met een duidelijke structuur van functiescheiding. 

Het tekenen van betaalstaten wordt door beide directeur-bestuurders gedaan; aanbestedingen die gedaan 

zijn waren niet van een zodanig niveau dat deze Europees moesten worden aanbesteed; contante kassen 

worden achter slot bewaard en de verschillende kassen worden jaarlijks d.m.v. een kascontrole 

gecontroleerd. Tevens worden de liquide middelen verspreid over verschillende banken verspreid vanwege 

het depositogarantiestelsel.  Er worden geen transacties met verbonden partijen afgesloten. Inzet van 

ouders is onbezoldigd. 

 

Voor de school zijn twee belangrijke risicogebieden benoemd, te weten financiële continuïteit en 

bestuurlijke continuïteit. 
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Financiële positie 

De financiële positie wordt continu gemonitord. Conform de plan- en controlcyclus zijn er financiële 

managementrapportages. Per kwartaal worden de financiële resultaten door de directeur bestuurder 

opgemaakt en geanalyseerd. Deze worden tevens gedeeld en toegelicht met de Raad van Toezicht en 

vergeleken met de begroting. Doel is om zo vroeg mogelijk discrepanties te signaleren en mogelijk bij te 

sturen.  

In de financiële rapportages zijn de belangrijkste financiële kengetallen opgenomen. De periodieke 

rapportages worden gevoed door nieuwe bekostigingsinformatie, mogelijke ontwikkelingen in de formatie 

en verwachtingen zoals instroom leerlingen. 

In principe worden hogere personeelskosten gedekt door een hogere bijdrage van de overheid. Omdat bij 

de ASVO een deel van de personeelskosten uit de ouderbijdrage wordt gefinancierd, is het belangrijk om 

die trend goed te blijven volgen 

 

Bestuurlijk 

Bestuurlijke continuïteit wordt mede versterkt door samenwerking met andere scholen binnen de federatie 

BOVO (samenwerkingsverband van éénpitters in Amsterdam Zuid en Centrum). Hierbij wordt niet alleen 

gedacht aan kennisdeling, maar ook gezamenlijke inkoop. Statutair is vastgelegd dat het Bestuur een 

rooster van aftreden hanteert, waarbij de doorstroom gelijkmatig dient te gebeuren zodat de opgebouwde 

kennis niet in één keer kan wegvallen. 

 

Continuïteit 

Op basis van de risicoanalyse zijn wij samen met de RvT van mening dat de continuïteit van de ASVO 

voldoende is gewaarborgd. De belangrijkste factoren zijn het leerlingenaantal en de reguliere inkomsten 

van de overheid. Er is een direct verband tussen het aantal leerlingen en de omvang van de reguliere 

inkomsten.  

Het leerlingenaantal is ook van invloed op het benodigde personeel en de daarbij behorende kosten. 

Omdat personele verplichtingen niet ad hoc kunnen worden aangepast, moet tijdig worden geanticipeerd 

op de ontwikkeling van de leerlingaantallen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met natuurlijk verloop. 

Daarnaast is het verwachte lerarentekort een belangrijk punt van aandacht waarop reeds beleid gemaakt 

is.  

Er is op dit moment geen noodzaak tot aanpassing van het personeelsbestand. Leerlingaantallen zijn op de 

ASVO voldoende stabiel en de nabije toekomst geeft geen aanleiding tot aanpassingen.  

 

De kosten voor het onderhoud van de buitenkant van het schoolgebouw zijn vanaf 2015 voor rekening van 

de school, waarvoor de overheid een vergoeding betaald. De ASVO heeft in de afgelopen jaren, en zal ook 

in de komende tijd, voldoende onderhoud kunnen doen om het gebouw in goede staat te houden.  

 

Verderop in dit document treft u de meerjarenbegroting aan voor 2021-2023. Hieruit blijkt dat de komende 

jaren de financiële situatie gezond blijft. 

 

Jaarlijks wordt met de Raad van Toezicht o.a. het onderwerp risicomanagement besproken. Er wordt een 

analyse gemaakt van de belangrijkste korte en lange termijn risico’s voor de vereniging en de school en er 

worden indien nodig maatregelen genomen of beleid bepaald om deze risico's te beheersen. 

Op basis van de goed bezochte ouderinformatieavonden en de wachtlijst is de verwachting dat het aantal 

leerlingen van 340 een reëel scenario is. Hierbij is het risico van verhuizingen versus immigratie 

meegenomen. 

 

In onderstaande tabel staan de leerling aantallen van 2016 tot en met 2023. 
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Eigen vermogen 

Het Privaat vermogen van de ASVO ligt voor 2020 op €288.690,- en het Publiek vermogen op €542.227,- 

Bij de ASVO is geen sprake van bovenmatig vermogen en heeft vanuit de Inspectie ook nooit een schrijven 

hierover ontvangen. Bovendien heeft de ASVO bewust in haar begrotingen gekozen voor negatieve 

resultaten. De reden daarvoor is uitgelegd bij  ‘resultaat 2020’. Daarmee daalt het vermogen en is er dus 

geen sprake zijn van bovenmatig vermogen.  

 

Eigen vermogen vanuit geconsolideerde jaarrekening (zie ook de jaarrekening):  

 

 

 

werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk Prognose Prognose Prognose

teldatum 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023

gew. 0.0 231 231 227 230 323 332 326 327

gew. 0.3

gew. 1.2

Totaal leerlingen 231 231 227 230 323 332 326 327

2.1 Eigen vermogen

Saldo Bestemming Overige Saldo

1-1-2020 resultaat mutaties 31-12-2020

EUR EUR EUR EUR

2.1.1 Algemene reserve ASVO (publiek) 542.227               41.624              -                      583.851      

2.1.2 Algemene reserve ASVO (privaat) 288.690               -                    -                      288.690      

2.1.3 Algemene Reserve Pakhuis de Zon 223.925               115.137           -                      339.062      

2.1.4 Herwaarderingsreserve Pakhuis de Zon 994.012               -                    994.012      

Eigen vermogen 2.048.854            156.761           -                      2.205.615   

Bestemmingsreserve publiek

Algemene reserve ASVO (publiek) 542.227               41.624              -                      583.851      

-                        -                    -                      -               

Bestemmingsreserve publiek 542.227               41.624              -                      583.851      

Bestemmingsreserve privaat

Reserve privaat -288.690              -                    -                      -288.690     

Bestemmingsreserve privaat -288.690              -                    -                      -288.690     

Saldo Bestemming Overige Saldo

1-1-2019 resultaat mutaties 31-12-2019

EUR EUR EUR EUR

2.1.1 Algemene reserve ASVO (publiek) 608.304               -66.077            -                      542.227      

2.1.2 Algemene reserve ASVO (privaat) 288.690               -                    -                      288.690      

2.1.3 Algemene Reserve Pakhuis de Zon 136.026               87.899              -                      223.925      

2.1.4 Herwaarderingsreserve Pakhuis de Zon 994.012               -                    994.012      

Eigen vermogen 2.027.032            21.822              -                      2.048.854   
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Financiële kengetallen 

 

 
 

 

Het bestuur bekijkt i.s.m. OOG-FA en de RvT continu naar de financiële huishouding en met name de 

ontwikkeling in de solvabiliteit en liquiditeit van de ASVO. Vermogensbeheer en budgetbeheer zijn beide 

onderdeel van verantwoord financieel beleid van de school. 

 

Bij vermogensbeheer gaat het om de wijze waarop de school zijn kapitaalsbehoeften financiert en de 

financiële middelen efficiënt inzet ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs. Ook dit 

vermogensbeheer moet bijdragen aan de verwezenlijking van geformuleerde onderwijsopbrengsten.  

 

Het vermogensbeheer van de ASVO wordt beoordeeld op basis van heldere kaders (‘grenzen’) die door de 

Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Commissie Don) zijn opgesteld.  

