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l. VOORWOORD

Beste lezer,

Opnieuw mag ik, namens het bestuur, het woord vanaf deze plek tot u richten. U
leest hier het jaarverslag van de Eerste Leidse Schoolvereniging voorverenigings-
en boekjaar 2019. Aan dit jaarverslag heeft niet alleen het bestuur bijgedragen,
de Commissie van Toezicht en de Medezeggenschapsraad van de ELS hebben
eveneens hun bijdrage geleverd. Ik verwacht dat u in dit verslageen beeld zult
herkennen van onze vereniging en school.

Dit jaar wil ik in dit voorwoord geen mooie woorden spreken over de
ontwikkelingen van onze school. Op het moment dat ik dit schrijf staat het team
van onze school voor de enorme uitdaging om alle leerlingen, onze kinderen, op
afstand onderwijs te bieden. Vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus
moeten alle leerlingen, vanaf 16 maart 2020, thuisblijven op het moment van
schrijven zal dit tenminste 6 weken duren. De sectoren in ons land die de afgelopen
jaren vochten om zichtbaar te zijn, om waardering te krijgen, zijn nu de sectoren
die de klappen opvangen.

En voor het team van de ELS komt deze uitdaging, na een zeer bewogen jaar.
Natuurlijk heb ik het dan over het verlies van onze juf Marije Oosterbaan. Juf op
onze school, collega binnen ons team en bovenal moeder van twee leerlingen bij
ons op school. Als het verlies zo plotseling komt, dan is er slechts ongeloof. En
vanuit dat ongeloof heeft het team de schouders eronder gezet. Ondanks al het
verdriet is het schooljaar 2019-2020 van start gegaan en konden de leerlingen op
hun juffen en meesters rekenen.

Nu staat het team opnieuw voor een uitdaging en opnieuw kunnen de leerlingen
rekenen op hun leerkrachten. Sterker nog ook de ouders, die nu een deel van de
begeleiding van het schoolwerk op zich nemen, kunnen rekenen op de leerkrachten
van hun kinderen. Wat rest mij anders dan te zeggen dat dit de basis is om op
voort te bouwen. In 2020 zal het schoolplan 2020-2024 echt van start gaan en
uitwerking krijgen in de dagelijkse praktijk. Een mooi vooruitzicht!

Namens het bestuur,

Marieke van den Vlekkert - Maatje
Voorzitter
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2. ALGEMEEN

2.1. BESTUUR EN SCHOOL

De verslaglegging gebeurt uit naam van de vereniging "Eerste Leidse
Schoolvereniging (ELS)". De Vereniging is opgericht op 5 november 1920 en is
gevestigd te Leiden en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer: 40445149. Binnen de vereniging is sprake van één schoolorganisatie,
waarvan de dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de directeur. Er is geen sprake
van verbindingen tussen de vereniging en andere rechtspersonen.

Statuten
In 2018 is gewerkt aan een vernieuwde versie van de statuten. Sinds 2010 is de
Wet "goed onderwijs, goed bestuur" van kracht. Deze wet bevat een aantal
wijzigingen in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). In de ALV van 2011 is
besloten dit op te volgen. Dit is toen echter niet statutair vastgelegd. In 2018 heeft
het bestuur nieuwe statuten laten opmaken door notaris Breedveld. Deze zijn
begin 2019 door de ALV goedgekeurd1, hlet bestuur hanteerde in haar werkwijze
de code 'goed onderwijs, goed bestuur' en zal dit blijven doen.

2.2. MISSIE EN DOELSTELLING

Missie
De ELS heeft ervoor gekozen een school te zijn waar gedegen en kwalitatief
hoogstaand onderwijs wordt gegeven. De gemeenschappelijke onderwijskundige
visie van ouders en personeel gaat ervan uit dat de leerlingen hierdoor competent,
onafhankelijk en rationeel hun plek in de samenleving kunnen vinden. Daarbij
verrichten de medewerkers van de ELS al hun werkzaamheden op professionele
wijze en kindgericht. Het onderwijs wordt gegeven in kleine klassen van gemiddeld
25 leerlingen. De ELS ziet de Leidse regio als wervingsgebied bij het aantrekken
van nieuwe leerlingen.

Doelstellingen
hlet bestuur heeft in 2015 samen met de Medezeggenschapsraad en het team een
herijkte schoolvisie vastgesteld. In schooljaar 2018-2019 is vanuit de school een
nieuw schoolplan opgesteld dat aansluit bij deze visie. Visie en schoolplan zijn de
onderleggers voor de jaarlijkse doelstellingen. Voor 2019 waren dit:

l. Onderwijs: uitbouwen en borgen van de doorgaande leerlijn met betrekking
tot zelfstandig werken, uitbouwen digitale toepassingen in het
onderwijsproces, verdere implementatie leerlijn sociaal emotionele
ontwikkeling, borging en uitbouw passend onderwijs voor alle leerlingen.

2. Kwaliteit: uitbouw kwaliteitsborging en huidige processen, veranderende
doelgroep in kaart hebben en eventuele curriculumaanpassingen
onderzoeken.

1 Op 4 februari 2019 zijn de nieuwe statuten aangenomen door de ALV.
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3. Zorg: optimaliseren van de gestructureerde aanpak van de zorg
vormgegeven vanuit het zorgplan, hlet zorgplan wordt jaarlijks tegen het
licht gehouden en indien nodig geactualiseerd. Voldoende aandacht geven
aan passend onderwijs voor alle leerlingen die niet voldoende hebben aan
het reguliere lesstofaanbod.

4. Gebouw: uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan schoolplein en
gebouw, voorbereiden en realiseren van gewenste gebouwcapaciteit,
vernieuwen van de plafonds en verlichting in een groot deel van het gebouw.

5. Personeel en organisatie: voortzetten beoordelingscyclus en onderzoeken
eigen risicodragerschap.

6. Financiën: doorgaan op de weg naar een gezonde financiële situatie en het
versterken van de control. De basis voor de financiële sturing blijft een
realistische en onderbouwde meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting
geeft een realistisch en relatief nauwkeurig beeld van de financiële situatie.
Dit draagt bij aan rust en voorspelbaarheid in de organisatie.

7. Schoolplan: komen tot een nieuw schoolplan voor de periode 2020-2024.

Deze doelstellingen zijn in samenspraak met de directie gemaakt. ledere geleding
draagt bij aan het realiseren van deze doelstellingen.

2.3. ORGANISATIE

Vereniging
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging.
Zij bepaalt het karakter en de levenscyclus van de vereniging en heeft als
belangrijkste taken: benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden,
benoeming, schorsing en ontslag van leden van de Commissie van Toezicht,
vaststelling van begroting en jaarrekening en wijziging van statuten.

Bestuur
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van 6 personen. Per einde 2019
was de samenstelling als volgt:

Post Naam Einde
termijn

Beroep Bedrijf

Voorzitter /
portefeuillehouder
Onderwijs /
portefeuillehouder
Personeel

Marieke
van den
Vlekkert -
Maatje

Juni 2022 Onderwijskundige /
beleidsadviseur

CVO (Vereniging
Chr. Voortgezet
Onderwijs te
Rotterdam)

Secretaris Vacant
Penningmeester Wouter de

Bruijn
December
2021

Advocaat Bon
Advocaten

Legal

Bestuurslid ICT Christian
Visser

December
2022

ICT Programma
Manager

IBM

Bestuurslid
Gebouw
Terrein
/vicevoorzitter

en
Floris
Blaauw
Verhagen

December
2020

Ingenieur

_-Y

GustoMSC

Av
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Bestuurslid
Gebouw
Terrein

en
Tom
Onderwater

December
2020

Teammanager Koers Groep

Bestuurslid
communicatie

Corine
Kalter

December
2022

Beleidsmedewerker Schadefonds
Geweldsmisdrijven

Nevenfuncties

Naast bovengenoemde informatie hebben de volgende bestuursleden ook
nevenfuncties:

Christian Visser is ook vicevoorzitter en penningmeester van
branchevereniging BTG en toezichthouder bij BTG Holding B.V.

de

Het bestuur heeft het schooljaar 2018-2019 af kunnen ronden in de samenstelling
waarmee zij ook het schooljaar zijn begonnen. In juni liep voor Annemarie Nijlant
haar termijn van 3 jaar als secretaris af. Tegelijk namen wij ook afscheid van
bestuurslid ICT, Martin Meijer. In de ALV is Imas Ruben benoemt als vervangend
secretaris, helaas heeft zij direct na de zomer van 2019 haar taken alweer moeten
neerleggen. Het bestuur heeft tot het einde van het jaar de basis
secretariaatstaken onderling opgepakt terwijl de vacature voor secretaris uit is
gezet. Ondertussen moest ook de portefeuille ICT en communicatie opnieuw
ingevuld worden. Hiervoor zijn in de ALV van december twee nieuwe bestuursleden
benoemd, namelijk Christian Visser en Corine Kalter. De portefeuille personeel is
ondertussen ondergebracht bij de voorzitter.

