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Bestuursverslag 2015 Samenwerkingsverband PO 26.05 Profi Pendi 

Vastgesteld door het bestuur op 10 maart 2016 
Instemming OPR op 21 maart 2016 
Goedkeuring ALV op 11 april 2016 o.v.v. goedkeuring door de accountant 

Inleiding  
Voor u ligt het tweede jaarverslag van het Samenwerkingsverband (SWV) Profi Pendi. Dit jaarverslag beslaat 
formeel de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. De financiële verantwoording vindt 
jaarlijks ultimo juni plaats door middel van de jaarrekening en het bestuursverslag. 
In de loop van 2014 is op basis van de wet- en regelgeving en met inbreng van de relevante actoren in de regio 
een Ondersteuningsplan opgesteld voor de periode 2014-2016. Dit Ondersteuningsplan (OP) is afgestemd met 
de regiogemeenten in het OOGO en deze gemeenten hebben vervolgens schriftelijk ingestemd met dit OP. 
Tevens is het OP ter instemming voorgelegd aan de Ondersteuningsplanraad (OPR) en na instemming van de 
OPR heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het SWV het plan goedgekeurd. 

2. Missie en visie 
Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen 
binnen en tussen de deelnemende scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend 
mogelijk aanbod in het onderwijs krijgen. Binnen de reguliere basisscholen zal worden gewerkt met een 
vastgestelde basisondersteuning, die alle scholen moeten realiseren. Op deze wijze willen wij kinderen zo 
thuisnabij mogelijk passend onderwijs bieden.  

Deze missie is vertaald in een visie met als speerpunten: 

- een flexibele, overzichtelijke en toegankelijke organisatie, zodat kindnabije en schoolnabije 
ondersteuning van leerlingen en leerkrachten in het primaire proces mogelijk is. Uitgangspunt is 
‘lokaal waar het lokaal kan, regionaal wanneer dit kwalitatief effectiever is’ 

- de basisondersteuning die de basisscholen bieden, is binnen het SWV van gelijk niveau 
- het schoolbestuur en het SWV investeren in de professionaliteit van leerkrachten 
- het speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) ontwikkelt als expertisecentrum een specifiek onderwijsaanbod 
- het speciaal onderwijs (SO) wordt gezien als partner in het realiseren van passend onderwijs, waarbij 

het uitgangspunt is, dat expertise en onderwijs thuisnabij gerealiseerd moeten worden 
- ouders zijn vanaf de start betrokken bij het proces van de ondersteuning van de leerling. De procedure 

van het Multidisciplinair overleg (MDO) is hierop toegesneden 
- het oordeel van de basisschool is leidend en zij hebben (en houden) de regie. 
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3. Organisatie 
Hieronder vindt u het relatienetwerk waarin de structuur van de organisatie is weergegeven. Daarna volgt een 
toelichting op een aantal onderdelen van het relatienetwerk. 

 

4. Het Bestuur van het Samenwerkingsverband  
Het bestuur van het samenwerkingsverband bestond in 2015 uit de volgende personen: 
Matthijs Wesseloo Stichting Fluenta (voorzitter) 
Gert Dolfsma  Stichting ROBIJN 
René van Harten                 Stichting Lek en IJssel 
Theo Klinkien  SKPON 
Freerik Meeuwes  Stichting Gewoon Speciaal 
Jan Reitsma  Stichting De Kleine Prins 
De directeur van Profi Pendi is mevrouw drs. Bea van Burgsteden, te bereiken via het mailadres 
bvburgsteden@profipendi.nl of via 06 53402822. Het bezoekadres van het samenwerkingsverband is 
Dukatenburg 101, 3437 AB Nieuwegein. De website is te bekijken via www.profipendi.nl. 

5. Bestuursvergaderingen  
Het bestuur van het SWV heeft in 2015 13 maal vergaderd. De onderwerpen die in deze periode zijn 
geagendeerd, betroffen zowel organisatorische als strategische kwesties.  
De strategische onderwerpen waren: 

- Toezichtkader  
- Inrichting (financiële) verantwoording 
- (meerjaren) begroting en (kwartaal) rapportages 

mailto:bvburgsteden@profipendi.nl
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- Risico-analyse en weerstandsvermogen uitgewerkt 
- Ontwikkelen van financieel kader voor nieuw ondersteuningsplan (2016-2020) 
- Inspectie simulatiebezoek mei 2015 
- Bekostigingssystematiek SBO 2015-2016 
- Lesplaatsen voor nieuwkomers/vluchtelingen 
- Inhoudelijke voortgang Profi Pendi o.a. middels werkbezoek 
- Overeenkomsten met AB-diensten opzeggen 
- Treasurystatuut 
- Jaarverslag 2014 
- Ontwikkeling naar nieuw ondersteuningsplan (2016-2020) 
- Bijhouden van managementgegevens (deelnamepercentages) inclusief historisch overzicht 
- Accountantsverslag en –bezoek 
- Plaatsing nieuwkomers op reguliere basisscholen 

De organisatorische bespreekpunten waren:  
- Personele inrichting stafbureau 
- Activiteitenplan 2015-2016 
- Schoolmaatschappelijk werk 
- Onderzoek en ontwikkeling van digitale monitor 
- Onderzoek en ontwikkeling van toekomst voorzieningen Profi Pendi 
- Rooster van aftreden bestuur 

6. Algemene Ledenvergadering 
De ALV van het SWV heeft in 2015 4 maal vergaderd. De onderwerpen die in deze periode zijn geagendeerd, 
betroffen zowel strategische als organisatorische kwesties.  
De strategische onderwerpen waren:  

- (Meerjaren)begroting 
- Toezichtkader 
- Jaarverslag 2014 en accountantsverklaring 
- Goedkeuren van enkele grondbeginselen voor het nieuwe ondersteuningsplan 2016-2020 

De organisatorisch bespreekpunten waren:  
- Activiteitenplan 2015-2016 
- Inspectie simulatiebezoek 2015 
- Inhoudelijke voortgang Profi Pendi 
- BAC - Bestuursvoordracht 

De leden werden in twee werkbijeenkomsten door de directeur om advies gevraagd ten behoeve van het 
nieuwe ondersteuningsplan 2016-2020. 

7. Ondersteuningsplanraad 
De OPR van het SWV telt 13 leden en heeft in 2015 5 maal vergaderd. De onderwerpen die in deze periode zijn 
geagendeerd, betroffen zowel strategische als organisatorische kwesties.  
De strategische bespreekpunten waren: 

- Toezichtkader 
- Jaarverslag 2014 
- (Meerjaren) begroting 
- Ontwikkeling nieuw ondersteuningsplan 2016-2020 

De organisatorisch onderwerpen waren: 
- Activiteitenplan 2015-2016 
- Opdracht van de OPR en uitvoering zijn in beeld gebracht  
- Afvloeiingsrooster 
- Verandering in samenstelling van OPR i.v.m. fusies besturen en afscheid voorzitter en secretaris 

8. Adviesgroep 
De Adviesgroep van het SWV bestaat uit directeuren en IB’ers met in totaal 12 leden en heeft in 2015 2 maal 
vergaderd. De onderwerpen die in deze periode zijn geagendeerd, betroffen zowel strategische als 
organisatorische kwesties.  
De strategische bespreekpunten waren: 

- Taakomschrijving van de adviesgroep 
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- Advies voor monitoring, voorzieningen, werkwijze en SOP’s 
- Advies over het bieden van passend onderwijs 
- Advies voor versterken samenwerking met gemeenten 

De organisatorisch onderwerpen waren:  
- Advies over uitvoering activiteitenplan 
- Advies voor het verbeteren van de communicatie 
- Advies over onderwerpen voor IB netwerken 
- Advies over uitvoering MDO 
- Advies over toekomstige voorzieningen van het samenwerkingsverband. 

9. Intern toezicht 
Het intern toezicht in het samenwerkingsverband Profi Pendi wordt uitgeoefend door de Algemene Leden 
Vergadering (ALV). De ALV benoemt het bestuur van het samenwerkingsverband, controleert het bestuur, ziet 
toe op het financieel en inhoudelijk beleid dat het bestuur voert en stelt het strategisch beleid, de begroting, 
de jaarrekening en het jaarverslag vast. Waar nodig en gewenst voorziet de ALV het bestuur van advies. Het 
bestuur is het dagelijks toezicht. 