 

In het algemeen kan gesteld worden dat de ASVO een hoge solvabiliteit heeft en dus aan haar lange termijn 

verplichtingen kan voldoen, maar ook de capaciteit heeft om tegenvallers op te vangen uit de vrije 

reserves. Ook moet men constateren dat de school ‘rijk’ is, maar niet inefficiënt omgaat met haar kapitaal 

voor de vervulling van haar zaken.  

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 

behorende risico’s op te vangen.  

Tevens is door de hoge ‘eigen vrije liquide middelen positie’ van 0,6 miljoen Euro, de liquiditeit uitstekend 

te noemen, omdat alle korte termijn schulden direct betaald kunnen worden (en zelfs de lange termijn 

schulden). Vooralsnog is er vanwege de hoge liquiditeit geen financieringsbehoefte. 

De rentabiliteit is gemiddeld, veroorzaakt door gebudgetteerde (en gerealiseerde) nulresultaten om zoveel 

mogelijk te investeren in het onderwijs. 

 

De projecties zijn op basis van besproken scenario’s, waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige 

risico’s en onzekerheden zoals het: 

- Effect van investeringen en vervangingskosten in ICT (o.a. leerlingcomputers) 

- Effect van aanpassing van klassengrootte en incidenteel lage grootte per klas 

- Effect van extra leerkrachten / onderwijsassistenten  

- Effect van de inzet en inhuur van externen op ZZP basis 

- Effect van de duurzame inzetbaarheidsregeling (voorheen BAPO-regeling) 

- Effect van de verlaging van de vrijwillige ouderbijdrage 

 

Realisatie 

Vorig jaar

Realisatie 

Verslagjaar
Begroting Begroting Begroting

(T-1) (T) T+1 T+2 T+3

Solvabiliteit 2                0,54                0,60                0,60                0,62                0,61 Ondergrens: <0,30

(Eigen vermogen+ 

Voorziening)

/Totale passiva

Liquiditeit                2,01                2,43                2,46                2,57                2,06 Ondergrens: <0,75
vlottende activa/

kort vreemd vermogen

Rentabiliteit 0,85% 5,92% 0,29% 0,60% 0,72%
Afhankelijk van reservepositie 

van het schoolbestuur.

Resultaat/

Totale baten

Ondergrens: <15%

Kengetal Signalering

-53,30% -43,19% -41,46% -37,97% -34,91%Weerstandsvermogen

Omschrijving

(Eigen vermogen -/- 

materiële vaste activa)/

 Rijksbijdrage
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De hierboven genoemde geprojecteerde ratio’s zijn op basis van de meest waarschijnlijke en derhalve 

realistische scenario. 

 

Dit scenario is op basis van het huidige formatieplan. Gemakshalve wordt dit naar de toekomst 

geprojecteerd, waarbij wordt verondersteld dat veranderingen in WTF’s bij personeel wordt opgevangen 

binnen het team. 

 

De uitwerkingen van bovenstaande realistische scenario op het meerjarenbegroting is te zien in onder- en 

bovenstaande overzichten. Uitgangspunten voor het meerjarenbegroting is als volgt: 

- Financieringsstructuur blijft ongewijzigd (geen beleggingen of beleningen) 

- Huisvestingsbeleid blijft ongewijzigd (MJOP wordt kritisch bekeken en er wordt 

onderhoudscontracten afgesloten) 

- Personeelsbeleid ongewijzigd (gericht op duurzame inzetbaarheid), waarbij verondersteld wordt 

dat de extra vergoeding vanuit het rijk ook in de toekomst word benut middels inzet van 

onderwijsassistenten.  

 

 

Staat van baten en lasten inclusief meerjarenbegroting en vergelijkende cijfers 

 

 
 

Afwijking ten opzichte van de getekende meerjarenbegroting ASVO betreft in zijn geheel de opbrengsten 

en kosten van het Pakhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorig jaar Begroting 
Realisatie 

verslagjaar
Verschil

Verschil 

verslagjaar 

(T-1) verslagjaar (T) 

verslagjaar 

t.o.v. 

begroting

t.o.v. vorig 

jaar

(T) 

BATEN

Rijksbijdragen        2.048.142   1.999.813    2.107.903    2.015.479    2.026.494    2.033.673          108.090        59.761 

Overige overheidsbijdragen en subsidies             89.379         57.397          84.329          79.000          69.000          69.000            26.932         -5.050 

Baten werk in opdracht van derden                     -                   -   

Overige baten           435.957       441.814       455.671       388.688       388.688       388.688            13.857        19.714 

TOTAAL BATEN        2.573.478   2.499.024    2.647.902    2.483.167    2.484.182    2.491.361          148.878        74.424 

LASTEN

Personeelslasten        1.992.054   1.950.526    1.974.980    1.877.908    1.887.555    1.901.384            24.454       -17.074 

Afschrijvingen             72.448         74.424          73.020          67.641          51.134          41.660             -1.404              572 

Huisvestingslasten           163.231       163.100       153.558       170.550       170.550       170.550             -9.542         -9.674 

Overige lasten           277.485       281.480       251.058       314.330       314.330       314.330           -30.422       -26.427 

TOTAAL LASTEN        2.505.219   2.469.530    2.452.616    2.430.429    2.423.569    2.427.924           -16.914       -52.602 

SALDO             68.259         29.494       195.286          52.738          60.613          63.437          165.792      127.026 

Saldo baten en lasten   -2.407.599   -2.400.739   -2.405.095 

Saldo financiële baten en lasten            -46.438        -37.579        -38.525        -45.600        -45.600        -45.600                 -946           7.913 

Saldo buitengewone baten en lasten

TOTAAL RESULTAAT             21.822          -8.085       156.761            7.138          15.013          17.837          164.846      134.940 

T+1 T+2 T+3

       -85.470        -77.595        -74.722 

      167.038       167.038       167.038 

       -22.830        -22.830        -22.830 

aflossing lening -51.600              -51.600        -51.600 

resultaat geconsolideerd 7.138           15.013         17.886         

resultaat Asvo

opbrensgt pakhuis

 kosten Pakhuis 
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Meerjarenbalans inclusief vergelijkende cijfers T-1 

 

 

 

 

 

  

Realisatie 

vorig jaar

Realisatie 

verslagjaar
Begroting Begroting Begroting

(T-1) (T) T+1 T+2  T+3

ACTIVA

VASTE ACITVA

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa         3.140.563         3.115.949         3.048.308         2.997.174         2.955.514 

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa         3.140.563         3.115.949         3.048.308         2.997.174         2.955.514 

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vorderingen            198.157            280.413            280.413            280.413            280.413 

Kortlopende effecten

Liquide middelen            662.901            581.974            592.975            631.271            451.182 

Totaal vlottende activa            861.058            862.388            873.389            911.685            731.596 

TOTAAL ACTIVA         4.001.621         3.978.337         3.921.697         3.908.859         3.687.110 

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve            766.151            922.911            930.049            945.062            962.899 

Bestemmingsreserves            994.012            994.012            994.012            994.012            994.012 

Bestemmingsreserve privaat            288.690            288.690            288.690            288.690            288.690 

Totaal eigen vermogen         2.048.854         2.205.614         2.212.752         2.227.765         2.245.602 

VOORZIENINGEN            128.294            169.679            157.501            181.250               -6.736 

LANGLOPENDE SCHULDEN         1.395.133         1.248.533         1.196.933         1.145.333         1.093.733 

KORTLOPENDE SCHULDEN            429.340            354.511            354.511            354.511            354.511 

TOTAAL PASSIVA         4.001.621         3.978.337         3.921.697         3.908.859         3.687.110 
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Ouderbijdragen 2020 

 

De vrijwillige ouderbijdrage is in 2020 aangepast opdat de gemeente de ASVO alsnog de VLOA-subsidies 

toekent. De voorwaarde voor deze toekenning was een bijstelling van de ouderbijdrage naar maximaal € 

225,-.Voor schooljaar 2020 – 2021 is dit daarom (per 1-8-20) ook zo vastgesteld.  

De school heeft deze verandering meteen aangegrepen om met een nieuw inningssysteem te gaan werken 

waarbij ouders ook de mogelijkheid krijgen om een extra donatie te doen. De gemeente is akkoord gegaan 

met deze innings-constructie. 