De vereniging kent formeel geen dagelijks bestuur, om processen niet onnodig te
vertragen is er wekelijks overleg tussen bestuur en directie. In de praktijk is dit
een overleg tussen voorzitter, penningmeester en directeur.

Het bestuur is een bestuur op afstand. Bestuursleden dragen verantwoordelijkheid
voor één of meer portefeuilles (onderwijs, personeel, financiën, gebouwen &
terrein, ICT en communicatie). Het bestuur stelt voor de kerntaken een beleid vast.
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

In 2019 is de Algemene Vergadering vier keer bijeengeroepen, met als
belangrijkste agendapunten:

Vaststellen statuten
Vaststellen jaarstukken 2018
Decharge bestuur en CvT
Benoeming bestuursleden
Vastellen jaarplan en (meerjaren-)begroting

Het bestuur voert op regelmatige basis overleg met CvT, directie en MR. Dit
gebeurt zowel op portefeuilleniveau als met de gremia in geheel. Het bestuur vindt
dit overleg, dat formeel als ook informeel plaatsvind, van groot belang om de
kwaliteit van de organisatie te borgen en te vergroten. Dit is in lijn met de
uitspraak van de PO-Raad dat 'juist in de horizontale dialoog met directe
belanghebbenden de onderwijskwaliteit tot stand komt'.
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Bij de inrichting en werkwijze van de Eerste Leidse Schoolvereniging wordt de code
goed bestuur van de PO-Raad gehanteerd. Belangrijk is een duidelijke scheiding
tussen bestuur en toezicht, in de vorm van de Commissie van Toezicht. In de
afgelopen jaren hebben de rollen van de verenigingsorganen een steeds duidelijker
omlijnde rol gekregen wat inmiddels ook in de statuten is verwerkt. Het bestuur
vervult (ook adviserend) de werkgeversrol naar de operationeel directeur en richt
zich op de beleidsmatige aspecten. De Commissie van Toezicht verzorgt het
wettelijke toezicht en beide organen leggen verantwoording af aan de Algemene
Ledenvergadering. De MR vervolgens richt zich vooral op personeelsbelangen en
inbreng van ouders.

Directie
De schooldirectie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school
en de uitvoering van het beleid. De directie rapporteert tijdens de
bestuursvergaderingen de voortgang en doet verslag van belanghebbende zaken
op de school. Het bestuur toetst hiermee of zaken verlopen binnen de gestelde
beleidskaders. De bestuursvergaderingen vinden maandelijks plaats.

De school heeft een MT bestaand uit de directeur, de coördinatoren onder- en
bovenbouw en de IB-ers (intern begeleiders). Het MT vergadert wekelijks.

Klachtenregeling
De ELS heeft een klachtenregeling. Voor die klachtenregeling is de modelprocedure
van de Vereniging Bijzondere Scholen (VBS) gevolgd. In de klachtenregeling van
de ELS wordt uitvoerig beschreven hoe ouders/verzorgers een klacht in kunnen
dienen. De klachtenregeling kan worden verkregen via het secretariaat van de ELS
of door het te downloaden van de website
(https://www.eersteleidseschool.nl/schoolgids/). In 2019 zijn er geen klachten bij
het bestuur ingediend.

2.4. LEERLINGEN EN PERSONEEL

Leerlingen
In de onderstaande tabel is het aantal leerlingen weergegeven.

Per 1 oktober Gerealiseerd Prognose
2017 I 2018 I 2019 I 2020 I 2021 | 2022 | 2023

Onderbouw (4 t/m 7 jaar) 148 I 148 I 145 149 151 151 152
Bovenbouw (8 jaar en ouder) 127 134 140 147 140 142 142
Totaal 275 282 285 296 291 293 294

Toelatingsbeleid
De ELS hanteert een instroom- en doorstroombeleid, met de volgende
uitgangspunten:

De ELS stuurt op een leerlingaantal waarmee aan een aantal randvoorwaarden,
door de ALV gesteld, wordt voldaan.
De school koerst op een omvang van 290 è 300 leerlingen, waarbij per twee
leerjaren drie groepen gevormd worden (een combinatieklas en twee
homogene groepen).
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Missie en visie zijn geoperationaliseerd in een gemiddelde groepsgrootte van
25 leerlingen. Het beleid ten aanzien van klassengrootte stelt daarnaast op
aandringen van de ALV dat in individuele gevallen een groep niet groter mag
zijn dan 27 leerlingen, of 28 leerlingen als gevolg van vertragingen of
versnellingen in de leerlingenpopulatie.
Het toelatingsbeleid voorziet dan ook in een aantal van gemiddeld 42
toelatingen per kalenderjaar.

Door doublures, versnellingen, uitstroom gedurende de schoolcarrière, en
zogenaamde zij-instroom, varieert de grootte van de groepen. De aanmeldingen
en de eventuele wachtlijst worden per kwartaal gerapporteerd aan het bestuur.
Aangezien de inkomsten en uitgaven van de school in grote mate samenhangen
met het leerlingenaantal en daarmee belangrijk zijn voor de continuïteit van de
school worden eventuele veranderingen in de leerlingenaantallen proactief
besproken binnen het bestuur en met de directie.

De inschrijfprocedure is veranderd ten opzichte van eerdere jaren. De ELS
conformeert zich aan de afspraken die alle Leidse besturen gezamenlijk hebben
gemaakt waarbij op of na de leeftijd van 3 een aanmelding pas definitief kan
worden. Binnen de ELS spreken we nu van vooraanmeldingen indien ouders hun
kind voor de leeftijd van 3 jaar aanmelden. De uiteindelijke inschrijving vindt
plaats op de leeftijd van 4 jaar. Aangezien de ELS immer populair is onder ouders
hanteren wij nog steeds een wachtlijst waarbij de volgorde van (voor-)aanmelden
bepalend is.

Personeel
De formatie bestaat op 31 december 2019 uit 21 FTE.

Type aanstelling Aantal
medewerkers

Aantal FTE

Tijdelijke aanstelling l 0,8
Vaste aanstelling 29 20,1

Fulltime 3 3
Parttime 27 17,96

Totaal 30 20,96

Schaal Aantal Totale WTF Gem. WTF

0003 (OOP) 2 1,5088 0,7544
0004 (OA) l 0,8000 0,8000
DB (DIR) l 0,9000 0,9000
LA(OP) 17 10,977 0,6457
LB (OP) 9 6,716800 0,7463
Totaal 30 20,904 0,6968
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2.5. ZIEKTE EN VERZUIM
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Het streven is het ziekteverzuim van de ELS onder het landelijk gemiddelde te
houden. Sinds 2016 is er een ziekte- en vervangingsbeleid geschreven en in de
praktijk gebracht. In 2019 heeft de ELS te maken met een aantal personeelsleden
die chronisch of langdurig ziek zijn wat zijn weerslag heeft op het totale
ziekteverzuim. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zijn vervangingen lastig te
vinden, de beperkingen van de wet werk en zekerheid komen we hierdoor in de
praktijk weinig tegen. Dat vervangingen vaak intern worden opgevangen draagt
hier eveneens aan bij.

2.6. WERVING, UITDIENSTTREDING EN ONTSLAG

De ELS is een vereniging die waarde hecht aan een vaste bezetting. De ELS wil
personeel aan zich binden voor onbepaalde tijd. Dit willen we realiseren door
waardering kenbaar te maken, regelmatige gesprekscyclus uitte voeren en binnen
onze mogelijkheden goede secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren. Dit is
(nader) geformaliseerd in het Bestuursformatieplan.

Met deze aanpak vanuit waardering en vertrouwen, en daarnaast sturing op de
onderwijskwaliteit die geleverd wordt, verwachten wij geen initiatief te hoeven
nemen om afscheid van personeelsleden te nemen. Dit komt niet alleen ons
personeelsbestand ten goede, maar eveneens de financiële positie van de school.
Het beleid van de school is er dan ook op gericht om ontslag te voorkomen, te
investeren in het personeel en, bij eventuele arbeidsongeschiktheid, actief te
sturen op re-integratie.
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Gezien leeftijdsopbouw van het personeel, de inspanningen op het gebied van
personeelsbeleid en de gesprekken die gevoerd worden over onder andere de
persoonlijke ontwikkeling van personeelsleden, verwachten we geen verloop voor
de nabije toekomst.