 

In schema kan dit als volgt worden weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

Profi Pendi: 
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9.1. Jaarverslag 2015 toezichthouder SWV Profi Pendi 
 

Het samenwerkingsverband primair onderwijs Profi Pendi is een coöperatief samenwerkingsverband. Door de 
leden -de aangesloten schoolbesturen- is besloten dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) optreedt als 

Directeur 

Samenleving 

 

- 

 

Algemene  Leden 

Vergadering 

 

Bestuur 
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toezichthoudend orgaan binnen het samenwerkingsverband. De taak van een toezichthouder in het onderwijs 
bestaat uit een viertal onderdelen: het werkgeverschap, het houden van toezicht, het zorgen voor verbinding 
en het gevraagd en ongevraagd geven van advies. Binnen Profi Pendi zijn deze onderdelen als volgt vorm 
gegeven: 

1. Het werkgeverschap: de ALV van Profi Pendi heeft een toezichthoudend bestuur benoemd en is op 
voordracht van het bestuur akkoord gegaan met de benoeming van een directeur die op basis van een 
managementstatuut bestuurlijke taken uitvoert en daarover verantwoording aflegt aan het bestuur. 
Het bestuur van Profi Pendi legt periodiek verantwoording af aan de ALV, waarna de ALV besluit of het 
bestuur haar taken naar behoren en binnen de wettelijke kaders waaraan het samenwerkingsverband 
is gehouden, heeft uitgevoerd. Het bestuur van het SWV vervult de rol van werkgever ten aanzien van 
de directeur.  

2. Het houden van toezicht: de ALV van het samenwerkingsverband beoordeelt minimaal eenmaal per 
jaar het strategisch beleid van het SWV, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag en keurt deze 
goed. 

3. Het zorgen voor verbinding: de leden van de ALV onderhouden als schoolbestuur rechtstreeks contact 
met hun leraren en de ouders van hun leerlingen als stakeholders van het SWV. De directeur van het 
SWV onderhoudt de contacten met andere stakeholders en legt daarover verantwoording af aan het 
bestuur. Via het bestuursverslag heeft de ALV als toezichthouder zicht op het verloop van de 
contacten met de stakeholders die relevant zijn voor het SWV. 

4. Het gevraagd en ongevraagd advies geven: relevante signalen die binnenkomen via de stakeholders of 
andere externe bronnen, worden ter kennis gebracht aan het bestuur. Op het moment dat het 
bestuur advies vraagt aan de toezichthouder, kan deze daarop reageren via een plenaire bijeenkomst 
van de leden of het instellen van een tijdelijke adviescommissie.  

 
In de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 is de ALV 4 maal bijeen geweest. Dat waren 
reguliere vergaderingen.  
De leden werd in twee werkbijeenkomsten door de directeur om advies gevraagd ten behoeve van het nieuwe 
ondersteuningsplan 2016-2020. 
 
Tijdens de reguliere vergaderingen waren gemiddeld 12 leden aanwezig en heeft de ALV zich positief 
uitgesproken over de onderstaande onderwerpen die het bestuur van het samenwerkingsverband ter 
goedkeuring had voorgelegd aan de algemene vergadering. 
De strategische onderwerpen waren:  

- (Meerjaren)begroting 
- Toezichtkader 
- Jaarverslag 2014 en accountantsverklaring 
- Enkele grondbeginselen voor het nieuwe ondersteuningsplan 2016-2020 

De organisatorisch onderwerpen waren:  
- Activiteitenplan 2015-2016 
- Inspectie simulatiebezoek 2015 
- Inhoudelijke voortgang Profi Pendi 
- BAC - Bestuursvoordracht 

Deze bespreekpunten waren informatief vanuit het bestuur en de ALV is akkoord gegaan met de voornemens 
van het bestuur.  
 
De taken van de toezichthouder zijn duidelijk geworden. Evenals de taken van het toezichthoudend bestuur. 
Dat is omschreven als ‘functie mandaat’ en ‘functie bestuur’. We houden ons steeds voor dat wij passend 
onderwijs dienen te realiseren voor alle kinderen. 
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10. Kerncijfers 

10.1. Ontwikkeling leerlingen 2011 t/m 20141      

        

PO 2605        Profi  Pendi      

1. leerlingen 

 bao  sbao  
totaal 
(s)bao  

PO 
woonachtig   

1-10-2011 18.044 666 18.710  18.639   

1-10-2012 17.713 667 18.380  18.272   

1-10-2013 17.396 679 18.075  17.959   

1-10-2014 17.039 684 17.723  17.603   

        

 
jonger dan 

8 jaar     
8 jaar en 

ouder    

 so cat 1 so cat 2 so cat 3 so cat 1 so cat 2 so cat 3 so totaal 

1-10-2011 51 3 2 135 9 25 225 

1-10-2012 46 3 4 113 12 25 203 

1-10-2013 29 2 7 119 16 20 193 

1-10-2014 38 1 6 113 14 15 187 

           

2. rugzakken        

 

CLUSTER 
4 LG MG LZ ZMLK 

totaal 
rugzakken  

1-10-2011 99 24 1 9 15 148  

1-10-2012 100 21 0 8 14 143  

1-10-2013 97 22 0 23 16 158  

        

3. deelname % 

PO2605 sbao so cat 1 so cat 2 so cat 3 so totaal rugzakken  

1-10-2011 3,56% 0,99% 0,06% 0,14% 1,20% 0,79%  

1-10-2012 3,63% 0,87% 0,08% 0,16% 1,10% 0,78%  

1-10-2013 3,76% 0,82% 0,10% 0,15% 1,07% 0,87%  

1-10-2014 3,86% 0,85% 0,08% 0,12% 1,06%    

Landelijk              

1-10-2011 2,68% 1,35% 0,09% 0,21% 1,65% 1,01%  

1-10-2012 2,60% 1,33% 0,09% 0,21% 1,63% 0,96%  

1-10-2013 2,52% 1,34% 0,09% 0,20% 1,63% 0,96%  

1-10-2014 2,47% 1,34% 0,10% 0,19% 1,63%    

 

10.2. Samenvatting TLV 31 december 2014 
 
Totaal aantal afgegeven TLV’s: 301. 
Er hebben ook 99 herindicaties plaatsgevonden 
 
In 2015 gingen deze leerlingen naar de volgende SBO-scholen: 
 

N bestemming herkomst besturen 

20 SBO de Brug 2x OZA Berg en Bosch 
18 BO Vianen 

12x Fluenta 
2x Lek en IJssel 
4x O2A5 
2x OZA Berg en Bosch 

54 SBO de Evenaar 3x PSZ 1x Fectio 

                                                

1 https://swv.passendonderwijs.nl/PO2605/ (internet 27-02-2016) 

https://swv.passendonderwijs.nl/PO2605/
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1x KDV 
1x Redl 
1x SBO de Piramide 
1x SBO de Wenteltrap 
1x SBO Utrecht 
1x SBO verhuizing Utrecht 
1x Taalschool Utrecht 
2x cluster 2 Taalkring 
1x cluster 2 Rotsoord 
1x cluster 4 B&B 
4x MKD 
31x BO Nieuwegein 
1x IJsselstein 
2x Houten 
2x Vianen 

13x SKPON 
7x Robijn 
8x Fluenta 
3x Monton 
2x Lek en IJssel 
2x O2A5 
 
 

41 SBO de Wenteltrap 6x MKD 
1x BO ander SWV 
1x PSZ 
1x geen 
1x Auris Fortaal 
1x verhuizing Utrecht 
1x Vianen 
5x Lopik 
14x IJsselstein 

3x Robijn 
9x Lek en IJssel 
6x BO Fluenta 
1x SBO Fluenta 
1x SPCO Groene Hart 

32 SBO de Wissel 1x verhuizing onbekend 
1x Berg en Bosch 
1x BO ander SWV (Bogerman) 
1x OZA Berg en Bosch 
1x van Leersum 
3x PSZ 
1x SBO Boulevard 
23x BO Houten 

8x OO-H 
5x Fluenta 
8x Fectio 
1x Montessori Houten 
1x GPOWN 

1 Maupertuus 1x IJsselstein 1x Robijn 

Totaal 143 (excl. 5 
leerlingen uit ander 
SWV) 

   

 

Speciaal onderwijs 

N categorie bestemming herkomst 

1  C1/zml onbekend 1x SBO Gewoon Speciaal 

2 C3 Ariane de Ranitz 1x Skippy 
1x SBO Lek en IJssel 

14 C1/4 Berg en Bosch 1x Leo Kannenhuis 
1x Montessori Houten 
1x Redl 
1x SBO de Evenaar 
3x OZA Berg & Bosch 
1x BO Fectio 
2x BO Robijn 
2x BO Fluenta 
1x BO Lek en IJssel 
1x SBO Lek en IJssel 