 

Naast de ouderbijdrage vraagt de ASVO ook een tegemoetkoming voor de kosten van TSO. Deze kosten zijn 

niet vrijwillig en in overleg met de ALV opgesteld. De kosten voor TSO waren over 2020  

€ 150,- en worden vanaf schooljaar 2021-2022 jaarlijks € 160,-. Dit vanwege de wisseling van TSO-

aanbieder. 

Vanwege de lockdown is voor schooljaar 2020-2021 een lager bedrag tbv de TSO-kosten gevraagd ter 

compensatie van het feit dat er vanuit de lockdown minder TSO heeft kunnen plaatsvinden.  

De ASVO voldoet aan de eis van de gemeente Amsterdam dat de ouderbijdrage niet hoger mag zijn dan € 

225, bij de toekenning van gemeentelijke subsidies, waaronder de VLOA. De gemeente stelt dat een hogere 

bijdrage dan € 225 de kansenongelijkheid zou vergroten.  

 

Voor meer informatie over de bijdragen verwijzen we naar de schoolgids.  

Verklaring Europese Aanbesteding 

Het Bestuur van de ASVO verklaart dat conform de Richtlijnen Europese aanbesteding ten aanzien van 

werken, diensten en opdrachten geen opdrachten zijn verleend boven de drempelbedragen. 

 

Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag 

In 2020 hebben we geen trajecten van afvloeiing of ontslag, anders dan op eigen verzoek van de 

medewerker of t.g.v. het aflopen van de termijn van een tijdelijke benoeming, doorlopen.  

Wel loopt er een langdurig verzuim van 3 werknemers waarvan wordt verwacht dat slechts 1 daarvan in 

2021 zal leiden tot ontslag met uitkering vanuit een vaststellingsovereenkomst. De school heeft hiervoor 

voldoende reserves opgebouwd. 
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B. Jaarrekening 

B1. Geconsolideerde grondslagen 

De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (Boek 2, titel 9) en de 

Richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De gegevens van dit hoofdstuk zijn ontleend aan 

“OCW-voorschrift Jaarverslaggeving” voor de sector Primair Onderwijs. 

 

Activiteiten 

De vereniging is het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling voor PO.  

 

Overzicht verbonden partijen 

Per 31 december 2017 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen 

(Beslissende zeggenschap over Stichting Pakhuis De Zon): 

 

 Naam                                                 Juridische vorm                Statutaire zetel                   Consolidatie 

 Stichting Pakhuis De Zon                Stichting                            Amsterdam                           

 

Waardering van de activa en de passiva  

Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij hieronder anders vermeld. 

 

Materiële vaste activa  

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen 

en bijzondere waardeveranderingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar de vastgestelde periode 

plaats op basis van de verwachte economische levensduur. Hiervoor worden de volgende termijnen 

onderscheiden: 

 

Hard- en software: 4 jaar 

Digiborden, Accesspoints Wi-Fi : 7 jaar 

Leermiddelen: 8 jaar 

Meubilair: 20 jaar 

Overige inventaris: 5/10 jaar 

Gebouwen: 10 jaar 

 

Voor de ondergrens van activeren wordt € 500 gehanteerd. De eerste afschrijving vindt plaats in de maand 

van de investering.  

 

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is 

bijvoorbeeld sprake in het geval van eigen investeringen van de huisvesting. 

 

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de gebouwen is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 

van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. 

 

Het Pakhuis wordt gewaardeerd tegen actuele waarde. Het Pakhuis is geclassificeerd als vastgoedbelegging 

omdat het aangehouden wordt ten behoeve van verhuur. 

Op terreinen en gebouwen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.  

 

Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa betreft een lening van de ASVO aan Stichting Pakhuis de Zon. 
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Vlottende activa 

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

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

aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 

mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan de organisatie ter vrije beschikking. 

 

Reserves 

De algemene reserve wordt gevormd door de cumulatieve overschotten c.q. tekorten op de 

exploitatierekening. Het saldo is vrij besteedbaar.  

 

Voorzieningen  

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen die op balansdatum bestaan 

en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte 

redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico’s niet op activa in mindering 

zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de 

toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico’s die op balansdatum aanwezig zijn. 

Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te 

verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum. 

De voorzieningen worden niet tegen contante waarde gewaardeerd, omdat het effect van de tijdswaarde 

niet materieel is. De rente die wordt gerekend over de banktegoeden is verwaarloosbaar.  

 

Voorziening onderhoud 

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 

gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorzieningen wordt bepaald 

op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud gedurende de planperiode van de gebouwen 

gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat en waarbij gewaarborgd is dat de 

voorziening groot onderhoud gedurende de planperiode niet op enig moment negatief wordt. Deze 

methode is reeds voor 2017 toegepast en in de daarop volgende jaren doorgezet. De instelling maakt 

hierbij gebruik van de overgangsregeling zoals verwoord in de RJO artikel 4 lid 1c. 

 

Voorziening jubileum 

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

cao dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding, 

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

gewaardeerd tegen de waarde van € 900, - per fte. 

 

Kortlopende schulden  

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 

toegerekend, en nog te betalen bedragen. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van 

maximaal één jaar. 
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Pensioenverplichtingen 

De ASVO heeft een voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling. 

Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een 

pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer 

pensioen heeft opgebouwd. 

 

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever 

en een deel door de werknemer wordt betaald. 

 

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit 

toelaat. Per ultimo 2020 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 93,2%.  

 

De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder 

benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat 

van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in 

het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de 

verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling  

 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het jaar toe te 

rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 

hebben. 

 

Rijksbijdragen OCW/EL&I 

Onder de Rijksbijdragen OCW/EL&I worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door 

het Ministerie OCW/EL&I. De Rijksbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar.  

 

Financieel resultaat 

De rentebaten en - lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 

 

Resultaatbestemming 

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

de toelichting op de balans. 

 

Herwaarderingsreserve 

De herwaarderingsreserve wordt bepaald aan de hand van de waarde van het Pakhuis. Deze wordt elke 5 

jaar door een externe taxateur gewaardeerd. 

 

Kasstroomoverzicht 

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

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn 

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten 
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B2. Geconsolideerde balans na resultaatbestemming per 31 december 2020  

 

 
 

 

  

EUR EUR

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 3.115.949 3.140.563     

1.3 Financiële vaste activa -              -                 

3.115.949 3.140.563       

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 280.413     198.157        

1.7 Liquide middelen 581.974     662.901        

862.388     861.058          

Totaal activa 3.978.337 4.001.621       

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 2.205.615 2.048.854     

2.2 Voorzieningen 169.679     128.294        

2.3 Langlopende schulden 1.248.533 1.395.133     

2.4 Kortlopende schulden 354.510     429.340        

Totaal passiva 3.978.337 4.001.621       

31 december 2020 31 december 2019
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B3. Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2020 

 

 

 

 
 

 

 

  

realisatie begroting realisatie

2020 2020 2019

EUR EUR EUR

Baten

3.1 Rijksbijdragen 2.107.903       1.999.813         2.048.142         

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 84.329             57.397               89.379               

3.5 Overige baten 455.671          441.814             435.957             

Totaal baten 2.647.902       2.499.024         2.573.478         

Lasten

4.1 Personeelslasten 1.974.980       1.950.526         1.992.054         

4.2 Afschrijvingen 73.020             74.424               72.448               

4.3 Huisvestingslasten 153.558          163.100             163.231             

4.4 Overige lasten 251.058          281.480             277.485             

Totaal lasten 2.452.616       2.469.530         2.505.219         

Saldo baten en lasten 195.286          29.494               68.259               

5 Financiële baten 34                     -                      37                        

Financiële lasten -38.558           -37.579              -46.475              

Totaal resultaat 156.761          -8.085                21.822               
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B4. Kasstroomoverzicht over 2020 

 

 

 

 