Voor personeelsleden zijn er ook mogelijkheden om te groeien ofte specialiseren.
Zo zijn er in 2018 en 2019 coördinatoren op verschillende inhoudelijke portefeuilles
aangesteld die een beleidsplan hebben geschreven of gaan schrijven en zullen
uitvoeren in de richting van het team. Indien nodig of gewenst kunnen deze
personeelsleden zich laten scholen of op hun inhoudelijke portefeuille laten
inspireren met bijvoorbeeld bezoeken aan andere scholen.

Er zijn in 2019 2 leerkrachten uit dienst gegaan, hleel verdrietig was dat juf Marije
Oosterbaan vlak voor de start van het nieuwe schooljaar overleed. Een enorm
verlies, natuurlijk allereerst voor haar gezin, maar ook voor de school. Zo startte
schooljaar 2019-2020, ondanks het aanstellen van twee nieuwe leerkrachten toch
met een vacature. In de loop van het najaar werd duidelijk dat deze vacature bij
de start van groep groen (begin 2020) ingevuld zou gaan worden door 2 nieuwe
leerkrachten. Daarnaast sloten we 2019 af met het afscheid van de muziekdocente.

2.7. HUISVESTING VAN DE SCHOOL

In de voorjaarsvakantie van 2019 is het plafond en de verlichting van vijf lokalen
vervangen. De verouderde lichtarmaturen zijn vervangen door LED-varianten.

In de zomervakantie zijn, in verband met het noodgedwongen uitstellen van de
uitbreiding, de lokalen (exclusief groep rood) rond het kleuterplein gerenoveerd.
De vloerbedekking en keukenblokken zijn vervangen en de muren zijn gestukt en
geverfd. Omdat vanaf begin schooljaar 2019/2020 een extra middenbouw lokaal
nodig was is de ingang van het oude groep blauw verplaatst naar de hoofdingang.

Vanwege het uitstellen van de uitbreiding is eind 2019 een tijdelijke huisvesting
geplaatst op het schoolplein. Vanaf januari 2020 tot realisatie uitbreiding (eind
zomervakantie 2020) vormt deze tijdelijke huisvesting het lokaal voor groep rood.
Eind 2018 is de uitbreiding van de ELS door de gemeente Leiden goedgekeurd.
Tevens is financiering beschikbaar gesteld. hlelaas hebben we begin 2019 de
uitbreiding met een jaar moeten uitstellen in verband met extra ecologisch
onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen. Dit onderzoek is in september
2019 afgerond waarna de aanbesteding weer is hervat.
Op het moment van schrijven is het werk aanbesteed en zijn we de
voorbereidingen aan het treffen voor start bouw in juni. Als de verbouwing
voorspoedig verloopt zal deze aan het einde van de zomervakantie afgerond zijn.

Onderhoud van de gebouwen
Sinds 2015 zijn scholen geheel verantwoordelijk voor het onderhoud van
schoolgebouw en -terrein. In het najaar van 2017 is een nieuwe
meerjarenonderhoudsprognose (MOP) opgesteld na de asbestsanering en de
transformatie van de aula. Het bestuur is in contact met verschillende partijen om
onderhoud en inspecties regelmatig te laten uitvoeren (zoals dak, installaties, etc).

_^
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Sinds eind 2017 zijn er een klussenteam en pleinteam actief, deze teams hebben
ook in 2019 weer hun steentje bijgedragen aan een mooiere school. De betrokken
ouders uit beide teams zetten zich in voor de ELS. De bestuursleden gebouw- en
terrein sturen de teams aan om zaken aan te pakken die noodzakelijk zijn.
Hierdoor wordt het team ondersteund om (onderwijs-)wensen sneller te kunnen
realiseren.
Als bestuur willen wij alle ouders die geholpen hebben ontzettend bedanken voor
hun inzet.

Bij het noodzakelijke onderhoud, evenals bij andere investeringen in de
huisvesting, wordt expliciet aandacht besteed aan duurzaamheid, voor zover dit
gerechtvaardigd is gelet op de verwachte levensduur van het gebouw. Zo is er het
afgelopen jaar geïnvesteerd in het aanbrengen van LED-verIichting wat direct heeft
geleid tot een lager energieverbruik. Dit zal ook in de toekomst een voortdurend
punt van aandacht blijven.

2.8. SAMENWERKINGSVERBANDEN EN VERBONDEN PARTIJEN

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden
De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden,
kortweg PPO, ondersteunt basisscholen bij het uitgaan van verschillen tussen
kinderen in de groep. Bijna alle basisscholen van Leiden, Voorschoten, Leiderdorp,
Zoeterwoude, Kaag en Braassem, Wassenaar en Oegstgeest zijn aangesloten bij
het samenwerkingsverband. Ook de ELS is hier als lid bij aangesloten. In 2018 is,
naar aanleiding van signalen van de leden van het samenwerkingsverband,
besloten de verdeling van middelen anders te organiseren waardoor er per leerling
meer geld beschikbaar komt voor de school om naar eigen inschatting te benutten.
In 2019 is er op directieniveau gezocht naar andere manieren van samenwerking
met name vanuit de overige eenpitters in Leiden. Tot slot is de voorzitter van de
ELS aangehaakt bij een klankbordgroep van PPO Leiden waarin over de structuur
van het samenwerkingsverband wordt nagedacht.
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3. ONDERWIJS

3.1. ONDERWIJSPRESTATIES

In de volgende tabel zijn de cito-scores weergegeven.

Cito eindscores 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19
Landelijk gemiddelde CITO: 534,9 534,6 535,2 534,9 535,7
Gemiddelde ELS 536,5 535,5 535,6 534,8* 539,5

*digitale afname CITO-toets

In de volgende tabel zijn de uitstroomgegevens van schooljaar 2018-2019
weergegeven.

School
Stedelijk Gymnasium
Bonaventura college
Scholengemeenschap
Da Vinci
Vlietland College
Rijnlands Lyceum
Leonardo College
Mareland
Teylingen
Kopklas

Leonardo

aantal
leerlingen
11
4

4
l
2
4
l
l
l

Percentage

37,9
13,8
13,8

3,4
6,9
13,8
3,4
3,4
3,4

In de volgende tabel zijn de uitstroomgegevens van schooljaar 2018-2019 voor de
leerlingen weergegeven in aantal en percentage per schooltype.

Uitstroomgegevens
advies)

(niveau- aantal leerlingen percentage

VMBO-BL
VMBO-BL/KL
VMBO-KL
VMBO-KL/TL
VMBO-TL 5 17,5
VMBO-TL/HAVO
HAVO
HAVO/VWO 6 20,7
vwo 17 58,65
Kopklas l 3,4

Kwaliteit
Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitscyclus op de E.L.S. is de analyse van de
resultaten in het LVS (leerlingvolgsysteem). Al een aantal jaren worden de LVS-
toetsen van het CITO gebruikt om de vooruitgang van de leerlingen te volgen en
methode-onafhankelijk te kunnen toetsen. Zowel naar aanleiding van de toetsen
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in het midden van het schooljaar als de toetsen aan het einde van het schooljaar
wordt door de intern begeleiders een analyse gemaakt. Hierin wordt de lijn van de
kinderen gevolgd per leerjaar, vergeleken met dezelfde leerjaren in voorgaande
jaren en vergeleken met de eerdere resultaten van dezelfde groep. Hierdoor is er
zowel horizontaal als verticaal een vergelijk te maken.
Het resultaat van de analyses is dat het onderwijsproces in alle leerjaren en vooral
inhoudelijk gekaderd nader bekeken wordt. In 2019 is bijvoorbeeld de verdieping
gemaakt om de leerlingen per leerjaar te volgen en daarin de verdieping naar de
twee onderliggende klassen (homogeen en heterogeen) te maken.

3.2. ONDERWIJSKUNDIGE EN -PROGRAMMATISCHE ZAKEN

Veel aandacht is er in 2019 gegaan naar het vormgeven van het nieuwe schoolplan
(2020-2024). Hier is in december 2018 een aanzet toe gegeven met een studiedag
voor het hele team. Vervolgens is hier door het MT verdieping aan gegeven,
hebben ouders onder andere vanuit de verschillende geledingen hun input kunnen
geven en is tot slot een concretiseringsslag gemaakt waar het team wederom een
belangrijke rol bij heeft gehad.