1 C1/4 Fier 1x SBO Lek en IJssel 

2 C1/4 Van Leersum 1x BO Robijn 
1x SBO Fluenta 
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1 C1/zml Herderschee 1x BO O2A5 

1 C1/zml (dubbele indicatie) Meerklank 1x gezinshuis Houten 

1 C1/4 Mulock Houwer 1x Berg en Bosch 

1 C1/4 Noorderlicht 1x Berg en Bosch 

1 C1/4 onbekend 1x Redl 

1 C3 Rafael 1x MKD  

5 C1/zml Rafael 1x cluster 2 Rotsoord 
1x SBO Lek en IJssel 
3x MKD 

1 C1/lz De Schans 1x BO Lek en IJssel 

4 C1/4 Zonnehuizen 1x Redl 
1x Berg en Bosch 
1x Rotsoord 

Totaal 35    

 

 

 Aantal 
MDO’s Verwijzing SBO   Verwijzing SO 

Ander soort 
verwijzing2 

3853 143  35 24 

 

11. Samenwerking in de regio 
Het samenwerkingsverband werkt in de regio samen met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs, de 
gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Lopik en Vianen. Met deze partners is sprake van regulier overleg 
en afstemming op de concept-ontwikkelagenda Jeugd en Onderwijs. 
Hoofdthema’s:  
1. Spreiding onderwijsaanbod o.a. voor- en vroegschoolse voorzieningen 
2. Passend onderwijs en jeugdhulp  
3. Aansluiting PO- VO, VSV en aansluiting arbeidsmarkt 
4. Ontwikkelingen binnen en buiten de school 
5. Leerlingvervoer 
6. Thuiszitters.  

12. Inhoudelijk beleid 

12.1 Activiteitenplan 
Op basis van het Ondersteuningsplan stellen bestuur en ALV jaarlijks een activiteitenplan vast. Dit 
activiteitenplan is gestructureerd in een aantal kernactiviteiten voor 2015 en 2016 en is vastgesteld in 
september 2015.  
Uit te werken en uit te voeren thema’s rondom de ontwikkeling naar nieuw ondersteuningsplan zijn: 

- Deelnamepercentage SBO verlagen en dat in ambitie verwoorden en concreet uitwerken 
- Monitoringsinstrument uitzoeken en inzetten, inzicht in het belang van registreren en monitoren bij 

de werknemers vergroten 
- Format voor SOP maken en uitzetten, inzicht in het belang van het SOP als onderdeel van het dekkend 

netwerk vergroten 
- Ontwikkelen van een vaste ondersteuningsstructuur, waarvan het MDO een belangrijk onderdeel is, 

vooral route en mogelijkheden (wie doet wat) 
- Plannen en verantwoorden uitwerken 
- Communicatie voor ouders, scholen en IB’ers versterken op website, nieuwsbrief etc. 
- Dekkend netwerk realiseren 
- Randvoorwaarden faciliteren, zoals IB netwerkwerken, CC bijeenkomsten, lichte scholing voor IB’ers 

etc. 
- Meerjarenbegroting afstemmen op het beleid binnen de mogelijkheden 

                                                

2 Andere verwijzingen zijn bv. verhuizingen en SBO-SO 
3 Op basis van de gegevens die in het bezit zijn van Profi Pendi.  
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- Evalueren om te verbeteren 
- De positionering van de  OPR uitwerken 
- Taak van de adviesgroep uitwerken 
- Functies en rollen van de ALV ten opzichte van bestuur en directeur in de praktijk brengen 
- Overleggen met SWV VO om te komen tot actief beleid in overgang po-vo. 

12.2 Toekomstige ontwikkelingen 
- Het voeren van OOGO en de voorbereidende ambtelijke gesprekken over het Ondersteuningsplan 

2016-2020. 
- Het ontwikkelen van een structuur voor het verantwoorden door de schoolbesturen aan het 

samenwerkingsverband voor de inzet van de ontvangen middelen vanuit het samenwerkingsverband 
(personeel, materieel, arrangementen, scholing) en voor het rendement daarvan. (LGF middelen en 
algemene middelen) 

- Het ontwikkelen van beleid ten aanzien van de verhouding aantal leerlingen basisonderwijs en 
speciaal (basis) onderwijs (moreel en financieel) en benchmark ontwikkelen 

- Het monitoren van de afspraken rondom de realisering van de afgesproken basisondersteuning op de 
basisscholen 

- Het ontwikkelen van streefgetallen voor het samenwerkingsverband m.b.t. het weerstandsvermogen 
en overige financiële kengetallen   

- Het creëren van een onderbouwd beeld van de percentages leerlingen op SO, SBO en basisonderwijs 
(streefpercentages) 

- Het uitvoeren, doorontwikkelen en implementeren van MDO toetsen op effecten 
- Meer inzetten op verbetering voor-/vroegschool – primair onderwijs 
- Meer inzetten op verbetering overgang primair onderwijs – voortgezet onderwijs 
- Meer inzetten op het in beeld hebben van thuiszitters en actief beleid om onderwijs te bieden. 

12.3 Personele bezetting 
Profi Pendi heeft een directeur in dienst voor 1 WTF, een administratief medewerker voor 0,333 WTF en een 
voor 0,8 WTF. De beleidsmedewerker (0,6 WTF) nam afscheid per 1 november 2015 in verband met haar 
pensioen. De nieuwe beleidsmedewerker (0,4 WTF) startte al per 1 augustus 2015.  
Af en toe worden mensen ingehuurd als dat noodzakelijk is. Maar dat is niet structureel. 

12.4 Gevoerde beleid inzake van beheersing van uitkeringen na ontslag 
Op dit moment hebben wij daar geen beleid op gemaakt. 

12.5 afhandeling van klachten 
Het is nog niet voorgekomen dat er klachten waren die wij niet zelf konden afhandelen. De aard van de 
klachten was niet van dien aard dat dat nodig was. Wij zullen komend jaar een werkwijze beschrijven om met 
klachten om te gaan. 

13. Overig 
Het bestuur en de directeur van het SWV zijn van oordeel dat in 2015 veel beleid is ontwikkeld om te komen 
tot het concretiseren van onze missie en visie voor het nieuwe ondersteuningsplan 2016-2020.  Via het contact 
met de diverse besturen, schooldirecteuren, OPR, ketenpartners en gemeenten zijn in gezamenlijkheid plannen 
ontwikkeld die gedragen worden door het ‘werkveld’ dat moet zorgdragen voor de uitvoering.   
Het bestuur en de directeur volgen nauwlettend en kritisch de ontwikkeling van de financiële positie. 
 

 

 

 

 



Jaarverslag 2015 Profi Pendi Samenwerkingsverband primair onderwijs te Nieuwegein 

FINANCIEEL BELEID

Financiële positie op balansdatum en analyse van het resultaat

De begroting van 2015 liet een negatief resultaat zien van € 48.651.

Het daadwerkelijke resultaat van 2015 bedraagt € 135.194 positief. Een verschil van € 183.845.

Onderstaand treft u een vergelijking aan tussen realisatie 2015, realisatie 2014 en begroting 2015 en een

nadere toelichting op de belangrijkste verschillen.

Analyse realisatie 2015, versus realisatie 2014 en realisatie 2015 versus begroting 2015

Realisatie

 2015

(A)

Begroting

 2015

(B)

Verschil

(A-B)

Realisatie

 2014

(C)

Verschil

(A-C)

Baten

Rijksbijdrage 436.287     267.849      168.438            386.151          50.136        

Overige baten -                 -                  -                        1.200              -1.200         

Totaal baten 436.287     267.849      168.438            387.351          48.936        

Lasten

Personele lasten 221.936     257.500      -35.564             153.387          68.549        

Afschrijvingen 2.218         2.250          -32                    1.264              954             

Huisvestingslasten 11.428       13.700        -2.272               11.957            -529            

Overige lasten 66.177       42.800        23.377              48.937            17.240        

Totaal lasten 301.759     316.250      -14.491             215.545          86.214        

Saldo baten en lasten 134.528     -48.401       182.929            171.806          -37.278       

Financiële baten en lasten 666            -250            916                   671                 -5                

Resultaat 135.194     -48.651       183.845            172.477          -37.283       

Specificatie belangrijkste verschillen:

Het positieve resultaat 2015 geeft ten opzichte van 2014 een verschil van € -37.283.