2020 2019

EUR EUR

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 195.286 68.260

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 73.020 72.448

Mutaties voorzieningen 41.385 19.038

Verandering in vlottende middelen   

Vorderingen 82.256 1.004

Schulden -74.830 48.471

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 152.605 207.213

Ontvangen interest 34 37

Betaalde interest -38.558 -46.475

Kasstroom uit operationele activiteiten 114.080 160.775

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 48.407 48.854

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Mutatie in financiele vaste activa 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -48.407 -48.854

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename langlopende schulden -              228.200-    

Aflossing langlopende lening -146.600 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -146.600 -228.200

Mutatie liquide middelen -80.927 -116.279

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 662.901 779.180

Stand per 31 december 581.974 662.901

Mutatie boekjaar -80.927 -116.279
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B5. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans 

 

 

 

 

 

1.2 Materiële vaste activia

Gebouwen en Inventaris en Niet aan de Totaal

terreinen apparatuur bedrijfsuitoef. 

dienstbare MvA

1.2.1 1.2.2 1.2.9

EUR EUR EUR EUR

Stand per 1 januari 2020

Verkrijgingsprijs 303.406           904.932               2.800.000                4.008.338        

Cum.afschrijvingen 303.406           564.369               -                            867.775           

Boekwaarde -                    340.563               3.140.563        

Mutaties

Investeringen -                    48.407                 -                            48.407              

Desinvesteringen -                    -                        -                            -                    

Afschrijvingskosten -                    73.020                 -                            73.020              

Afschrijvingskosten desinvesteringen -                    -                        -                            -                    

-                    -24.613                -                            -24.613            

Stand per 31 december 2020

Verkrijgingsprijs 303.406           953.339               2.800.000                4.056.745        

Cum.Afschrijvingen 303.406           637.389               -                            940.795           

Boekwaarde -                    315.949               2.800.000                3.115.949        
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1.5 Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

EUR EUR

1.5.1 Debiteuren 40.185                 88.008              

1.5.2 OCW 93.563                 91.738              

1.5.6 Overige overheden 13.464                 -                    

1.5.7 Overige vorderingen 104.042               7.821                

1.5.8 Overlopende activa 44.759                 23.689              

1.5.9 Af: voorziening wegens oninbare vorderingen -15.600                -13.100            

280.413               198.157           

Overige vorderingen

1.5.7.1 Personeel -                        -                    

1.5.7.2 Overige vorderingen 104.042               7.821                

Overige vorderingen 104.042               7.821                

Overlopende activa

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 44.756                 23.689              

1.5.8.3 Overige overlopende activa 3                            -                    

Overlopende activa 44.759                 23.689              

1.7 Liquide middelen

31-12-2020 31-12-2019

EUR EUR

1.7.1 Kasmiddelen -                        -                    

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 581.974               662.901           

Totaal liquide middelen 581.974               662.901           

De liquide middelen staan ter vrije beschikking
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De overige voorzieningen betreft de voorziening voor groot onderhoud.  

 

 

 

 

2.1 Eigen vermogen

Saldo Bestemming Overige Saldo

1-1-2020 resultaat mutaties 31-12-2020

EUR EUR EUR EUR

2.1.1 Algemene reserve ASVO (publiek) 542.227               41.624              -                      583.851      

2.1.2 Algemene reserve ASVO (privaat) 288.690               -                    -                      288.690      

2.1.3 Algemene Reserve Pakhuis de Zon 223.925               115.137           -                      339.062      

2.1.4 Herwaarderingsreserve Pakhuis de Zon 994.012               -                    994.012      

Eigen vermogen 2.048.854            156.761           -                      2.205.615   

Bestemmingsreserve publiek

Algemene reserve ASVO (publiek) 542.227               41.624              -                      583.851      

-                        -                    -                      -               

Bestemmingsreserve publiek 542.227               41.624              -                      583.851      

Bestemmingsreserve privaat

Reserve privaat -288.690              -                    -                      -288.690     

Bestemmingsreserve privaat -288.690              -                    -                      -288.690     

Saldo Bestemming Overige Saldo

1-1-2019 resultaat mutaties 31-12-2019

EUR EUR EUR EUR

2.1.1 Algemene reserve ASVO (publiek) 608.304               -66.077            -                      542.227      

2.1.2 Algemene reserve ASVO (privaat) 288.690               -                    -                      288.690      

2.1.3 Algemene Reserve Pakhuis de Zon 136.026               87.899              -                      223.925      

2.1.4 Herwaarderingsreserve Pakhuis de Zon 994.012               -                    994.012      

Eigen vermogen 2.027.032            21.822              -                      2.048.854   

2.2 Voorzieningen

Saldo Vrijval Onttrekking Dotatie Saldo

1-1-2020 2020 2020 2020 31-12-2020

EUR EUR EUR EUR EUR

2.2.1.4 Jubileumvoorziening 22.338                 -                    -5.239                 4.619           21.717           

2.2.3 Overige voorzieningen

Planmatig onderhoud 105.956               -                    -1.744                 43.750        147.962         

128.294               -                    -6.983                 48.368        169.679         

Kortlopend Langlopend Totaal

deel < 1 jaar deel  > j jaar

Personeelsvoorzieningen 9.060                    12.657              21.717                

Overige voorzieningen 46.221                 101.741           147.962             

Voorzieningen 55.281                 114.398           169.679             
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2.3 Langlopende schulden

Saldo Aflossingen Saldo Looptijd Loopti jd

1-1-2020 2020 31-12-2020 < 1 jaar > 5 jaar

2.3.5 Overige langlopende schulden 1.391.008            146.600           1.244.408          51.600        1.038.008     

2.3.7 Borg 4.125                    -                    4.125                  

Langlopende schulden 1.395.133            -                            146.600           1.248.533          51.600        1.038.008     

2.4 Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019

EUR EUR

2.4.3 Crediteuren 65.285                 29.558              

2.4.4 OCW -                        2.581                

2.4.7 Belastingen en sociale premies 82.872                 75.651              

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 34.193                 23.002              

2.4.9 Overige kortlopende schulden 66.376                 64.215              

2.4.10 Overlopende passiva 105.784               234.335           

Kortlopende schulden 354.510               429.340           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

2.4.7.1 Loonheffing 72.695                 66.033              

2.4.7.3 Premies sociale verzekering 10.177                 9.617                

Belastingen en premies sociale verzekeringen 82.872                 75.651              

Overlopende passiva

2.4.10.4 Vooruitontvangen/-gefactureerde termijnen OB -                        155.857           

2.4.10.5 Vakantiegeld 51.825                 50.612              

2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 5.082                    5.173                

2.4.10.7 Subsidie Amsterdamse toeslag 8.364                    -                    

2.4.10.8 Gemeente Amsterdam 10.659                 5.764                

2.4.10.9 Overige 29.854                 16.929              

Overlopende passiva 105.784               234.335           

G.1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits activiteiten volledig zijn uirtgevoerd, 

kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt 

Omschrijving Toewijzing kenmerk
Toewijzing 

datum

Bedrag 

toewijzing

Ontvangen 

t/m 

verslagjaa

r

terug te betalen
Prestatie 

afgerond?

EUR EUR EUR Ja/Nee

Subsidie IOP IOP-20970-PO 2-7-2020 18.000 18.000 0 Ja

Subsidie uitvoering 

convenanten lerarentekort
PO G5 23-10-2020 20.453 16.886 0 Nee

Subsidie voor zi j-instroom 1089810-1 24-8-2020 20.000 20.000 0 Ja

58.453 54.886
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Niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen 

 

Opbouw spaarverlof  in het kader van Duurzame inzetbaarheid (nieuwe CAO-PO) 

Volgens de nieuwe CAO is het in een aantal gevallen mogelijk om een spaartegoed op te bouwen dat eerst later 

tot opname van verlof dan wel uitbetaling zal leiden. Hiertoe dienen gedurende het jaar afspraken te worden 

gemaakt en schriftelijk te worden vastgelegd. Tot op heden zijn er geen afspraken met individuele 

medewerkers gemaakt. Er is om die reden geen schuld of voorziening opgenomen per 31 december 2020. 