In de verschillende studiedagen is, naast de nodige aandacht aan het gebruik van
(nieuwe) methodes, veel energie gestoken in een nieuwe manier van
samenwerken. Het team van de ELS is aan de slag gegaan met de methode van
stichting Leerkracht waarmee meer werkplezier en minder werkdruk wordt
nagestreefd door het nadrukkelijk zelf stellen van doelen en hier gezamenlijk mee
aan de slag te gaan. Binnen de school hangen sinds het najaar van 2019 op
verschillende plekken de grote whiteboards waaromheen teams van 4 è 6 collega's
aan de slag gaan met hun doelen voor de periode. Op het bord staan de doelen
waaraan gewerkt wordt en de afspraken die hierover gemaakt worden. Deze
methode maakt het gezamenlijk werken aan het verbeteren van het onderwijs
zichtbaar en daardoor effectiever.

Naast het reguliere lesprogramma biedt de ELS een groot aantal verschillende
brede schoolactiviteiten, zoals Franse les, schaken, digitale fotografie, mindfulness
en Spaans.

3.3. ICT

In 2019 is er een aantal zaken opgepakt. Er is een belangrijke stap gezet in het
verbeteren van de communicatie met ouders door implementatie van Parro. Dit
systeem wordt in het schooljaar 2019-2020 voor het eerst gebruikt. Verder heeft
er een wisseling plaatsgevonden in het bestuur met betrekking tot ICT, waarbij
Martin Meijer is afgetreden en Christian Visser is toegetreden. Er is een begin
gemaakt met het inventariseren en verbeteren van de ICT-infrastructuur (wifi en
netwerk). Er zijn 20 nieuwe laptops aangeschaft voor gebruik in de klas (in totaal
zijn er nu 50 laptops beschikbaar) en er is een digibord aangeschaft voor de nieuwe
klas. Daarnaast wordt er bij een aantal nieuw aangeschafte methodes gebruik
gemaakt van digitate ondersteuning (bijv. lijn 3 en blink) en zijn we begonnen met
de oefensoftware Muiswerk voor rekenen. Door omstandigheden heeft het
uitwerken van het ICT-plan 2020-2024 vertraging opgelopen. In 2020 zal dit plan
verder worden ingevuld in lijn met het schoolplan voor deze periode.
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4. FINANCIËN

4.1. FINANCIËN

In onderstaande tabel is de verkorte balans weergegeven van de ELS. De meest
in het oog springende verschuiving is te vinden in post voorzieningen. Deze post
is, ondanks een dotatie van bijna € 50.000,- afgenomen met € 46.000,-. Dit komt
door de grootschalige renovatie die in de zomer van 2019 heeft plaats gevonden.
Ondanks deze verbouwing met daaraan verbonden kosten is er toch een lichte
stijging van de liquide middelen. Dit komt door een aanvullende bekostiging die in
december 2019 is ontvangen naar aanleiding van cao-afspraken. Dit is evenwel
pas uitgekeerd aan de personeelsleden in februari 2020. De overige mutaties die
te zien zijn, kunnen grotendeels gerelateerd worden aan de
renovatiewerkzaamheden en aan de geplande uitbreiding in 2020. Zo is de post
vorderingen met € 41.000,- gestegen wat goeddeels zit op kosten die de ELS heeft
moeten maken in het kader van de uitbreiding en wat vergoed zal worden door de
gemeente. De stijging in de post kortlopende schulden ziet vervolgens
voornamelijk op een stijging van crediteuren naar aanleiding van kosten verband
houdende met de uitbreiding zoals onder meer de kosten van het geplaatste
noodlokaal.

Eerste Leidse Schoolvereniging
Verkorte balans (x€ 1.000)

Balans
31/12/2019

Balans
31/12/2018

Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

197
o
241
397

197
o
200
385

835 782

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden lang
Schulden kort
Totaal

402
73
o
360

380
115
o
287

835 782

De verkorte resultatenrekening is hieronder weergegeven. hlet resultaat over 2019
komt enigszins hoger uit dan was begroot.
Aan de batenkant valt op dat de baten van het Ministerie OCW ca. € 30.000 hoger
lagen dan begroot. Dit komt door de nagekomen bekostiging in december 2019
inzake de afgesproken cao-verhogingen.
Aan de lastenkant zien we weinig bijzonderheden. Wat wel opvalt is dat de
huisvestinglasten iets hoger zijn uitgevallen dan was begroot. Dit komt door
hogere lasten voor energie, contractonderhoud en afvalafvoer welke weer te
relateren zijn aan de renovatiewerkzaamheden die in de zomer van 2019 zijn
uitgevoerd.
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Eerste Leidse Schoolvereniging Realisatie Begroot Realisatie
Verkorte resultatenrekening (x € 1.000) 2019 2019 2018

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

Personele lasten
Afschrijvingen
hluisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

1.592
8
251
1.851

1.460
43
138
187

1.562
6
245

1.828

1.813

1.480
42
110
180
1.812

1.487
8
251
1.746

1.362
42
121
177
1.702

Saldo baten en lasten
Financiële baten

Exploitatieresultaat

23
o

l
o

44
o

23 l 44

Kengetallen
Hieronder worden de voor de school belangrijke kengetallen genoemd.

Weerstandsvermogen
Omschrijving: Geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de
exploitatie op te vangen.
Definitie: Het vrije deel van het eigen vermogen (eigen vermogen minus vaste
activa) uitgedrukt in een percentage van de jaarlijkse rijksbijdrage.
Streefwaarde: hlet bestuur streeft naar een weerstandsvermogen van minimaal
10%.
Kengetal: 11,11% (gerealiseerd).

Solvabiliteit
Omschrijving: Geeft aan in welke mate men in staat geacht wordt om op langere
termijn aan alle verplichtingen te voldoen.
Definitie l: Eigen vermogen (exclusief voorzieningen, inclusief
egalisatierekening) gedeeld door het totale vermogen) x 100%
Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door totaal vermogen x
100%
Streefwaarde: hlet bestuur streeft naar een solvabiliteit (conform definitie l) van
minimaal 20%.
Kengetal volgens definitie l: 48% (gerealiseerd)
Kengetal volgens definitie 2: 57% (gerealiseerd)

Liquiditeit (current ratio)
Omschrijving: Geeft aan in welke mate men in staat geacht wordt om op korte
termijn aan alle verplichtingen te voldoen.
Definitie: Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden.
Streefwaarde: Voor de liquiditeit wordt een ondergrens van 1,0 gehanteerd.
Kengetal: 1,77 (gerealiseerd)
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Rentabiliteit
Omschrijving: In het bedrijfsleven wordt hiermee de winst- of verliesgevendheid
van een
onderneming bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie
gelegd tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het
weerstand vermogen.
Definitie: Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit
gewone
Bedrijfsvoering.
Streefwaarde: Zolang het weerstandsvermogen en/of de solvabiliteit nog niet op
het streefniveau zijn streeft het bestuur naar een kleine positieve rentabiliteit. Zijn
het
weerstandsvermogen en solvabiliteit op het streefniveau dan streeft het bestuur
naar een (meerjarig gemiddelde) rentabiliteit van 0%.
Kengetal: 1,21% (gerealiseerd)

Kapitalisatiefactor
Omschrijving: De kapitalisatiefactor is de verhouding van het geïnvesteerd
vermogen tot de gerealiseerde omzet. Een hoge waarde duidt op een
vermogensexces (overkapitalisatie). Een lage waarde duidt op een mogelijk tekort
aan productiemiddelen, maar zal in de praktijk vooral veroorzaakt worden door
een te lage waardering van de activa of wijzen op een hoge ouderdom van de
activa en dus op een aanstaande vervangingsbehoefte.
Berekening: Totaal kapitaal / Totale Baten, of Balanstotaal / Totale Baten.
Streefwaarde: Voorde kapitalisatiefactor geldt geen ondergrens, de gehanteerde
bovengrens is 60%.
Kengetal: 44% (gerealiseerd)

Betalingspercentage ouderbijdrage
Omschrijving: De vrijwillige ouderbijdrage vormt een belangrijk deel van de
inkomsten van de school en is noodzakelijk om uitvoering te geven aan een groot
aantal bijzondere keuzes.
Berekening: Betaalde ouderbijdrage / Totale factuurbedrag ouderbijdrage x
100%.
Streefwaarde: hlet bestuur streeft naar een zo hoog mogelijke betaling van de
vrijwillige ouderbijdrage.
Kengetal: 87%

4.2. TOELICHTING OP HET GEVOERDE BELEID

Het bestuur heeft in 2019 gelijk aan afgelopen jaren een voorzichtig financieel
beleid gevoerd. Het voorzichtige beleid uit zich in een behoudende begroting. De
reden hiervoor ligt voornamelijk in onzekerheid rondom de voorgenomen
verbouwing (uitbreiding). Onderdeel van de voorgenomen verbouwing betrof een
grootschalige renovatie waarvan de kosten gedragen moeten worden door de
school (de daadwerkelijke verbouwing, te weten de uitbreiding van het gebouw
moet worden bekostigd door de gemeente). De uitbreiding van het gebouw wordt
uitgevoerd in 2020, maar het merendeel van de renovatiewerkzaamheden is

_L

Pagina 16 van 31
te\id^ntificatie

VAN REE AtCOUNTANTS

Jaarverslag ELS 2019



uitgevoerd in 2019. Wat verder een rol heeft gespeeld in 2019 is de extra
bekostiging vanuit het Rijk waardoor er meer mogelijkheden zijn ontstaan om
werkdrukverlagende investeringen te doen. Deze baten hebben de ELS de ruimte
gegeven verder te investeren en dit zal ook de komende jaren leiden tot meer
investeringen. Na afronding van de uitbreiding en de renovatie is het bestuur
voornemens om, aan de hand van het nieuwe schoolplan, een investeringskalender
op te maken.