De belangrijkste verschillen zijn:

Toename rijksbijdragen 50.136€     

Afname huisvestingslasten 529€          

50.665€     

Afname overige baten 1.200€        

Toename personele lasten 68.549€      

Toename afschrijvingen 954€           

Afname financiële baten 5€               

Toename overige lasten 17.240€      

87.948€     

-37.283€    

Toename rijksbijdragen (€ 50.136)

De hogere rijksbijdragen bestaan voornamelijk uit subsidie lichte en zware ondersteuning.

Toename personele lasten (€ 68.549)

De gemiddelde personele bezetting in 2015 lag 0,57 Wtf hoger dan in 2014 wat resulteert in hogere lasten.

Toename overige lasten (€  17.240)

De hogere lasten zitten met name in de posten ICT website/monitoring en overige uitgaven

onder andere in vooruitbetaling ultimo 2014 GPO januari tot en met juli 2015. 
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De belangrijkste verschillen in het gerealiseerde resultaat 2015 ten opzichte van het begrote resultaat 2015 zijn:

Meer rijksbijdragen, dan begroot 168.438€   

Minder personele lasten, dan begroot 35.564€     

Minder afschrijvingen, dan begroot 32€            

Minder huisvestingslasten, dan begroot 2.272€       

Meer financiële baten, dan begroot 916€          

207.222€   

Meer overige lasten, dan begroot 23.377€     

23.377€     

183.845€   

Hogere rijksbijdragen (€ 168.438)

Lagere personele lasten (€ 35.564)

Hogere overige lasten (€ 23.377)

Treasuryverslag

Het samenwerkingsverband hanteert een door het bestuur vastgestelde treasurystatuut. In dit statuut is bepaald binnen

welke kaders het financierings- en beleggingsbeleid is ingericht.

Het uitgangspunt blijft dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.

Beleid beleggen en belenen wordt uitgevoerd conform de regeling beleggen en belenen door instellingen

voor onderwijs en onderzoek 2010 van het Ministerie van OCW, gedateerd 26 september 2009.

De hogere rijksbijdragen bestaan voornamelijk uit hogere subsidie toekenning lichte en zware ondersteuning en lagere 

afdrachten AB LGF trekkingsrecht.

De lagere personeelslasten bestaan voornamelijk uit lonen en salarissen (€ 5.891), scholing en training

(€ 5.087) en geschillen commissie (€ 25.000). 

De hogere lasten kosten zitten met name in de posten ICT website/monitoring (€ 15.904) en Overige uitgaven

(€ 13.074) onder andere in vooruitbetaling ultimo 2014 GPO januari tot en met juli 2015. 

Samenwerkingsverband Profi Pendi heeft een risicomijdend financieel beleid gevoerd. De gelden staan op 

bankrekeningen bij de Rabobank.
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Financiële kengetallen

Kalenderjaar Kalenderjaar Streef-

2015 2014 waarde

- Solvabiliteit 1 70,02% 49,51% 45%

- Liquiditeit (current ratio) 3,37 2,00 > 1,5

- Rentabiliteit 30,99% 44,53% 0 - 5 %

- Kapitalisatiefactor 99,60% 88,98% 25%

- Weerstandsvermogen 5,48% 8,52% 7%

Solvabiliteit 1 (Eigen vermogen / Totaal passiva)

Liquiditeit (current ratio) (Vlottende activa / Kortlopende schulden)

Rentabiliteit (Resultaat / (Totale baten + Rentebaten)* 100%)

Kapitalisatiefactor (Totale kapitaal -/- Gebouwen en Terreinen) / (Totale baten + Rentebaten))

Weerstandsvermogen (Eigen vermogen / (Totale baten + Rentebaten))

De solvabiliteit geeft aan op welke wijze de bezittingen, die op de actiefzijde van de balans staan, zijn gefinancierd, 

namelijk met eigen vermogen en/of vreemd vermogen. Hoe slechter de solvabiliteit is, des te groter is het risico, dat de 

vermogensverstrekkers hun vermogen deels of geheel verloren zien gaan.

De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Een 

liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans als voldoende gekwalificeerd, omdat tegenover de binnenkort vervallende 

schulden van de instelling ten minste evenveel vlottende activa staan.

Dit kengetal geeft aan welk deel van de totale baten c.q. opbrengsten over blijft na aftrek van de lasten c.q. kosten.

De kapitalisatiefactor meet het verband tussen het kapitaal dat een bestuur gebruikt voor haar activiteiten en de 

inkomsten van dat bestuur. Het kapitaal dat vastligt in gebouwen en terreinen wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Het weerstandsvermogen meet het verband tussen het aanwezige eigen vermogen van een bestuur en de totale 

inkomsten van dat bestuur. Hiermee wordt een beter inzicht verkregen in de omvang van het eigen vermogen in relatie 

tot de grootte van het bestuur.
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CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

Gegevensset

A1. Kengetallen Actueel

2015 2016 2017 2018

Personele bezetting in FTE

- Management/directie 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

- Overige medewerkers 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000

Leerlingenaantallen basisonderwijs 16.900 16.321 15.760 15.279

Leerlingaantallen SBO 684 662 600 544

Leerlingaantallen SO 187 175 174 169

TOTAAL 17.771 17.158 16.534 15.992

Toelichting op de kengetallen

Het bestuur geeft aan de ontwikkeling van:

Personele bezetting:

Binnen het personeelsbestand is sprake van een directeur en een 2-tal medewerkers.

Leerlingaantallen:

Uit bovenstaande leerlingaantallen blijkt dat binnen de meerjarenbegroting rekening gehouden is

met een behoorlijk daling van het aantal leerlingen.

Deze leerlingaantallen zijn onttrokken aan het scenariomodel PO en in een incidentele situatie

(neerwaarts) bijgesteld. 

A2. Meerjarenbegroting - Balans Actueel

2015 2016 2017 2018

ACTIVA

Vaste activa

- Materiële vaste activa 4.224              705                 705                 705                 

Totale vaste activa 4.224              705                 705                 705                 

Vlottende activa 435.197          561.712          719.889          872.178          

TOTALE ACTIVA 439.421          562.417          720.594          872.883          

PASSIVA Actueel

2015 2016 2017 2018

Eigen vermogen

- Algemene reserve 307.671          393.432          551.609          703.898          

Totale eigen vermogen 307.671          393.432          551.609          703.898          

Voorzieningen 2.612              -                      -                      -                      

Kortlopende schulden 129.138          168.985          168.985          168.985          

TOTALE PASSIVA 439.421          562.417          720.594          872.883          

Weerstandsvermogen Actueel

2015 2016 2017 2018

In percentage 5,48% 5,38% 7,65% 9,83%

Toelichting op de balans:

Materiele vaste activa

Gezien de omvang van het samenwerkingsverband is in beperkte mate sprake van investeringen.

Binnen de ontwikkeling van de balans is daar dus ook nauwelijk rekening mee gehouden.

Vlottende activa:

Op grond van de (begrote) resultaten is duidelijk zichtbaar dat de beschikbare liquiditeit zal toenemen.

Verwachting

Verwachting

Verwachting

Verwachting
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Eigen vermogen

De balans wordt met name bepaald door het resultaat van het verslagjaar. Gezien de resultaten in

de meerjarenbegroting zal de vermogenspositie verdergaand oplopen. Het vermogen wordt met name gebruikt

om risico's binnen het samenwerkingsverband te kunnen bestrijden en eventuele betalingen vanuit

de besturen te voorkomen.

In 2016 wordt nagedacht over aanwending van de middelen richting de besturen.

Voorzieningen

Gezien de personele bezetting is slechts sprake van een beperkte voorziening, reden waarom

sprake is van  niet omvangrijke voorziening.

Daarnaast kunnen zaken met een behoorlijke personele betekenis leiden tot het vormen van een voorziening,

Aangezien deze niet aanwezig zijn bij het samenwerkingsverband is het treffen van een voorziening daarvoor

niet van toepassing.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn in omvang afhankelijk van het moment van betaling. Een aantal

verplichtingen keren jaarlijks terug op de balans als kortlopende schuld. Omvangrijke mutaties in de

omvang van de schulden worden niet verwacht.