 

Wel is het Bapo verlof voortgezet in het kader van Duurzame inzetbaarheid. De kosten uit hoofde van dit Bapo 

verlof worden verantwoord als periodelast in het jaar van uitbetaling. 

 

Lening Amsterdamse Schoolvereniging voor Opvoeding en Onderwijs (A.S.V.O.) aan Stichting Pakhuis de Zon € 

150.000 

 

De lening is verstrekt door de Amsterdamse Schoolvereniging voor Opvoeding en Onderwijs (A.S.V.O.) aan 

Stichting Pakhuis de Zon met privaat vermogen. Over de lening wordt een rente van 4% berekend. Stichting het 

Pakhuis de Zon is verplicht het geleende bedrag binnen 15 jaar terug te betalen. Zowel Stichting Pakhuis de Zon 

en de Amsterdamse Schoolvereniging voor Opvoeding en Onderwijs (A.S.V.O.) hebben het recht de lening ten 

alle tijde vervroegd af te lossen dan wel op te eisen. De lening is achtergesteld op de vereniging aan de Stichting 

Pakhuis de Zon en er zijn geen zekerheden verstrekt. 

 

Hypotheek Triodosbank 

 

De vaste lening faciliteit omvat een totaal bedrag ad € 1.720.000. De faciliteit is beschikbaar gesteld vanaf 10 

november 2016. Gedurende 2020 is er voor € 1.619.207 gebruik gemaakt van deze faciliteit. 

De aflossing vindt plaats in 109 termijnen van € 4.300 per maand vanaf 1 november 2017. In 2020 heeft er een 

extra aflossing van € 95.000 plaatsgevonden. 

Het restant ad € 1.031.300 wordt ineens afgelost aan het einde van de looptijd (10 jaar na aanvang lening, 18 

april 2027). 

Het rentepercentage bedraagt 2,7% op jaarbasis tot 1 november 2026. De rente wordt maandelijks in rekening 

gebracht. 

 

Er is een eerste recht van hypotheek op de Achtergracht 2 en 2b te (1017WP) Amsterdam ad € 1.720.000 te 

vermeerderen met 37,5% voor rente en kosten waarbij tevens een eerste recht van pand is gevestigd.  

Er is een eerste recht van pand verstrekt aan de Triodosbank op alle huidige, en zover rechtens mogelijk, 

toekomstige rechten jegens derden op grond van alle tegenwoordige en toekomstige rechten van de Stichting 

Pakhuis de Zon  voortvloeiende uit overeenkomsten van huur/verhuur. 
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B6. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten 

 

 

 

 
 

 

 

 
Van de opbrengst van het verhuur betreft ad. € 168.680 verhuur onroerend goed Pakhuis De Zon. Gedurende heel 2020 zijn er geen onderdelen 

van het Pakhuis De Zon die niet verhuurd zijn geweest.  

 

Van de totale lasten heeft € 8.985 betrekking op het verhuurd onroerend goed Pakhuis De Zon. Gedurende heel 2020 zijn er geen onderdelen 

van het Pakhuis De Zon die niet verhuurd zijn geweest.  

 

Baten

Overheidsbijdragen gerealiseerd begroot gerealiseerd

2020 2020 2019

EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 1.893.289         1.815.698       1.864.145           

3.1.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 96.689               66.194             67.871                

3.1.4 Ontvangen doorbetaling SWV 117.925             117.921           116.126              

Rijksbijdragen OCW 2.107.903         1.999.813       2.048.142           

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 84.329               57.397             89.379                

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 84.329               57.397             89.379                

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 173.816             170.287           167.057              

3.5.2 Detachering personeel -                      -                    -                       

3.5.5 Ouderbijdragen/TSO 233.154             253.927           261.993              

3.5.6 Overige 48.700               17.600             6.907                   

Overige baten 455.671             441.814           435.957              
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Lasten gerealiseerd begroot gerealiseerd

2020 2020 2019

EUR EUR EUR

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 1.853.031         1.757.526       1.790.385           

4.1.2 Overige personele lasten 188.933             193.000           273.333              

4.1.3 Af: uitkeringen -66.983              -                    -71.665               

Personeelslasten 1.974.980         1.950.526       1.992.054           

Lonen en salarissen

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 1.469.931         1.757.526       1.414.534           

4.1.1.2 Sociale lasten 188.865             -                    172.934              

4.1.1.3 Pensioenpremies 194.235             -                    202.917              

4.1.1 Lonen en salarissen 1.853.031         1.757.526       1.790.385           

Gem. personele bezetting in fte (incl vervanging) 24,13 (ten opzichte van 24,82 fte's ultimo 31-12-2019)

Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 4.619                 500                   6.811                   

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 120.561             130.000           202.807              

4.1.2.3 Overig 63.753               62.500             63.715                

Overige personele lasten 188.933             193.000           273.333              

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa 73.020               74.424             72.448                

Afschrijvingen 73.020               74.424             72.448                

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur -                      -                    -                       

4.3.3 Onderhoud 14.124               27.500             35.047                

4.3.4 Energie en water 27.629               30.600             27.686                

4.3.5 Schoonmaakkosten 60.481               55.000             50.636                

4.3.6 heffingen 2.769                 2.850               2.696                   

4.3.8 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 43.750               43.750             43.750                

4.3.7 Overige 4.804                 3.400               3.417                   

Huisvestingslasten 153.558             163.100           163.231              

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 91.866               84.230             80.089                

4.4.2 Invenstaris, apparatuur en leermiddelen 119.294             144.250           142.831              

4.4.4 Besteding ouderbijdragen 39.898               53.000             54.565                

Overige lasten 251.058             281.480           277.485              

2020 2020 2019

Specificatie honorarium EUR EUR EUR

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 8.478                 10.071                

4.4.1.2 Andere controleopdrachten -                      -                       

Fiscale advisering -                      -                       

Overige niet-controlediensten -                      -                       

8.478                 10.071                
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Verplichte Toelichting 

 

Model E: verbonden partijen 

 

Overzicht verbonden partijen 

Per 31 december 2020 zijn er financiële of organisatorische bande met de volgende rechtspersonen 

(Beslissende zeggenschap over Stichting Pakhuis De Zon): 

 

Naam    Juridische vorm Statutaire zetel Consolidatie 

Stichting Pakhuis De Zon Stichting   Amsterdam  100% 

 

 

 

 

 

  

5 Financiële baten en lasten gerealiseerd begroot gerealiseerd

2020 2020 2019

EUR EUR EUR

5.1 Rentebaten -34                      -                    -37                      

Betaalde rente 38.558               37.579             46.475                

Financiële baten en lasten 38.525               37.579             46.438                
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WNT-verantwoording 2020  Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en 

Onderwijs 
 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Amsterdamse School 

Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs van toepassing zijnde regelgeving: de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2017, het door BZK opgestelde 

Controleprotocol WNT en de bijbehorende Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. Het 

WNT-maximum voor het onderwijs is gebaseerd op grond van een klasse indeling op basis van 

complexiteitspunten voor verschillende criteria. In onderstaande tabel is de berekening van het aantal 

complexiteitspunten ten behoeve van de klasse indeling opgenomen voor   Amsterdamse School 

Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs 
 

Complexiteitspunten 2020 

Gemiddelde totale baten 2 

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1 

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1 

Totaal aantal complexiteitspunten 4 

Bezoldigingsklasse A 

Bezoldigingsmaximum  €      119.000  
      

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs 

is  

€ 119.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2020 voor de eerste 12 kalendermaanden een 

afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. 
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1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking3 en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige 

functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 

 

 
 

bedragen x € 1 

 

M.C. Laumans J.C.P. Oomen  

Functiegegevens Bestuurder Bestuurder  

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 – 31/12 1/8 – 31/12  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte 0,8333 0,56  

Dienstbetrekking? Ja Ja  

    

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 57.922 19.040  

Beloningen betaalbaar op termijn 9.285 3.538  

Subtotaal 67.207 22.578  

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 99.167 27.897  

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 

terugontvangen bedrag 

 

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

Bezoldiging 67.207 22.578  

    

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom 

de overschrijding al dan niet is toegestaan 

n.v.t. 

 
n.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling 

   

Gegevens 2019    

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/8 – 31/12 n.v.t.  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,08 n.v.t.  