4.3. WERKDRUKAKKOORD

Op 9 februari 2018 hebben het kabinet, de vakbonden en de PO-Raad het
werkdrukakkoord gesloten. De ELS heeft ten gevolge hiervan in 2019 een bedrag
ontvangen van in totaal € 51.827,-.

Proces om tot besteding te komen
Gelet op het doel van deze regeling, te weten het verlagen van de werkdruk, heeft
het personeel keuzes gemaakt omtrent de besteding. Het proces om tot deze
keuzes te komen heeft als volgt plaatsgevonden. Tijdens een teamvergadering
heeft het personeel gediscussieerd over de inzet van de gelden uit de werkdruk
regeling. De personeelsleden zijn hierbij tot de conclusie gekomen dat door de
ontwikkelingen vanuit passend onderwijs er steeds meer zorg in en om de klas
geboden moet worden.

hlier opvolgend is de keuze gemaakt om het bedrag uit de werkdrukregeling te
besteden aan de inzet van een onderwijsassistente 0,8 fte en een boven-
formatieve inzet van l fte.

De onderwijsassistente wordt incidenteel ingezet voor opvang van klassen en
vervanging bij ziekte en wordt structureel ingezet om zorgleerlingen te begeleiden,
om leerkrachten te ondersteunen, ook na school en voor overige incidentele
vormen van leerlingenondersteuning.

De boven-formatieve inzet wordt incidenteel ook ingezet voor opvang van klassen
en vervanging bij ziekte en wordt structureel ingezet voor ondersteuning
leerkrachten. Dit kan plaatsvinden op de volgende wijzen:

Wanneer leerkrachten vastlopen of door omstandigheden meer uren
maken, kunnen ze ondersteund worden door de boven formatieve inzet.
Het MT zorgt hierbij voor een zo gelijkmatig mogelijke verdeling opdat
alle leerkrachten deze ondersteuning ondervinden;
De boven formatieve inzet wordt daarnaast toegepast om:

DMT/AVI af te nemen;
Cito's af te nemen bij individuele leerlingen;
Klassenopvang te realiseren en gesprekken te organiseren
Voor collegiale consultatie;
Het uitvoeren van taakbeleid.

o

o

o

o

o
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Naast de inzet van de onderwijsassistente en de bovenformatieve inzet zijn in 2019
twee lesmethodes eerder vervangen/opgenomen wat zal leiden tot
werkdrukverlaging. Dit betreft de methodes Blink en Kleuterplein.

4.4. PRESTATIEBOX

In 2019 is in het kader van de prestatiebox € 52.694,00 van OCW ontvangen. Dit
bedrag is bedoeld om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie
te vergroten en om de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen. De school mag
dit naar eigen inzicht besteden en heeft dit besteed aan het onderwijsleerpakket,
aan ICT en aan onderwijs gerelateerde activiteiten zoals cultuureducatie en
scholing. Ten aanzien van de cultuureducatie specifiek bezoeken de leerlingen
musea in Leiden, wordt de Hortus bezocht en worden er vele kunstzinnige
activiteiten georganiseerd op school.

4.5. SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN

Over het jaar 2019 heeft de ELS in totaal een bedrag aan PPO-gelden ontvangen
van € 60.630,-. Hiervan is € 54.508,- besteed aan de formatie. Onder meer ten
aanzien van de interne begeleiding alsmede ten aanzien van de inzet van een
onderwijsassistente en van lees-, taal- en reken coördinatoren. Een bedrag van €
6.122,- is besteed aan arrangementen voor maatwerkondersteuning uitgevoerd
door derden en materiaal aanschaf.

4.6. TREASURY

Begin 2017 is het Treasury-statuut vastgesteld waarin de nadruk ligt op het
vermijden van onnodige risico's. In hoofdlijnen bestaat het beleid uit uitsluiten van
beleggingen in achtergestelde spaarrekeningen, achtergestelde deposito's,
aandelen en derivaten en vergelijkbare producten. Deze zal in 2020 wederom
worden vastgesteld in overleg met de CvT om daarin onder meer een verwijzing
te maken naar de regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
van 5 december 2018, nr. FEZ/1402273 waarmee de Regeling beleggen, lenen en
derivaten OCW 2016 is aangepast.

Conform het Treasury-statuut heeft de ELS geen beleggingen, derivaten of
vergelijkbare producten.

4.7. BESCHRIJVING SYSTEEM BEHEERSING VAN RISICO'S

De begroting is een taakstellend budget, waarvoor de budgethouders
gemandateerd zijn. Om de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de
budgethouders neer te kunnen leggen moeten zij voldoende mogelijkheden
hebben om informatie te krijgen over de realisatie van de begroting en moeten zij
de lasten kunnen beheersen. Zowel de personele mutaties als de facturen worden
digitaal doorgegeven en verwerkt in de administratie.

De realisatie is te benaderen via het online managementinformatiesysteem OHMiX.
Hierin zijn de financiële gegevens te raadplegen op gebied van baten en lasten
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alsmede de balanspositie. De informatie wordt dagelijks ververst. Uiterlijk de 16e
van de maand is de periode tot en met de vorige maand volledig geboekt en is
betrouwbare informatie beschikbaar. Via het online informatiesysteem is voor
bestuur en school ook personele informatie beschikbaar in zowel omvang (fte's)
als in geld (loonkosten). Ook is zicht op verzuimcijfers en andere relevante
informatie omtrent personeel.

Elk kwartaal wordt een financiële kwartaalrapportage opgesteld door de directie
waarin aan het bestuur gerapporteerd wordt over de realisatie van de begroting
en eventuele mee- en tegenvallers hierbij. Tevens is gerapporteerd over voortgang
van de betalingen van de ouderbijdragen, over de ontwikkeling van het aantal
leerlingen en eventuele andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële
positie.

De kwartaalrapportages worden ook besproken tussen bestuur en CvT zodat ook
het toezichthoudende orgaan op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Hiernaast
vindt ook, zo vaak als dat nodig is, overleg plaats tussen bestuur en CvT. In 2019
heeft enkele malen overleg plaats gevonden inzake de verwachte kosten van de
verbouwing en de renovatie met daarbij een inschatting van eventuele risico's die
de school daarbij zou kunnen lopen.

4.8. BESCHRIJVING RISICO'S

In Nederland is momenteel een groot tekort aan gekwalificeerde leerkrachten. Dit
merken we ook bij de ELS in die zin dat het steeds moeilijker is zowel vaste als
tijdelijke vacatures in te vullen. Dit is een bijzonder risico welke de nodige
aandacht verdient.

Een structureel risico van onze schoolvereniging is verder nog steeds de
afhankelijkheid van ouderbijdragen waarvan de betaling vrijwillig is. Hiertegenover
staan met name loonlasten van medewerkers met vaste dienstverbanden. Dit
risico zal ondervangen moeten worden met een weerstandsvermogen dat op
niveau is en tijdige signalering en onderkenning van eventuele problemen. In de
financiële kwartaalrapportages wordt gerapporteerd over voortgang van de
betalingen van de ouderbijdragen.