Staat van baten en lasten Actueel

2015 2016 2017 2018

Baten -                      -                      -                      -                      

- Rijksbijdragen 436.287          633.084          704.042          697.299          

Totale baten 436.287          633.084          704.042          697.299          

Lasten

- Personeelslasten 221.936          331.000          331.000          331.000          

- Afschrijvingen 2.218              4.000              4.000              4.000              

- Huisvestingslasten 11.428            18.900            18.900            18.900            

- Overige lasten 66.177            193.423          191.965          191.110          

Totale lasten 301.759          547.323          545.865          545.010          

Saldo baten en lasten 134.528          85.761            158.177          152.289          

Financiële baten en lasten 666                 -                      -                      -                      

Resultaat 135.194          85.761            158.177          152.289          

Toelichting:

Balanspositie

De balanspositie is met name afhankelijk van de jaarlijkse resultaten. Geconstateerd kan worden 

dat de risico's binnen de beheerslasten van het samenwerkingsverband beperkt zijn en de resultaten

met name afhankelijk zijn van de (noodzakelijke) doorbetalingen aan de scholen binnen het 

samenwerkingsverband. Uit bovenstaande staat van baten lasten (conform EFJ-model) is dat niet direct zichtbaar.

Op de volgend bladzijde de meerjarenbegroting, zoals deze is opgesteld binnen het SWV.

Verwachting
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Staat van baten en lasten Actueel

2015 2016 2017 2018

Baten

- Rijksbijdragen

Lichte ondersteuning 2.802.176       2.751.490       2.668.086       2.581.920       

Zware Ondersteuning 2.323.994       4.559.964       4.546.284       4.575.438       

Overgangsbekostiging 492.552          -                      -                      -                      

Totale baten 5.618.722       7.311.454       7.214.370       7.157.358       

Lasten

Afdracht Besturen (S)BO 282.400          450.400          658.000          1.066.100       

SBO, overdracht >2% en groei 1.948.472       1.993.494       1.821.672       1.563.828       

Schoolmaatschappelijk werk 34.276            31.001            31.407            31.407            

Voorzieningen 575.548          591.605          591.600          591.600          

Afdrachten SO 1.008.149       2.173.446       2.104.474       2.053.749       

Overdracht schooldeel LGF 951.021          680.750          545.500          395.700          

Inzet middelen AWBZ 33.821            40.000            40.000            40.000            

AB LGF trekkingsrecht 299.032          717.675          717.675          717.675          

Overhead en organisatielasten 351.475          547.322          545.865          545.010          

Totale lasten 5.484.194       7.225.693       7.056.193       7.005.069       

Saldo baten en lasten 134.528          85.761            158.177          152.289          

Financiële baten en lasten 666                 -                      -                      -                      

Resultaat 135.194          85.761            158.177          152.289          

Baten:

Rijksbijdragen:

Binnen de baten voor de lichte ondersteuning is duidelijk de afname van het aantal leerlingen

basisonderwijs zichtbaar.

Binnen de bekostiging zware ondersteuning is zichtbaar dat de bekostiging in 2016 toeneemt. Dit is het gevolg

van het volledige kalenderjaar bekostiging zware ondersteuning personeel. In 2015 was dit vanaf 1 augustus.

Ondanks daling van het aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs neemt de vergoeding nog niet af en

dat is het gevolg van de afname van de negatieve verevening. Specificatie:

2016 2017 2018

Normbekostiging personeel en materieel 6.038.344€     5.833.275€     5.629.783€     

Verevening -1.478.380€    -1.286.991€    -1.054.345€    

4.559.964€     4.546.284€     4.575.438€     

Van overgangsbekostiging was alleen sprake in het schooljaar 2014/2015.

Lasten:

Afdracht besturen (S)BO

Binnen de begroting wordt de ruimte benut om gedurende de jaren de afdracht aan de besturen te verhogen.

Overdracht SBO:

Het aantal leerlingen daalt mee met het aantal leerlingen in het basisonderwijs. Daarnaast is door het SWV

voorgenomen het verwijzigingspercentage terug te brengen naar 3% per 1 oktober 2019. Bij vermindering

van de omvang leidt dit tot een behoorlijke afname van de lasten.

Schoolmaatschappelijk werk:

De subsidie wordt aangewend om de activiteiten daarvoor bedoeld in te zetten.

Voorzieningen binnen het samenwerkingsverband:

In 2016 zal gesproken worden over de inzet van de voorzieningen binnen het samenwerkingsverband. In de

meerjarenbegroting is vooralsnog rekening gehouden met inzet van deze voorzieningen.

Afdrachten SO:

De afdrachten voor het SO dalen mee met de daling van het aantal leerlingen.

Afdracht schooldeel LGF:

Binnen het samenwerkingsverband behouden de scholen de verstrekte LGF financiering van de leerling tot het einde

van de schoolloopbaan binnen het primair onderwijs. De uitstroom van deze leerlingen zorgt voor afname

van de overdracht van middelen aan de scholen en is duidelijk zichtbaar binnen de meerjarenbegroting.

Inzet middelen AWBZ:

Deze middelen worden ingezet voor incidentel bijzondere ondersteuning van leerlingen.

Toelichting op de staat van baten en lasten:

Verwachting
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AB LGF trekkingsrecht:

Op grond van de herbestedingsverplichting ontstaat deze verplichting aan de ambulante diensten.

De contracten met de ambulante diensten zijn opgezegd per 1 augustus 2017. In de loop van 2016 of 2017 zal

duidelijk worden op welke wijze deze middelen aangewend blijven.

Overhead en organisatielasten:

In de realisatie van 2015 is zichtbaar dat middelen binnen de overhead- en organisatielasten niet 

volledig benut zijn. Met ingang van 2016 zijn er aan de overhead- en organisatielasten toegevoegd voor 

innovatie en onvoorzien. Daarnaast zijn de budgetten op het gebied van ICT en professionalering verhoogd.

B OVERIGE RAPPORTAGES

B1. Rapportage aanwezigheid en werking interne risicobeheersings- en controlesysteem.

B2. Beschrijving belangrijkste risico's en onzekerheden.

In onderstaande opstelling zijn met name de belangrijkste risico's benoemd en de beheersmaat-

regelen. In het ondersteuningsplan is de volledige risicoanalyse opgenomen. 

Risico-identificatie:

De volgende risico’s kunnen benoemd worden:

1.       Wet- en regelgeving;

2.       De ontwikkeling van het aantal leerlingen basisonderwijs;

3.       De ontwikkelingen van het aantal leerlingen speciaal basisonderwijs;

4.       De verhoudingen tussen beiden;

5.       De ontwikkeling van het aantal leerlingen speciaal onderwijs.

6.       De inzet binnen de voorzieningen;

7.       De omvang van de overhead- en organisatielasten;

8.       Inkomend en uitgaand grensverkeer;

9.       Onderwijs en zorg voor leerlingen.

Risicobeheersing:

1.       Wet- en regelgeving.

Beheersmaatregel:

2.       Ontwikkeling aantal leerlingen basisonderwijs:

Beheersmaatregel:

Voortdurend dient op basis van de informatie vanuit de schoolbesturen en vanuit het scenariomodel PO 

actualisatie plaats te vinden van deze leerlingaantallen. Door de bekostiging o.b.v. t-1 zal dan tijdig 

geanticipeerd worden op deze leerling ontwikkeling door bijstelling van de (meer)jarenbegroting. Het 

advies is dan ook dit punt regelmatig op de agenda van het bestuur terug te laten komen.

Aanpassing van wet- en regelgeving kan consequenties hebben op de omvang van de baten en lasten 

binnen het SWV. 

Door de directeur dient geanticipeerd te worden op de consequenties van wet- en regelgeving. De impact 

van wet- en regelgeving dient direct vertaald te worden naar consequenties hiervan binnen de 

(meerjaren)begroting.

Binnen de meerjarenbegroting is reeds rekening gehouden met vermindering van het aantal leerlingen in 

het basisonderwijs. De financiële consequenties aan de baten heeft ongeveer een bedrag tot gevolg van € 

500,-- per leerling (voor zowel de zware als de lichte ondersteuning).

De genoemde risico’s pleiten ervoor om direct vanaf de start een adequate monitor in te richten, en in feite ‘real 

time’ alle trends binnen het samenwerkingsverband te volgen, zodat tijdig eventuele noodzakelijke interventies 

kunnen worden gepleegd om tot een beheersing van de uitgaven te komen.

In dit kader denken we aan de ken- en stuurgetallen zoals eerder genoemd in het ondersteuningsplan en 

monitoring op basis van een digitaal systeem (bijvoorbeeld Kindkans), kwartaalrapportages en de jaarrekening.