Dienstbetrekking? Ja n.v.t.  

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2.001 n.v.t.  

Beloningen betaalbaar op termijn 311 n.v.t.  

Subtotaal 2.312 n.v.t.  

    

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 3.067 n.v.t.  

    

Totale bezoldiging 2019 2.312 n.v.t.  
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bedragen x € 1 

 

G.A. Schrijer V.B.M. Arents  

Functiegegevens Bestuurder Bestuurder  

Aanvang en einde functievervulling in 2020 n.v.t. n.v.t.  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte n.v.t. n.v.t.  

Dienstbetrekking? n.v.t. n.v.t.  

    

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen n.v.t. n.v.t.  

Beloningen betaalbaar op termijn n.v.t. n.v.t.  

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

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum n.v.t. n.v.t.  

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 

terugontvangen bedrag 

 

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

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

    

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom 

de overschrijding al dan niet is toegestaan 

n.v.t. 

 
n.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling 

   

Gegevens 2019    

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 – 31/12 1/8 – 31/12  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,928 0,1  

Dienstbetrekking? Ja Ja  

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 78.200 2.308  

Beloningen betaalbaar op termijn 13.116 433  

Subtotaal 91.316 2.741  

    

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 106.720 4.792  

    

Totale bezoldiging 2019 91.316 2.741  

 
 
 
1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder  

 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

J.K. Verhage Voorzitter 

K. Pierik Lid 

M.R. van Rappard Lid 

K. Kits Lid 

M. Hemmelder Lid 

 

 

Andere modellen zijn niet van toepassing. 
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C. Overige gegevens 

 

Controleverklaring 

Bij deze verwijs ik u naar de volgende pagina voor de controleverklaring. 
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Aan de raad van toezicht en  

de directeur-bestuurders van 
Amsterdamse Schoolvereniging voor opvoeding en Onderwijs "A.S.V.O." 

Frederiksplein 37 
1017 XL  AMSTERDAM 
                            

 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Amsterdamse Schoolvereniging voor opvoeding en Onderwijs "A.S.V.O." te 
Amsterdam gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel:  
 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van Amsterdamse Schoolvereniging voor opvoeding en Onderwijs "A.S.V.O." op 31 december 
2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;  

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.  

 
De jaarrekening bestaat uit:  
 

• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020;  

• de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020; en  

• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere   

toelichtingen.  
 

De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controle-
standaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 

zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  
 

Wij zijn onafhankelijk van Amsterdamse Schoolvereniging voor opvoeding en Onderwijs "A.S.V.O.", zoals vereist in 
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- 
en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 
1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris 
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 

alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.  
 

 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:  

• het bestuursverslag;  

• de overige gegevens. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  

 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' 
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist. 

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 
De directeur-bestuurders zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met 
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. 

Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 
 

 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 
Verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurders en de raad van toezicht voor de jaarrekening  
De directeur-bestuurders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De directeur-bestuurders zijn ook verantwoordelijk 
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balans-

mutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen 
in paragraaf '2.3.1. Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. In dit kader zijn de directeur-

bestuurders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directeur-bestuurders noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moeten de directeur-bestuurders afwegen of de onderwijsinstelling in staat is 
om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet de directeur-
bestuurders de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directeur-bestuurders 
het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. De directeur-bestuurders moeten gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten 

in de jaarrekening.  
 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 
van de onderwijsinstelling.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is 
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijs-

accountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit:  

 

• het identificeren en inschatten van de risico’s:  

- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;  
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van   

 materieel belang zijn. 

• het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 
zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
onderwijsinstelling;  

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte 
financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directeur-
bestuurders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

• het vaststellen dat de door de directeur-bestuurders gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden 
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en  

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen 
en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  
 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het 
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit 
te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de 
groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een 
controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.  
 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.  
 

 
Amsterdam, 1 juli 2021 

 
Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. 

 
Was getekend 

 

Mevrouw C. Rabe 
Registeraccountant 
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D1. Enkelvoudige balans ASVO na resultaatbestemming per 31 december 2020 

(voor de grondslagen, zie de geconsolideerde grondslagen) 

 

 
 

 

 

 

1.3 Onder de financiële vaste activa is een lening aan Stichting Pakhuis de Zon ad € 150.000 begrepen. Deze 

lening is vanuit het private vermogen verstrekt. 

 

2.1 Het verschil tussen het geconsolideerde en enkelvoudige vermogen bestaat uit het vermogen dat 

toebehoort aan Stichting Pakhuis de Zon. 

 

 

  

EUR EUR

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 315.949     340.563        

1.3 Financiële vaste activa 150.000     150.000        

465.949     490.563          

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 256.173     198.004        

1.7 Liquide middelen 580.408     620.844        

836.581     818.848          

Totaal activa 1.302.530 1.309.410       

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 872.541     830.917        

2.2 Voorzieningen 169.679     128.294        

2.3 Langlopende schulden -              -                 

2.4 Kortlopende schulden 260.309     350.199        

Totaal passiva 1.302.530 1.309.410       

31 december 2020 31 december 2019
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D2. Enkelvoudige staat van baten en lasten ASVO over 2020 

 

 

 

 
 

 

 

Voorstel resultaatbestemming 

Het exploitatieresultaat volgens de enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020 bedraagt € 30.414 

positief. Het resultaat wordt als volgt in het eigen vermogen verwerkt: 

                   

 

Toegevoegd aan Algemene reserve Publiek                          

€30.414  

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Niet van toepassing. 

  

realisatie begroting realisatie

2020 2020 2019

EUR EUR EUR

Baten

3.1 Rijksbijdragen 2.107.903       1.999.813         2.048.142         

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 84.329             57.397               89.379               

3.5 Overige baten 286.991          274.777             271.712             

Totaal baten 2.479.222       2.331.987         2.409.233         

Lasten

4.1 Personeelslasten 1.974.980       1.950.526         1.992.054         

4.2 Afschrijvingen 73.020             74.424               72.448               

4.3 Huisvestingslasten 152.658          149.500             147.004             

4.4 Overige lasten 242.973          272.750             269.841             

Totaal lasten 2.443.631       2.447.200         2.481.347         

Saldo baten en lasten 35.591             -115.213           -72.114              

5 Financiële baten 6.034               -6.000                -6.037                

Totaal resultaat 41.624             -121.213           -78.151              
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D3. Enkelvoudig Kasstroomoverzicht ASVO over 2020 

 

 
 

2020 2019

EUR EUR

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 35.591 -72.114

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 73.020 72.448

Mutaties voorzieningen 41.385 19.038

Verandering in vlottende middelen   

Vorderingen 58.169 -48.180

Schulden -89.890 -19.590

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.938 47.962

Ontvangen interest 6.034 6.037

Kasstroom uit operationele activiteiten 7.971 53.999

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 48.407 48.854

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Mutatie in financiele vaste activa 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -48.407 -48.854

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen lening -              -             

Aflossing langlopende lening 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen -40.436 5.145

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 620.844 615.699

Stand per 31 december 580.408 620.844

Mutatie boekjaar -40.436 5.145
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D4. Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans ASVO 

 

 

 
 

 

 

 

1.3 Financiële 

vaste activa 

Boekwaarde 

 

Investeringen 

en verstrekte 

leningen 

Desinvesteringen 

en aflossingen 

Aandeel in 

resultaat 

deelnemingen 

Boekwaarde 

 

  1-1-2020 2020 2020 2020 31-12-2020 

  EUR EUR EUR EUR EUR 

       

1.3.7 Overige 

vorderingen 

0 0 0 0 0 

1.3.8 Lening 

Pakhuis 

150.000 0 0 0 150.000 

       

 Totaal 150.000 0 0 0 150.000 

       