In de gekozen strategie van de school zien we op dit moment geen specifieke
risico's. Ook op het operationele vlak zien we geen bijzondere risico's voor de
nabije toekomst. Wel verwachten we beweging op het gebied van financiële
verslaglegging en op het gebied van de wet- en regelgeving. De (wijze van
berekening van de) bekostiging van de scholen zal, naar het zich laat aanzien,
worden gewijzigd in 2023/2024 wat gelet op de gemiddelde leeftijd van het
personeel van de ELS waarschijnlijk licht negatieve gevolgen zal hebben.
Daarnaast, ten aanzien van de verslaglegging, bestaat er het bijzondere risico dat
de onderhoudsvoorziening op een andere wijze zal moeten worden berekend en
aangehouden dan thans het geval is. Dit zou leiden tot een beduidend hogere
noodzakelijk aan te houden onderhoudsvoorziening.
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4.9. ONTWIKKELINGEN NA BALANSDATUM

In 2020 is wereldwijd een pandemie uitgebroken van het corona virus. Ten gevolge
hiervan is de school medio maart gesloten en is, vanaf dat moment, overgegaan
tot het geven van onderwijs op afstand. Ten gevolge hiervan zullen bepaalde
investeringen naar voren worden gehaald zoals waarschijnlijk de aanschaf van 20
- 40 laptops. Deze laptops kunnen worden gebruikt door leraren om onderwijs te
kunnen geven en kunnen ter beschikking worden gesteld aan leerlingen die thuis
onvoldoende middelen hebben om het onderwijs op afstand te kunnen volgen.

Daarnaast onderkent de school het risico dat deze situatie ook gevolgen kan
hebben voor de financiële mogelijkheid van ouders de ouderbijdrage (volledig) te
voldoen.

4.10. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

In deze paragraaf zal de visie van het bestuur op de volgende drie jaarverslagen
worden gegeven aan de hand van de leerlingenprognose en de eind 2019
vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2024.

Personeel
De school heeft vanaf schooljaar 2019/2020 0,9 WTF directeur, 17,8 WF
Onderwijzend Personeel (OP) en 2,3 WTF Onderwijs Ondersteunend Personeel. De
formatie OP is met 1,0 WTF gestegen omdat er een klas extra is ontstaan. De
formatie OOP is ook gestegen als gevolg van de extra bekostiging ten bate van
werkdrukvermindering alsmede doordat de conciërge hierin wordt meegenomen.

17 -18 18 - 19 19 -20 20 - 21 21 -22 22 - 23
DIR
OP
OOP

0,8
16,1
0,7

0,9
16,7
1,5

0,9
17,7
2,3

0,9
17,8
2,3

0,9
17,8
2,3

0,9
17,8
2,3

Totaal 17,6 19,1 21,0 21,0 21,0 21,0

Leerlingenaantallen
De school telde op l oktober 2019 285 leerlingen. De instroom van nieuwe
leerlingen in de kleutergroepen is goed. Dit resulteert in een prognose dat we vanaf
schooljaar 2020/2021 onze streefgrootte zullen bereiken van ca. 290-300
leerlingen.

Per 1 oktober Gerealiseerd Prognose
2017 I 2018 I 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |2023

Onderbouw (4 t/m 7 jaar) 148 148 I 145 149 151 151 152
Bovenbouw(8 jaar en ouder) 127 134 I 140 147 140 142 142
Totaal 275 282 .285 296 291 293 294
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Meerjaren beg rating
Het bestuur verwacht voor 2020 een licht negatief resultaat (minder dan 2% van
de rijksbijdragen) en voor de jaren 2021 en verder neutraal tot licht negatief
resultaat. Het uiteindelijke resultaat zal tevens afhangen van de extra bekostiging
die is toegezegd door het Rijk. Per schooljaar 2019/2020 zal, in vergelijking met
de schooljaren daar aan voor afgaande, een extra klas in de bovenbouw bestaan
wat zal leiden tot een licht negatief resultaat.

In schooljaar 2019/2020 heeft de ELS een schoollokaal extra nodig. Het bestuur
heeft hierin voorzien door middel van een uitbreiding, waarvoor bekostiging
aangevraagd is bij de gemeente Leiden. Helaas is de uitvoering hiervan uitgesteld
vanwege de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. De uitvoering van deze
uitbreiding zal worden gerealiseerd in de zomer van 2020. De bekostiging van de
uitbreiding zal volledig moeten worden geleverd vanuit de gemeente. De renovatie
werkzaamheden zullen worden bekostigd uit de onderhoudsvoorziening. Dit is
meegenomen in het meerjarenonderhoudsplan (MOP).

Eerste Leidse Schoolvereniging
Resultatenrekening (x € 1.000)

Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot
2019 2020 2021 2022 2023

Baten

Ministerie OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

Lasten
Personele lasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

Saldo baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Exploitatieresultaat

1.592
9

250
1.850

1.460
43

138
186

1.827

23
o
o

23

1.614
15

261

1.666
10

271
1.890 1.947

1.561
48

112
177

1.602
51

112
179

1.898 1.944

-8
l
o

3
l
o

-7 4

1.709
10

276
1.995

1.647
52

113
180

1.992

3
l
o
4

1.732
10

279
2.021

1.691
54

113
182

2.040

-19
l
o

-18
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Meerjarenbalans
Voor de komende jaren worden geen grote verschuivingen verwacht. In 2019 was
er een aanzienlijke verlaging van de voorzieningen door de
renovatiewerkzaamheden in de zomer van 2019. In 2020 wordt de uitbreiding
gerealiseerd en wordt er daarnaast ook onderhoud verricht wat eveneens ten laste
zal komen van de voorziening. Ook zullen er screens worden geplaatst bij
meerdere lokalen voor klimaatbeheersing, hlet bestuur houdt er rekening mee dat
er wellicht nog meer onderhoudswerkzaamheden naar voren zullen worden
gehaald, ofwel door noodzaak dan wel op basis van pragmatische overwegingen.
De voorzieningen zijn hiervoor naar verwachting voldoende. Na de verbouwing (cq.
uitbreiding) zal het bestuur een nieuw meerjarig onderhoudsplan op gaan stellen
op basis waarvan de dotaties voor de komende jaren opnieuw kunnen worden
afgestemd.

Eerste Leidse
Schoolvereniging
Verkorte balans (x
€ 1.000)

Eind

2018

Eind

2019

Eind Eind Eind Eind

2020 2021 2022 2023

Activa
Materiële vaste
activa
Financiële vaste
activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

197

o

200
385

197

o

241
397

177

o

200
365

161

o

200
424

145

o

200
444

125

o
200
485

782 835 742 785 789 810

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden lang
Schulden kort
Totaal

380
115
o
287

396
73
o
360

365
91
o
286

369
130
o
286

373
129
o
287

355
168
o
287

782 810 742 785 789 810

weerstandsvermogen 10,49% 11,11%
solvabiliteit l
solvabiliteit 2
liquiditeit
rentabiliteit

49%
63%
2
2,60%

48%
57%
1,77
1,21%

12,00%
49%
61%
2
-0,40%

12,90%
47%
64%
2,2
0,20%

13,80%
47%
64%
2,2
0,20%

13,70%
44%
65%
2,4
-0,90%

l.
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Kasstroomoverzicht

De kasstroom uit operationele activiteiten ligt onder meer hoger doordat het
resultaat in 2018 hoger lag (€ 44.000 tegen € 23.000 nu).

In het volgende overzicht valt ook op dat er grote verschillen zijn in de mutaties
met betrekking tot de vorderingen, schulden en voorzieningen hetgeen, zoals
hiervoor al is aangegeven, goeddeels te herleiden is tot de verbouwing in 2019 en
de voorgenomen uitbreiding (en daarvoor reeds in 2019 gemaakte kosten) in 2020.

Eerste Leidse Schoolvereniging 2018 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Afschrijvingen
Mutaties werkkapitaal
Vorderingen
Kortlopende schulden
Mutaties voorzieningen

44
42

13
-143
22

23
43

-41
73
-42

-22 55

Ontvangen interest
Betaalde interest

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiele vaste activa

o
o
o

-27
-27

o
o
o

-43
-43

Mutatie liquide middelen
beginstand liquide middelen
mutatie liquide middelen

Eindstand Liquide middelen

434
-49

385

385
12

397
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5. VERSLAG VAN DE
TOEZICHTHOUDER

COMMISSIE VAN TOEZICHT / INTERN

5.1. INLEIDING

Al sinds 2010 is de Wet ' Goed Onderwijs Goed Bestuur' van kracht. Deze wet
vereist scheiding van intern toezicht en bestuur, en stelt eisen aan de zorgplicht
van het bestuur voor de kwaliteit van het onderwijs. Al sinds 2011 is, in navolging
van deze wetgeving, binnen de E.L.S de Commissie van Toezicht (CVT) actief. De
CVT vervult de rol van toezichtsorgaan op de school als bedoeld in de Wet. De CVT
combineert dit met de rol van commissie tot onderzoek van de rekening en
verantwoording van het bestuur van de vereniging als opgenomen in het
Verenigingsrecht en in de statuten van de vereniging. Bovenstaande inrichting was
tot nog toe nooit vastgelegd in de gewijzigde statuten, en dit is in januari 2019
alsnog gebeurd tijdens de A.L.V. van de Vereniging.