Het doel van risico-identificatie is om inzichtelijk te maken welke risico’s het SWV loopt. Het risico kan dan 

ook gedefinieerd worden als de kans van een optreden van een gebeurtenis met effect op het behalen van 

de doelstellingen.
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3.       Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs:

Beheersmaatregel:

4.       De verhouding tussen leerlingen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs:

Beheersmaatregel:

5.       Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs:

Inclusief de basisbekostiging komt dit neer op bedragen tussen de € 12.200 en € 25.700.

Beheersmaatregel:

6.       Inzet binnen de voorzieningen:

Beheersmaatregel:

Binnen de meerjarenbegroting is duidelijk zichtbaar dat de afdracht aan het speciaal basisonderwijs een 

omvangrijk bedrag is. Binnen het toetsingskader is vastgesteld dat dit op termijn terug moet naar 3%. 

Hierop is geanticipeerd binnen de meerjarenbegroting.

Een leerling op het speciaal basisonderwijs levert voor de zware ondersteuning  een bedrag op van € 340. 

De afdracht voor een leerling boven de 2% bedraagt op dit moment € 4.355 (dan vindt alleen betaling 

plaats van de ondersteuningsbekostiging).

Bij bekostiging op basis van groei (op dit moment ongeveer 9% op basis van het gemiddelde van de 

afgelopen 3 jaar) gaat het om een bedrag van € 8.031 (basis- en ondersteuningsbekostiging voor zowel 

personeel als materieel).

Op basis van de kijkglazen, op basis van uitgifte van beschikkingen, op basis van periodieke overleg met 

het S(B)O en op basis van analyse van verwijzing per woonplaats kan een goed beeld gevormd worden 

van de omvang hiervan en kan dit leiden tot bijstelling.

Als gevolg van de verhouding tussen leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs zou 

scheefgroei kunnen zitten in de verhouding tussen in- en uitstroom en eventuele effecten die niet direct 

invloed hebben op de afname in het SBO. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verdichting van de 

problematiek bij de SBO-scholen.

Op basis van de beheersmaatregelen onder punt 2 genoemd kan hier al een behoorlijk inzicht in 

verkregen worden. Het is goed dat de directeur van het SWV en de betreffende SB0-scholen de in- en 

uitstroom monitoren en zo nodig maatregelen nemen voor de toekomst.

Dit zorgt op basis van 1 oktober t-1 voor een rechtstreekse korting op de beschikkingen zoals deze door 

OCW worden uitgebracht.

Voor de peildatum vindt er bekostiging plaats vanuit het SWV van de basis- en ondersteuningsbekostiging 

voor zowel personeel als materieel.

Voor de ondersteuningsbekostiging is er sprake van bedragen tussen de € 8.700 en € 22.000 (van 

categorie laag naar categorie hoog).

In de begroting is rekening gehouden met een percentage van ongeveer 1% op basis van 1 oktober t-1 en 

een groei van 7 leerlingen op de peildatum.

Op grond van de TLV’s die door het SWV worden afgegeven dient periodiek goed in beeld gebracht te 

worden op welke wijze de omvang hiervan zich ontwikkeld. De aantallen dienen door periodieke 

rapportages goed in beeld gebracht te worden. De omvang van bedragen per leerling zijn substantieel. De 

directeur van het samenwerkingsverband en de directeuren SO monitoren de verkregen informatie en 

nemen maatregelen, wat kan leiden tot nieuw beleid.

Binnen de meerjarenbegroting zijn de bedragen voor de inzet binnen de voorzieningen op onderdelen 

gehandhaafd. Vanaf 2017 is het bedrag gekaderd op hetzelfde niveau.

Binnen de meerjarenbegroting is dit onderwerp duidelijk zichtbaar gemaakt. Belangrijk aandachtspunt blijft 

wel de omvang van de kosten in verhouding tot de afname van het aantal leerlingen. De omvang van te 

ontwikkelen beleid met betrekking tot dit punt in relatie tot de afname van het aantal leerlingen kan hier 

een rol in spelen.
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7.       De omvang van de overhead- en organisatielasten:

Beheersmaatregel:

 
8.       Inkomend en uitgaand grensverkeer:

Beheersmaatregel:

9.       Onderwijs en zorg voor leerlingen:

Beheersmaatregel:

Vanuit OCW waren reeds middelen toegekend in het kader van de compensatiemaatregel AWBZ. Een 

deel van deze middelen worden weer teruggedraaid als gevolg van de EMB-leerlingen en richtlijnen 

voorgeschreven door OCW. Het gaat om ongeveer halvering van de beschikbare middelen zoals deze 

waren toegekend. In de begroting is deze last opgenomen en identiek aan de omvang van de toegekende  

baten. Het risico-effect met betrekking tot de meerjarenbegroting lijkt hierdoor beperkt, echter blijven er 

wel minder middelen beschikbaar voor overige inzet.

In toenemende mate wordt verwezen naar de Gemeenten. Echter er zullen mogelijk nog aanvragen gaan 

komen. Het voorstel is dan in ieder geval de nog beschikbare ruimte te behouden en goed op de hoogte te 

zijn van de omvang daarvan in relatie tot de mogelijke aanvragen.

Binnen de begroting is vanaf 2016 al rekening gehouden met de verhoging van de inzet personeel binnen 

het SWV. Binnen de overige organisatielasten lijkt wat ruimte te zitten met betrekking tot de omvang van 

de uitgaven, daarnaast is er toch wel sprake van een aantal vaste verplichting die ervoor zorg dragen dat 

in het licht van de ontwikkeling van het aantal leerlingen de overhead- en organisatielasten wat zwaarder 

gaan drukken op de begroting.

Kritisch kijken naar de omvang van deze lasten. Gezien de nog te nemen formele verplichtingen 

(vastlegging, procedures etc.) blijft dit een aandachtspunt. Voor alsnog zijn deze dan ook nog niet verlaagd 

in de meerjarenbegroting.

Bij leerlingen komend van de regio buiten het SWV en op het speciaal basisonderwijs in de regio van het 

SWV zitten is sprake van inkomend grensverkeer. Leerlingen vanuit de regio die buiten de regio van het 

SWV op een SBO-school zitten is sprake van uitgaand grensverkeer.

De directeur van het SWV monitort met de SB0-scholen in de regio het inkomende grensverkeer. Voor het 

uitgaande grensverkeer is het van belang op de hoogte te zijn van deze leerlingen en de daaraan 

verbonden verplichtingen. De directeur van het SWV is op de hoogte van het aantal leerlingen 

grensverkeer.
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Jaarverslag 2015 Profi Pendi Samenwerkingsverband primair onderwijs te Nieuwegein 

GRONDSLAGEN

Activiteiten:

Algemeen:

Gehanteerde valuta:

De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn opgenomen in euro's.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De gehanteerde afschrijvingspercentage is:

ICT 33,33%

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van

voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

Eigen vermogen

Algemene reserve

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende 

afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt 

naar tijdsgelang afgeschreven. Bedragen vanaf € 500 worden geactiveerd.

De jaarrekening is opgesteld conform de geldende verslaggevingsregels zoals deze zijn opgenomen in 

Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 

titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 

Onderwijsinstellingen.

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

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.       

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

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Het samenwerkingsverband Profi Pendi Primair Onderwijs te Nieuwegein heeft ten doel de belangen 

van haar leden te behartigen en in hun behoeften te voorzien ten aanzien van hetgeen genoemd wordt 

onder artikel 1 van de statuten.

Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief 

aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.

Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. 

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de 

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 

bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat 

van baten en lasten.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije 

beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide 

middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het bestuur 

worden verwerkt onder de financiele vaste activa.

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en 

wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de 

toegerekende baten en de werkelijke gemaakte lasten (in geval van een tekort wordt dit resultaat ten 

laste van de algemene reserve gebracht).

Reserves worden geacht uit publieke middelen ter zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in 

de toelichting op de balans.
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Voorzieningen

Jubileumgratificatie

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar,

zijn in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De rijksbijdrage OCW betreft de vergoeding voor personele- en materiële kosten toegerekend aan het

verslagjaar. 

Het resultaat van de exploitatie wordt toegedeeld aan de reserve die door het bestuur is bepaald.

Pensioenlasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste 

activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden 

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 

noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 

betrekking hebben.

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 rederlijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op de 

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 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 confrom de cao. De voorziening is 

gewaardeerd tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 2,5%. 

De overlopende passiva betreffen nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere 

kortlopende schulden zijn te plaatsen. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van 

maximaal één jaar.

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

de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van 

extra personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidzorg.

Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel 

op pensioengerechtigde leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd pensioenregeling is verwerkt 

als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op 

verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen 

verdere verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij 

het pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De 

premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 

worden opgenomen als overlopende activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een 

vermindering van toekomstige betalingen.
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Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de betreffende activa en passiva. 

GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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(na verwerking resultaatbestemming)

EUR EUR EUR EUR

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 4.224 3.094

4.224 3.094

Vlottende activa

Vorderingen 14.772 23.006

Liquide middelen 420.425 322.248

435.197 345.254

Totaal activa 439.421 348.348

Passiva

Eigen vermogen 307.671 172.477

Voorzieningen 2.612 2.387

Kortlopende schulden 129.138 173.484

Totaal passiva 439.421 348.348

31-12-2015 31-12-2014

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014

EUR EUR EUR

Baten

Rijksbijdragen OCW 436.287                267.849                386.151                

Overige baten -                            -                            1.200                    

Totaal baten 436.287                267.849                387.351                

Lasten

Personeelslasten 221.936 257.500 153.387

Afschrijvingen 2.218 2.250 1.264

Huisvestingslasten 11.428 13.700 11.957

Overige lasten 66.177 42.800 48.937

Totaal lasten 301.759 316.250 215.545

Saldo baten en lasten * 134.528 -48.401 171.806

Financiële baten en lasten 666 -250 671

Resultaat * 135.194 -48.651 172.477

* (- is negatief)
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KASSTROOMOVERZICHT 2015, VERGELIJKENDE CIJFERS 2014

EUR EUR EUR EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 135.194 172.477

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 2.218 1.264

- Mutaties voorzieningen 225 2.387
2.443 3.651

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 8.234 -23.006

- Kortlopende schulden -44.346 173.484
-36.112 150.478

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -3.348 -4.358

Mutatie liquide middelen 98.177 322.248

Beginstand liquide middelen 322.248 -

Mutatie liquide middelen 98.177 322.248

Eindstand liquide middelen 420.425 322.248

2015 2014
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TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Activa

Materiële vaste activa

Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Desinves- Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boek-

waarde vingen waarde ringen teringen vingen waarde vingen waarde

t/m t/m per in in in t/m t/m per

31-12-2014 31-12-2014 31-12-2014 2015 2015 2015 31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

ICT 4.358      1.264      3.094      3.348      -               2.218      7.706      3.482      4.224      
Materiële

vaste activa 4.358      1.264      3.094      3.348      -               2.218      7.706      3.482      4.224      

EUR EUR

Vorderingen

OCW -               15.453

Overige vorderingen 13.897 954

Overlopende activa 875 6.599
Vorderingen 14.772 23.006

Uitsplitsing:

Rente spaarrekening 867 866

Inkomend grensverkeer 9.976 -              

Te vorderen u.h.v. afdracht premies en verzekeringen 3.054

Overige -               88

Overige vorderingen 13.897 954

GPO Overgang LO jan/jul 2015 -               5.775

De Elf provinciën huur, januari 2015 -               824

KS Fectio ruimtehuur verrijkingsklas jan/jul 2016 875 -              

Overlopende activa 875 6.599

EUR EUR

Liquide middelen

Rabobank rek.courant NL21RABO0129502243 39.559 122.248

Rabobank bedr.sparen NL32RABO3463699923 380.866 200.000
Liquide middelen 420.425 322.248

31-12-2015 31-12-2014

31-12-2015 31-12-2014
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Passiva

Eigen vermogen

Stand per Resultaat Overige Stand per

31-12-2014 2015 mutaties 31-12-2015

EUR EUR EUR EUR

Algemene reserve 172.477 135.194 - 307.671

Eigen vermogen 172.477 135.194 - 307.671

Voorzieningen

Stand per Dotatie Onttrekking Vrijval Stand per Kortlopend Langlopend

31-12-2014 2015 2015 2015 31-12-2015 deel <1 jaar deel >1 jaar

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Jubilea 2.387 225 - - 2.612 - 2.612

Voorzieningen 2.387 225 - - 2.612 - 2.612

31-12-2015 31-12-2014

Kortlopende schulden EUR EUR

Crediteuren 46.432 131.342

Belastingen en premies sociale verzekeringen 6.380 7.169

Schulden terzake van pensioenen 1.655 2.245

Overige kortlopende schulden 66.638 22.587

Overlopende passiva 8.033 10.141

Kortlopende schulden 129.138 173.484

Uitsplitsing:

Loonheffing 5.248 5.915

Nog te betalen premies en verzekeringen 1.132 1.254

Belastingen en premies sociale verzekeringen 6.380 7.169

AWBZ, te betalen 10.431 7.500

Nog door te betalen schoolmaatschappelijk werk 24.659 15.000

Indexering afdrachten AB/ZORG, OEC en groeiregeling 8.429 -

Indexering ambulante diensten/LGF scholen 19.360

Overige 3.759 87

Overige kortlopende schulden 66.638 22.587

Accountantskosten 3.330 5.540

Vakantiegeld 4.703 4.601

Overlopende passiva 8.033 10.141
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Model G Verantwoording van subsidies - Model G

Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule.

In 2015 zijn er geen G1 en G2 subsidies van toepassing.

In 2015 zijn er geen subsidies met verrekeningsclausule ontvangen en ook uit voorgaande jaren zijn er 

geen subsidies met verrekeningsclausule meer te verantwoorden.
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Huurverplichtingen

Verlofuren duurzame inzetbaarheid personeel

Vennootschapsbelasting

Profi Pendi samenwerkingsverband primair onderwijs is De Elf Provincien B.V. te Zeist een huurverplichting voor 

het kantoorpand aan de Dukatenburg 101 te Nieuwegein aangegaan. Deze overeenkomst is aangegaan voor de 

duur van één jaar, ingaande op 1 december 2013 en lopende tot en met 30 november 2014. Deze overeenkomst 

wordt telkens voor één jaar verlengd. De verplichting van de huur, inclusief de bijkomende servicekosten, bedraagt 

op jaarbasis 9.717 euro.

In de nieuwe cao is een mogelijkheid opgenomen verlofuren in het kader van duurzame inzetbaarheid van 

personeel of werktijdvermindering van senioren op te sparen. Voor opgespaarde rechten moet een voorziening 

worden gevormd mits de rechten op doorbetaalde afwezigheid in de toekomst kunnen worden opgenomen (in uren) 

of verzilverd (in geld). Bij Profi Pendi Samenwerkingsverband Primair Onderwijs heeft geen inventarisatie 

plaatsgevonden van deze verlofuren en is derhalve onbetrouwbaar vast te stellen om hoeveel geld het gaat. Een 

voorziening is hiervoor niet opgenomen.

De belastingdienst is van menig dat de entiteit vennootschapsbelasting plichtig is. Hiertegen is bezwaar 

aangetekend, dit loop nog. In de jaarrekening is een ambtshalve aanslag 2014 als last opgenomen van 4.930 euro. 

Mocht er sprake zijn van vennootschapsbelasting kan over 2014 en 2015 nog (aanvullende) aanslagen worden 

opgelegd van ca. maximaal 60.000 euro.
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TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014

EUR EUR EUR
 Rijksbijdragen

Lumpsum personeel, lichte ondersteuning 2.640.842             2.577.367             1.091.816             

Lumpsum materieel, lichte ondersteuning 126.600                125.567                54.218                  

Schoolm. werk, lichte ondersteuning 34.734                  36.130                  15.079                  

Rijksbijdragen OCW - lichte ondersteuning 2.802.176             2.739.064             1.161.113             

Lumpsum personeel, zware ondersteuning 2.515.587             2.434.823             124.718                

Lumpsum materieel, zware ondersteuning 531.867                527.696                1.958                    

Overgang zware ondersteuning - verevening -723.460               -716.525               -                            

Rijksbijdragen OCW - zware ondersteuning 2.323.994             2.245.994             126.676                

LGF personeel schooldeel 492.552                488.185                351.823                

LGF materieel. schooldeel -                            -                            64.240                  

Overgangsbekostiging OCW 492.552                488.185                416.063                

Vrijval implementatiesubsidie OCW -                            -                            320.020                

Overige subsidies OCW -                            -                            320.020                

5.618.722             5.473.243             2.023.872             

 Doorbetalingen rijksbijdrage SWV
Afdracht besturen scholen (speciaal) basisonderwijs -282.400               -282.400               -121.725               
SBO, overdracht >2% en groei -1.948.472            -1.929.877            -798.596               
Schoolmaatschappelijk werk -34.276                 -36.130                 -15.000                 
PAB/zorg -540.946               -537.700               -201.208               
Verrijkingsklas -34.602                 -35.000                 -14.331                 
Grensverkeer inkomend/uitgaand 9.976                    -                            -                            
Mozaiek -21.404                 -                            -                            
GPO W-N overgang LO jan/jul -5.775                   -                            -                            