1.2 Materiële vaste activia

Gebouwen en Inventaris en Totaal

terreinen apparatuur

1.2.1 1.2.2

EUR EUR EUR

Stand per 1 januari 2020

Verkrijgingsprijs 303.406           904.932           1.208.338        

Cum.afschrijvingen 303.406           564.369           867.775           

Boekwaarde -                    340.563           340.563           

Mutaties

Investeringen -                    48.407              48.407              

Desinvesteringen -                    -                    -                    

Afschrijvingskosten -                    73.020              73.020              

Afschrijvingskosten desinvesteringen -                    -                    -                    

-                    -24.613            -24.613            

Stand per 31 december 2020

Verkrijgingsprijs 303.406           953.339           1.256.745        

Cum.Afschrijvingen 303.406           637.389           940.795           

Boekwaarde -                    315.949           315.949           
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1.5 Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

EUR EUR

1.5.1 Debiteuren 14.691              88.008              

1.5.2 OCW 93.563              91.738              

1.5.6 Overige overheden 13.464              -                    

1.5.7 Overige vorderingen 105.860           8.225                

1.5.8 Overlopende activa 44.194              23.133              

1.5.9 Af: voorziening wegens oninbare vorderingen -15.600            -13.100            

256.173           198.004           

Overige vorderingen

1.5.7.1 Personeel -                    -                    

1.5.7.2 Overige vorderingen 105.860           8.225                

Overige vorderingen 105.860           8.225                

Overlopende activa

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 44.194              23.133              

1.5.8.3 Overige overlopende activa -                    -                    

Overlopende activa 44.194              23.133              

1.7 Liquide middelen

31-12-2020 31-12-2019

EUR EUR

1.7.1 Kasmiddelen -                    -                    

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 580.408            620.844            

Totaal liquide middelen 580.408            620.844            

De liquide middelen staan ter vrije beschikking
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De overige voorzieningen betreft de voorziening voor groot onderhoud.  

  

2.1 Eigen vermogen

Saldo Bestemming Overige Saldo

1-1-2020 resultaat mutaties 31-12-2020

EUR EUR EUR EUR

2.1.1 Algemene reserves 542.227           41.624              -                      583.851      

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 288.690           -                    -                      288.690      

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat -                    -                    -                      -               

Eigen vermogen 830.917           41.624              -                      872.541      

Bestemmingsreserve publiek

Algemene reserve publiek 288.690           -                    -                      288.690      

Bestemmingsreserve publiek 288.690           -                    -                      288.690      

-                    

Bestemmingsreserve privaat

Reserve privaat -                    -                    -                      -               

Bestemmingsreserve privaat -                    -                    -                      -               

2.2 Voorzieningen

Saldo Vrijval Onttrekking Dotatie Saldo

1-1-2020 2020 2020 2020 31-12-2020

EUR EUR EUR EUR EUR

2.2.1.4 Jubileumvoorziening 22.338              -                    -5.239                 4.619           21.717           

2.2.3 Overige voorzieningen

Planmatig onderhoud 105.956           -                    -1.744                 43.750        147.962         

128.294           -                    -6.983                 48.368        169.679         
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2.4 Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019

EUR EUR

2.4.3 Crediteuren 59.495              23.768              

2.4.4 OCW -                    2.581                

2.4.7 Belastingen en sociale premies 82.872              75.651              

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 34.193              23.002              

2.4.9 Overige kortlopende schulden 8.830                9.055                

2.4.10 Overlopende passiva 74.919              216.143           

Kortlopende schulden 260.309           350.199           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

2.4.7.1 Loonheffing 72.695              66.033              

2.4.7.3 Premies sociale verzekering 10.177              9.617                

Belastingen en premies sociale verzekeringen 82.872              75.651              

Overlopende passiva

2.4.10.5 Vakantiegeld 51.825              50.612              

2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 4.071                3.910                

Overige 19.023              161.621           

Overlopende passiva 74.919              216.143           
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D5. Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige staat van baten en lasten ASVO 
 

 

 

 

Baten

Overheidsbijdragen gerealiseerd begroot gerealiseerd

2020 2020 2019

EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 1.875.289         1.815.698       1.864.145          

3.1.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 114.689             66.194             67.871                

3.1.4 Ontvangen doorbetaling SWV 117.925             117.921           116.126             

Rijksbijdragen OCW 2.107.903         1.999.813       2.048.142          

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 84.329               57.397             89.379                

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 84.329               57.397             89.379                

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 5.136                 3.250               2.812                  

3.5.2 Detachering personeel -                      -                    -                      

3.5.5 Ouderbijdragen/TSO 233.154             253.927           261.993             

3.5.6 Overige 48.700               17.600             6.907                  

Overige baten 286.991             274.777           271.712             
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Lasten gerealiseerd begroot gerealiseerd

2020 2020 2019

EUR EUR EUR

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 1.853.031         1.757.526       1.790.385          

4.1.2 Overige personele lasten 188.933             193.000           273.333             

4.1.3 Af: uitkeringen -66.983              -                    -71.665              

Personeelslasten 1.974.980         1.950.526       1.992.054          

Lonen en salarissen

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 1.469.931         1.757.526       1.414.534          

4.1.1.2 Sociale lasten 188.865             -                    172.934             

4.1.1.3 Pensioenpremies 194.235             -                    202.917             

4.1.1 Lonen en salarissen 1.853.031         1.757.526       1.790.385          

Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 4.619                 500                   6.811                  

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 120.561             130.000           202.807             

4.1.2.3 Overig 63.753               62.500             63.715                

Overige personele lasten 188.933             193.000           273.333             

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa 73.020               74.424             72.448                

Afschrijvingen 73.020               74.424             72.448                

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur -                      -                    -                      

4.3.3 Onderhoud 14.124               15.000             19.755                

4.3.4 Energie en water 27.629               30.600             27.686                

4.3.5 Schoonmaakkosten 60.481               55.000             50.636                

4.3.6 heffingen 1.869                 1.750               1.760                  

4.3.8 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 43.750               43.750             43.750                

4.3.7 Overige 4.804                 3.400               3.417                  

Huisvestingslasten 152.658             149.500           147.004             

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 83.781               75.500             72.444                

4.4.2 Invenstaris, apparatuur en leermiddelen 119.294             144.250           142.831             

4.4.4 Besteding ouderbijdragen 39.898               53.000             54.565                

Overige lasten 242.973             272.750           269.841             

2020 2020 2019

Specificatie honorarium EUR EUR EUR

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 6.915                 10.071                

4.4.1.2 Andere controleopdrachten -                      -                      

Fiscale advisering -                      -                      

Overige niet-controlediensten -                      -                      

6.915                 10.071                
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5 Financiële baten en lasten gerealiseerd begroot gerealiseerd

2020 2020 2019

EUR EUR EUR

5.1 Rentebaten -6.034                -6.000              -6.037                 

Financiële baten en lasten -6.034                -6.000              -6.037                 
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E1. Enkelvoudige balans Stichting Pakhuis de Zon na resultaatbestemming per 31 december 2019 (voor de 

grondslagen, zie de geconsolideerde grondslagen) 

 

 
 

 

 

Onder de langlopende schulden is een lening van de A.S.V.O. ad € 150.000 (2017: € 150.000) en een lening bij 

de Triodosbank van € 1.296.008 begrepen. 

Onder kortlopende schulden zit ook een rekeningcourant saldo met de ASVO ad € 1.815, welke bij de ASVO 

onder de vorderingen is opgenomen en in de geconsolideerde jaarrekening is geëlimineerd. 