Op 11 september 2014 is de Toolkit Toezicht Onderwijs 'Stevig toezicht voor goed
onderwijsbestuur' uitgekomen, bij welke gelegenheid door de Inspecteur-generaal
voor het onderwijs, Annette Roeters een aantal zaken zijn benadrukt waarondenLs&j

hlet toezichtsorgaan moet niet alleen met het Bestuur contact onderhouden,
maar ook zelf contact opnemen met de Directeur, de
Medezeggenschapsraad, de accountant en de wethouder;^
Het toezichtsorgaan is de formele opdrachtgever van de accountant;^]
Binnen het toezichtsorgaan moet een Audit Committee worden ingesteld;

• Het toezichtsorgaan moet sterker toezien of het Bestuur het publiek belang
en het garanderen van de kwaliteit van het onderwijs voldoende zwaar laat
meewegen

5.2. GOVERNANCE

De Commissie van Toezicht heeft in 2019 niet alleen contact gehad met het
Bestuur, maar^pjheeft ook van gedachten gewisseld met de Directeur, de
Medezeggenschapsraad, de Accountant en andere betrokkenen.

In 2019 bestond de Commissie van Toezicht uit:

1. Governance, voorzitter:
o Elizabeta Griovska tot 23 september

Werkzaam bij Diageo als Commercial Transformation Manager
o Hiske Eggink (Finance, Audit Committee) voorzitter van 23 september

tot 31 december
2. Onderwijs:

o Petra Sijpesteijn
Werkzaam bij Universiteit Leiden als hloogleraar of Arabic
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3. Finance, Audit Committee:
Ben Hellendoorn

Werkzaam bij Nationale Nederlanden als Manager
Management Accounting & Finance

Hiske Eggink
Werkzaam bij het LUMC als Coördinator Planning en Control

o

o

Tijdens de Commissie van Toezicht vergadering van 23 september heeft Elizabeta
Griovska (Voorzitter) aangegeven in verband met andere prioriteiten haar
voorzitters rol te willen neerleggen en tevens de Commissie van Toezicht te
verlaten. Hiske Eggink (Audit Committee) heeft deze rol overgenomen, totdat de
vacatures vervuld zijn.

De leden van de Commissie van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor de
werkzaamheden uit hoofde hiervan.

De Commissie van Toezicht heeft er toezicht op gehouden dat de wettelijke
voorschriften zijn nageleefd en constateert dat dit het geval is geweest gedurende
2019.

Van uit een governance perspectief roept de Commissie van Toezicht de
verschillende organen op om:

l. Gemaakte afspraken tussen de verschillende organen na te komen
2. hlet voeren van een jaarplanning door het bestuur waarop gestuurd wordt.

In 2019 is de Commissie van Toezicht bijeengekomen zoals volgend, naast
continue overleg via CvT WhatsApp groep en e-mail:

14 januari (ALV ivm statutenwijziging)
16 januari (audit committee CvT, penningmeester bestuur)
4 februari (ALV ivm statutenwijziging)
11 maart (CvT, Bestuur, MR. ELS directeur)
13 mei (CvT, Bestuur, MR, ELS directeur)
27 mei (voorzitter CvT, ELS directeur)
3 juni (CvT, Bestuur, MR, ELS directeur)
17 juni (ALV)
23 september (alleen CvT)
2 december (audit committee, penningmeester bestuur
16 december (ALV)

^.
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5.3. ONDERWIJS

De voorzitter beheert de portefeuille onderwijs in het bestuur. Haar kundigheid en
expertise komt de aandacht voor en toezicht op het onderwijsprogramma op de
E.L.S. ten goede. Er vindt wekelijks overleg plaats tussen de portefeuille houder
onderwijs/voorzittervan het bestuur en MT (directeur) waarna een terugkoppeling
volgt naar het bestuur. Portefeuille houders onderwijs in het bestuur en in het CvT
hebben vier maal overlegd, waarvan verslag wordt gegeven aan CvT en bestuur.

Docenten
Een aandachtspunt blijft overbelasting van docenten. Maatregelen gericht op het
voorkomen van overbelasting die door het MT geïntroduceerd zijn hebben effect:
ziekteverzuim was in 2019 wederom onder het landelijk gemiddelde en blijft dalen.

Een structurele boven-formatieve aanstelling (vanaf schooljaar 2018-19) richt zich
op ontlasting van docenten, kwaliteitsbevordering van het onderwijs en is
inzetbaar voor vervanging van uitvallende leerkrachten. Het onderwijsteam
kampte dit jaar met uitzonderlijke uitval: een docent vertrok plots naar een baan
dichter bij haar woonplaats en een andere overleed na een extreem kort ziektebed.
Het landelijk tekort aan leerkrachten bemoeilijkt het vinden van vervanging.
Dankzij de boven-formatieve aanstelling is er op school voldoende capaciteit om
uitval op te vangen. Hierdoor heeft de aangestelde onderwijs assistent echter
minder tijd voor andere geplande additionele taken. In de huidige omstandigheden
is de school desalniettemin zeer blij voor deze situatie die continuïteit en kwaliteit
van het dagelijks onderwijs waarborgen.

De directeur blijft met elke docent werken aan een persoonlijk ontwikkelingsplan,
gekoppeld aan het bekwaamheidsdossier. Het CvT moedigt het door het MT
gezamenlijk gedragen ontwikkelingstraject aan.

Over het algemeen is het onderwijsteam betrokken en tevreden. Het bestuur heeft
de stakingsacties van de docenten gesteund.

Onderwiisproaramma
Een vaste cyclus van planning en evaluatie van het onderwijs bevordert kwaliteit
en flexibiliteit en vergemakkelijkt toezicht hierop door bestuur en CvT. Een
vierjarig schoolplan krijgt een jaarlijkse invulling in het jaarplan en een
jaarkalender. Evaluatie van de voortgang van gestelde doelen vindt voortdurend
plaats tussen MTen bestuur. Kwartaal rapportages bevatten naast de gebruikelijke
financiële verslaggeving ook een overzicht van op onderwijs behaalde doelen. Deze
worden door het CvT besproken en zo nodig met het Bestuur doorgenomen. In
2019 is het nieuwe schoolplan (2020-2024) vastgesteld.

Samenwerking in het onderwijsteam ter bevordering van onderwijsontwikkeling,
organisatie en kwaliteit is de basis van onderwijsvernieuwing en
kwaliteitsbewaking. Met behulp van de Stichting Leerkracht is er een wekelijks kort
overleg ingesteld van docent teams om gerichte samenwerking te bevorderen,
d.m.v. het formuleren van gezamenlijke doelen bijvoorbeeld op het gebied van
doorlopende leerlijnen, tussen de onderwijzers van de onderbouw, middenbouw,
en bovenbouw.
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Tijdens studiedagen wordt er gezamenlijk gewerkt aan geselecteerde doelen.
Handelingsgericht werken (HGW) met een planmatige aanpak in de klas, waarbij
leerlingen aangemoedigd worden om samen te werken en zelfstandig hun taken
te plannen via een weektaak, blijft hierbij een cruciaal onderdeel. Ook was er dit
jaar extra aandacht voor de weerbaarheidstraining van leerlingen volgens de
zogenaamde "Kanjertraining."

Het op handelsgericht werken gestoelde onderwijs krijgt voortdurende aandacht
van het MT. Een nieuw leerlingvolgsysteem is geïntroduceerd (Parnassys) dat
gedetailleerde overzichten biedt die ook aan de rapporten zullen worden
toegevoegd. Een goede overdracht aan het einde/begin van elk schooljaar
garandeert dat leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan passend onderwijs
genieten. De aandacht ligt op planmatige, systematische en cyclische invulling van
het onderwijs waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheid hebben bij het plannen
en vervullen van hun taken. Remedial teaching wordt in alle schooljaren
aangeboden m.b.v. twee interne begeleiders en door docenten tijdens vrijgeplande
tijd (tijdens muziek-of gymles). Het CvT juicht deze samenwerking op en aandacht
voor het gebied van de ontwikkeling van een maatpassend onderwijsprogramma
op alle niveaus toe.