 Lasten lichte ondersteuning -2.857.899            -2.821.107            -1.150.860            

SO, overdracht  1 okt t-1 -970.206               -984.811               -                            
SO, overdracht peildatum -37.943                 -                            -                            
Overdracht schooldeel LGF -951.021               -932.837               -456.621               
Inzet middelen AWBZ -33.821                 -71.400                 -7.500                   
AB LGF trekkingsrecht -299.032               -367.739               -                            
Mozaiek -15.969                 -                            -                            
Lasten zware ondersteuning -2.307.992            -2.356.787            -464.121               

OPR - school -7.544                   -15.000                 -12.115                 
Bestuursvergoeding -9.000                   -12.500                 -10.625                 

-16.544                 -27.500                 -22.740                 

-5.182.435            -5.205.394            -1.637.721            

Totaal (Rijks)bijdragen OCW 436.287                267.849                386.151                

Overige baten

Overige opbrengsten -                            -                            1.200                    

Totaal overige baten -                            -                            1.200                    

Totaal baten 436.287                267.849                387.351                
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Lasten

Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014

EUR EUR EUR

Personeelslasten
Brutolonen en salarissen 140.875                83.837                  
Sociale lasten 24.182                  17.733                  
Pensioenpremies 16.639                  12.113                  
Totaal lonen en salarissen 181.696                185.000                113.683                

Representatie, reis- en verblijfkosten 1.792                    5.000                    277                       
Uitbesteed werk 3.310                    -                            23.272                  
Arbo/bzg -                            500                       -                            
Scholing/training (o.a. inhuur externen) 34.913                  40.000                  12.918                  
Dotatie voorziening jubilea 225                       -                            2.387                    
Geschillencommissie -                            25.000                  250                       
OPR - ouders -                            2.000                    600                       
Overige personeelslasten 40.240                  72.500                  39.704                  

Totaal personele lasten 221.936                257.500                153.387                

Gemiddeld aantal werknemers 

Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014

EUR EUR EUR

Afschrijvingen

ICT 2.218 1.250 1.264

Inventaris - 1.000 -

Afschrijvingen 2.218 2.250 1.264

Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014

EUR EUR EUR

Huisvestingslasten

Huur kantoorruimte 9.731                    10.000                  8.843                    

Schoonmaakkosten 1.329                    2.500                    1.035                    

Heffingen 318                       500                       -                            

Overige huisvestingskosten 50                         700                       2.079                    

Huisvestingslasten 11.428                  13.700                  11.957                  

Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014

EUR EUR EUR

Overige lasten

Administratie en P & C kosten 12.546                  15.000                  27.125                  

Accountantskosten 7.228                    2.500                    5.540                    

Klein inventaris 136                       1.000                    370                       

Reproductiekosten/drukwerk 842                       5.000                    816                       

Abonnementen/vakliteratuur 953                       500                       510                       

Kantoorbenodigdheden 1.274                    1.000                    1.432                    

Portikosten 871                       1.000                    219                       

Telecommunicatie 2.739                    1.000                    971                       

ICT/website/ monitoring 25.904                  10.000                  8.077                    

Verzekeringen 3.634                    500                       898                       

Contributies 100                       1.000                    249                       

Vergaderkosten 851                       2.500                    1.237                    

Overige uitgaven 9.099                    1.800                    1.493                    
Overige lasten 66.177                  42.800                  48.937                  

In het jaar 2015 waren gemiddeld 2,299 Wtf in dienst (2014 1,722 Wtf)
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Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014

EUR EUR EUR

Controle van de jaarrekening 7.228                    2.500                    5.540                    

Andere controlewerkzaamheden -                            -                            -                            

Fiscale advisering -                            -                            -                            

Andere niet-controlediensten -                            -                            -                            

7.228                    2.500                    5.540                    

Totaal Lasten 301.759                316.250                215.545                

Saldo baten en lasten * 134.528                -48.401                 171.806                

Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014

EUR EUR EUR

Financiële baten en lasten

Rentebaten 867                       -                            866                       
Rentelasten -201                      -250                      -195                      

Financiële baten en lasten 666                       -250                      671                       

Resultaat * 135.194                -48.651                 172.477                

* (- is negatief)

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de coöperatie betrokken verbonden 

partijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta 

(Wet toezicht accountantsorganisaties).

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:  
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Verbonden partijen

Binnen het Samenwerkingsverband Profi Pendi is er geen sprake van verbonden partijen.

WNT: Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Profi Pendi samenwerkingsverband primair onderwijs

4.1  Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen (met dienstbetrekking)

Functie of functies

Voorzitters-

clausule van 

toepassing

Naam
Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband in 

FTE

Beloning

Belastbare vaste 

en variabele 

onkostenver-

goedingen

Voorzieningen 

beloning 

betaalbaar op 

termijn

Uitkeringen 

wegens 

beëindiging van 

het dienstverband

Directie N
B.C.M. van 

Burgsteden
1-3-2014 1,00  €         71.964  €                        -                      9.900  €                         - 

Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen (zonder dienstbetrekking)

Functie of functies

Voorzitters-

clausule van 

toepassing

Naam
Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband in 

FTE

Beloning

Belastbare vaste 

en variabele 

onkostenver-

goedingen

Voorzieningen 

beloning 

betaalbaar op 

termijn

Uitkeringen 

wegens 

beëindiging van 

het dienstverband

Niet van toepassing  €                   -  €                        -  €                         -  €                         - 

Vermelding alle toezichthouders

Functie of functies

Voorzitters-

clausule van 

toepassing

Naam
Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband in 

FTE

Beloning 

Belastbare vaste 

en variabele 

onkostenver-

goedingen

Voorzieningen 

beloning 

betaalbaar op 

termijn

Uitkeringen 

wegens 

beëindiging van 

het dienstverband

Lid bestuur J M.A. Wesseloo N.v.t.  €           1.500  €                        -  €                         -  €                         - 

Lid bestuur N G.H. Dolfsma N.v.t.  €           1.500  €                        -  €                         -  €                         - 

Lid bestuur N R.C. van Harten N.v.t.  €           1.500  €                        -  €                         -  €                         - 

Lid bestuur N T.J. Klinkien N.v.t.  €           1.500  €                        -  €                         -  €                         - 

Lid bestuur N F. Meeuwes N.v.t.  €           1.500  €                        -  €                         -  €                         - 

Lid bestuur N J. Reitsma N.v.t.  €           1.500  €                        -  €                         -  €                         - 

Naast de leden van het bestuur fungeren de leden van de algemene ledenvergadering als toezicht op de dagelijkse uitvoering van activiteiten.

Vermelding niet-topfunctionarissen (van wie de bezoldiging de norm overschrijdt)

Functie of functies

Voorzitters-

clausule van 

toepassing

Naam
Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband in 

FTE

Beloning

Belastbare vaste 

en variabele 

onkostenver-

goedingen

Voorzieningen 

beloning 

betaalbaar op 

termijn

Uitkeringen 

wegens 

beëindiging van 

het dienstverband

Niet van toepassing

Vermelding niet-topfunctionarissen (van wie de bezoldiging de norm overschrijdt)

Functie of functies

Voorzitters-

clausule van 

toepassing

Naam
Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband in 

FTE

Beloning

Belastbare vaste 

en variabele 

onkostenver-

goedingen

Voorzieningen 

beloning 

betaalbaar op 

termijn

Uitkeringen 

wegens 

beëindiging van 

het dienstverband

Niet van toepassing
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OVERIGE GEGEVENS
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

 Bestemming van het resultaat
Resultaat 2015

EUR

Algemene reserve (publiek) 135.194

Bestemmingsreserves (publiek) -

Totaal resultaat 135.194
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van belang zijn hier te melden.
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CONTROLEVERKLARING
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat twee pagina's)

Pagina voor de controleverklaring

(beslaat twee pagina's)
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BIJLAGEN
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Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Internetsite:

Bestuursnummer:

Contactpersoon:
Telefoon:

E-mailadres:

BRIN-nummer: PO2605

hbeudeker@profipendi.nl

Dukatenburg 101, 3437 AB NIEUWEGEIN

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Profi Pendi Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

030-2751288

033-7601191

http://profipendi.nl/

21648

Mevr. B.C.M. van Burgsteden

bvburgsteden@profipendi.nl
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