 

 

  

EUR EUR

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 2.800.000   2.800.000      

1.3 Financiële vaste activa -             -                 

2.800.000   2.800.000        

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 24.240        153                

1.7 Liquide middelen 1.566          42.057           

25.807        42.210             

Totaal activa 2.825.807   2.842.210        

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 1.333.073   1.217.937      

2.2 Voorzieningen -             -                 

2.3 Langlopende schulden 1.398.533   1.545.133      

2.4 Kortlopende schulden 94.201        79.141           

Totaal passiva 2.825.807   2.842.210        

31 december 2020 31 december 2019
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E2. Enkelvoudige staat van baten en lasten Stichting Pakhuis de Zon over 2019 

 

 

 
 

 

 

Voorstel resultaatbestemming 

Het exploitatieresultaat volgens de enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020 bedraagt €  115.137 

positief. Het resultaat wordt als volgt in het eigen vermogen verwerkt: 

                  EUR 

Toegevoegd aan Algemene reserve                      115.137 

Toegevoegd aan de Herwaarderingsreserve                    0 

  

realisatie begroting realisatie

2020 2020 2019

EUR EUR EUR

Baten

3.1 Rijksbijdragen -                  -                     -                     

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies -                  -                     -                     

3.5 Overige baten 168.680          167.037            164.245            

Totaal baten 168.680          167.037            164.245            

Lasten

4.1 Personeelslasten -                  -                     -                     

4.2 Afschrijvingen -                  -                     -                     

4.3 Huisvestingslasten 900                  13.600               16.228               

4.4 Overige lasten 8.085              8.730                 7.644                 

Totaal lasten 8.985              22.330               23.872               

Saldo baten en lasten 159.695          144.707            140.373            

5 Financiële baten -                  -                     -                     

Financiële lasten 44.558            43.579               52.475               

Totaal resultaat 115.137          101.128            87.899               
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E3. Enkelvoudig Kasstroomoverzicht Pakhuis De Zon over 2019 

 

 

 
        

 

 

 

2020 2019

EUR EUR

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 159.695 140.374

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 0 0

Mutaties voorzieningen 0 0

Verandering in vlottende middelen   

Vorderingen 24.087 1.167

Schulden -36.540 20.044

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 99.067 159.251

Betaalde interest -44.558 -52.475

Kasstroom uit operationele activiteiten 54.509 106.776

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 0 0

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Mutatie in financiele vaste activa 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename langlopende schulden -             228.200-     

Aflossing langlopende lening -95.000 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -95.000 -228.200

Mutatie liquide middelen -40.491 -121.424

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 42.057 163.481

Stand per 31 december 1.566 42.057

Mutatie boekjaar -40.491 -121.424
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E4. Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans Pakhuis De Zon 

 

 

 
 

1.2 Materiële vaste activia

Gebouwen en Inventaris en Totaal

terreinen apparatuur

1.2.1 1.2.2

EUR EUR EUR

Stand per 1 januari 2020

Verkrijgingsprijs 2.800.000        -                    2.800.000        

Cum.afschrijvingen -                    -                    -                    

Boekwaarde 2.800.000        -                    2.800.000        

Mutaties

Investeringen -                    -                    -                    

Desinvesteringen -                    -                    -                    

Afschrijvingskosten -                    -                    -                    

Afschrijvingskosten desinvesteringen -                    -                    -                    

-                    -                    -                    

Stand per 31 december 2020

Verkrijgingsprijs 2.800.000        -                    2.800.000        

Cum.Afschrijvingen -                    -                    -                    

Boekwaarde 2.800.000        -                    2.800.000        
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1.5 Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

EUR EUR

1.5.1 Debiteuren 25.494              -                    

1.5.2 OCW -                    -                    

1.5.6 Overige overheden -                    -                    

1.5.7 Overige vorderingen -1.815               -404                  

1.5.8 Overlopende activa 561                   557                   

1.5.9 Af: voorziening wegens oninbare vorderingen -                    -                    

24.240              153                   

Overige vorderingen

1.5.7.1 Personeel -                    -                    

1.5.7.2 Overige vorderingen -1.815               -404                  

Overige vorderingen -1.815               -404                  

Overlopende activa

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 561                   557                   

1.5.8.3 Overige overlopende activa -                    -                    

Overlopende activa 561                   557                   

1.7 Liquide middelen

31-12-2020 31-12-2019

EUR EUR

1.7.1 Kasmiddelen -                    -                    

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.566                42.057              

Totaal liquide middelen 1.566                42.057              

De liquide middelen staan ter vrije beschikking

2.1 Eigen vermogen

Saldo Bestemming Overige Saldo

1-1-2020 resultaat mutaties 31-12-2020

EUR EUR EUR EUR

2.1.1 Algemene reserves 1.217.937         115.137            -                      1.333.072    

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek -                    -                    -                      -               

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat -                    -                    -                      -               

Eigen vermogen 1.217.937         115.137            -                      1.333.072    
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Onder 2.4.9 is ook het rekeningcourant saldo met de ASVO gerangschikt ad € 1.815, welke bij de ASVO onder de vorderingen is opgenomen en 

bij de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd is. 

 

 

  

2.3 Langlopende schulden

Saldo Aflossingen Saldo

1-1-2020 2020 31-12-2020

2.3.1 Lening ASVO 150.000           -                    150.000             

2.3.2 Lening Triodos 1.391.008        95.000              1.296.008          

2.3.7 Borg 4.125                -                    4.125                  

Langlopende schulden 1.545.133        95.000              1.450.133          

2.4 Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019

EUR EUR

2.4.3 Crediteuren 5.790                5.790                

2.4.4 OCW -                    -                    

2.4.7 Belastingen en sociale premies -                    -                    

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen -                    -                    

2.4.9 Overige kortlopende schulden 94.201              55.160              

2.4.10 Overlopende passiva 30.865              7.720                

Kortlopende schulden 130.855            68.669              

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

2.4.7.1 Loonheffing -                    -                    

2.4.7.3 Premies sociale verzekering -                    -                    

Belastingen en premies sociale verzekeringen -                    -                    

Overlopende passiva

2.4.10.5 Vakantiegeld -                    -                    

2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 1.011                1.263                

Overige -                    6.457                

Overlopende passiva 1.011                7.720                
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E5. Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige staat van baten en lasten pakhuis de Zon  

 
Overige baten 

 

 
De opbrengst van het verhuur Pakhuis De Zon betreft verhuur onroerend goed. Gedurende heel 2020 zijn er geen onderdelen van het Pakhuis 

die niet verhuurd zijn geweest.  

 

 

Lasten 

 
4.3 Huisvestingslasten   

  2020 2019 

  EUR EUR 

4.3.6 Heffingen 900 936 

4.3.8 Overige 0 15.291 

 Huisvestingslasten 900 16.227 

 

 

 

  

4.4 Overige lasten   

4.4.1 Administratie- en beheerlasten 8.085 7.644 

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 0 0 

 Overige lasten 8.085 7.644 

    

 Uitsplitsing accountantslasten   

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 1.563 1.444 

4.4.1.2 Andere controle opdrachten 0 0 

 Accountantslasten 1.563 1.444 

 

 
De lasten hebben betrekking op het verhuurd onroerend goed. Gedurende heel 2020 zijn er geen onderdelen van het Pakhuis die niet verhuurd 

zijn geweest.  

 

 

 

 

Financieel  

 

 

  

3.5 Overige baten 2020 2019 

  EUR EUR 

    

3.5.1 Verhuur 168.680 164.245 

 Overige baten 168.680 164.245 

    

5 Financiële baten en lasten   

5.3 Waardevermeerdering FVA 0 0 

5.4 Rentelasten leningen 44.558 52.475 

 Financiële baten en lasten 44.558 52.475 
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20970-ASVO jaarverslag en jaarrekening 2020 

MC Laumans en JCP Oomen 

 

 

F: Kengetallen 

 

 
Realisatie 

Vorig jaar

Realisatie 

Verslagjaar
Begroting Begroting Begroting

(T-1) (T) T+1 T+2 T+3

Solvabiliteit 2                0,54                0,60                0,60                0,62                0,61 Ondergrens: <0,30

(Eigen vermogen+ 

Voorziening)

/Totale passiva

Liquiditeit                2,01                2,43                2,46                2,57                2,06 Ondergrens: <0,75
vlottende activa/

kort vreemd vermogen

Rentabiliteit 0,85% 5,92% 0,29% 0,60% 0,72%
Afhankelijk van reservepositie 

van het schoolbestuur.

Resultaat/

Totale baten

Ondergrens: <15%

Kengetal Signalering

-53,30% -43,19% -41,46% -37,97% -34,91%Weerstandsvermogen

Omschrijving

(Eigen vermogen -/- 

materiële vaste activa)/

 Rijksbijdrage