Dit jaar is een aantal nieuwe methodes voor o.a. de zaakvakken
geïntroduceerd. Twee keer per jaar worden de citoscores geanalyseerd waarbij
observeerbare deficiënties aangepakt kunnen worden, wat soms leidt tot de
introductie van nieuwe leerprogramma's. De onder-en bovenbouw
coördinatoren spelen hier een beslissende rol in. Dit was het geval met het
rekenonderwijs waarbij de scores dit jaar omhoog gegaan zijn.

Aandacht blijft uitgaan naar de veranderende leerlingenpopulatie waarbij er een
groeiend aantal leerlingen is van wie tenminste een ouder niet Nederlands als
moedertaal heeft, hliertoe is de communicatie van de school nu tweetalig
Nederlands met een samenvatting in het Engels. Het CvT heeft gewezen op het
belang de communicatie verder te internationaliseren. Recentelijk is een
bestuurslid aangesteld met als portefeuille communicatie.

5.4. FINANCIËN

De CvT heeft in 2019 met het bestuur en de penningmeester overlegd over de
financiële situatie van de ELS. Binnen de CvT is sinds 2014 een Audit
Committee actief conform de Code Goed Bestuur.

Het bestuur heeft ook in 2019 de jaarkalender gebruikt als basis voor het
werken aan en afstemmen over de financiële jaarcyclus met daarin de vaste
momenten als begroting, kwartaalrapportages en jaarverslag. De tweede helft
van het jaar was het merkbaar in de planningscyclus dat de secretaris vacature
niet vervuld was. Het is een belangrijke spil in de planning en control cyclus
van de school.

Pagina 27 van 31

^
tek idkntificatie

VAN RÈCACtOUNTANTS

Jaarverslag ELS 2019



Volgens de financiële jaarcyclus adviseerde tijdens de ALV van 17 juni 2019
de CvT aan de ALV om de jaarrekening 2018 goed te keuren en werd de
jaarrekening door de ALV goedgekeurd en het bestuur decharge verleend over
het beleid in 2018.

De begroting 2020 werd wederom op tijd en conform planning in de daartoe
vooraf geplande ALV vastgesteld. Dit jaar was er vooral veel aandacht voor de
voorgenomen verbouwing. Hierin heeft het bestuur zich naar de mening van
de CvT prudent opgesteld en geen onverantwoorde risico's genomen. De CvT
adviseerde positief over de meerjarenbegroting 2020 die tijdens de ALV van
16 december 2019 door het bestuur werd gepresenteerd. Op advies van de
CvT is de meerjarenbegroting tijdens deze ALV goedgekeurd door de leden
van de vereniging. De ALV benoemde tijdens deze vergadering op voordracht
van de CvT Van Ree als accountant voor het jaar 2020 (auditjaar 2019).

Het bestuur heeft in 2018 gewerkt aan het opstellen van de nieuwe statuten,
en heeft de CvT hier bij betrokken. In januari 2019 hebben de leden gestemd
over de nieuwe statuten, en deze zijn aangenomen door de ledenvergadering.

Positief is de CvT over het regelmatige overleg met het bestuur. Het bestuur
is proactief in de communicatie met de CvT en communiceert tijdig en
adequaat over haar plannen.

Door middel van bovenstaande overlegmomenten en het bestuderen en van
commentaar voorzien van de door het bestuur opgestelde financiële stukken
zoals het jaarverslag, de meerjarenbegroting en de kwartaalrapportages,
heeft de CvT invulling gegeven aan haar taak om toe te zien op de rechtmatige
verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen door het
bestuur en hierbij zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd.

De Audit Committee wil nog de volgende punten van aandacht benoemen:

• De Audit Committee wil het bestuur attenderen dat de financiële
kwartaalrapportage en de rapportrage over voortgang van het schoolplan
belangrijke instrumenten zijn in de Planning en Control cyclus. Publicatie
volgens planning is daarin essentieel.

• De Audit Committee adviseert het bestuur om het werken met een breed
gedeelde jaarplanning voort te zetten, deze jaarplanning met alle bij het
schoolbestuur betrokken partijen te blijven delen en een cultuur te verankeren
waarin men elkaar aanspreekt op naleving van de planning en waarin bij het
niet halen van deadlines proactief gecommuniceerd wordt.

5.5. ADVIES TOT DÉCHARGE

De CvT adviseert de ALV om het bestuur décharge te verlenen voor het in 2019
gevoerde beleid.
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6. JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

6.1. SAMENSTELLING

De MR heeft een personeelsgeleding en een oudergeleding die beide uit drie
personen bestaan. De MR werd in 2019 gevormd door de volgende personen:
Personeelsgeleding

Mirjam van Delft (tot oktober 2018)
Mirjam van der Voet
Bebel Gips (tot januari 2020)
Anne Ferreira de Miranda Santos (vanaf september 2019)

Oudergeleding
Mirko Schater (voorzitter vanaf September 2019)
Peter Hohenstein (totjulie 2029)
Linda Sas; voorzitter (tot juli 2019)
Afke Mevius (vanaf september 2019)
Aafke Derksen (vanaf september 2019)

6.2. BIJEENKOMSTEN

In 2019 zijn er 10 reguliere MR-vergaderingen geweest: op 14 januari, 18 februari,
18 maart, 17 april, 6 mei, l juli, 16 september, 14 oktober, 4 november en 9
december. Op 25 maart vond tevens een cursus medezeggenschapsrecht plaats.
De agenda's voor de vergaderingen werden steeds ongeveer een week van tevoren
aan de ouders en teamleden verzonden met daarbij de vermelding dat de
bijeenkomsten openbaar zijn en dat iedereen die belangstelling heeft kan
aanschuiven. Bij een aantal bijeenkomsten tot de zomer waren ook inderdaad één
of meer ouders als toehoorder aanwezig, meestal vanwege een specifiek
agendapunt maar soms ook vanuit een algemene belangstelling in het reilen en
zeilen van de school. Na de zomer moest de nieuwe MR zijn draai nog vinden en
zijn er geen ouders aangeschoven.
Een aantal van de MR-vergaderingen vond op dezelfde avond plaats als een
vergadering van het bestuur.

6.3. MR VACATURES

In de zomer van 2019 verliep het termijn van Linda Sas. Peter Hohenstein heeft
de MR na de zomer 2019 verlaten. Nieuwe leden werden Afke Mevius en Aafke
Derksen.
Ook bij de Personeelsgeleding zijn enkele wisselingen geweest. Mirjam van Delft
stopte bij MR in oktober 2018 en Bebél Gips in januari 2020 . Sinds september
2019 heeft Anne Ferreira de Miranda Santos zitting genomen in de MR.

6.4. ONDERWERPEN

De agenda van de MR-vergaderingen wordt deels bepaald door formele aanvragen
om advies of instemming door het bestuur, maar het komt ook voor dat het
bestuur de MR informeel om zijn zienswijze vraagt, bijvoorbeeld tijdens de
gezamenlijke overleggen van MR en bestuur, of dat een onderwerp door een MR-
lid of een ouder die de MR-vergaderingen bezoekt wordt ingebracht. Alle
onderwerpen die in de MR zijn besproken zijn weergegeven in de agenda's voor
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en verslagen van de MR-vergaderingen, die onder ouders en personeel zijn
verspreid. Van enkele beeldbepalende onderwerpen volgt hierna een korte
weergave.

Beleidsstukken en nieuwe statuten: In 2019 zijn het formatieplan en de
plannen en begroting voor de verbouwing voorgelegd aan de MR. Bij het
formatieplan heeft de MR opmerkingen geplaatst over de formele gang van zaken
en de nodige participatie van de personeelsgeleding. Nadat dit proces in
samenwerking met de personeelsgeleding werd herpakt en uitgevoerd volgens de
formele regels, heeft de MR ingestemd met het formatieplan. In de tweede helft
van 2019 heeft de MR vooral gefocust op het schrijven van nieuwe statuten en een
regelement. De bestaande documenten waren verouderd en een statuut voor de
MR ontbrak. Inmiddels gingen bestuur en MT akkoord met de nieuwe statuten en
het huishouidelijke regelement. Deze documenten formaliseren de relaties tussen
de MR en het bestuur en MR van de ELS. Tevens detineren deze documenten de
taken en het handelingsvermogen van de MR.

Speerpunten nieuwe MR
De voornamelijk nieuwe MR richt zich sinds september 2019 vooral op het opzetten
van de formele infrastructuur die het werk van de MR definieert. Dit houdt in dat
de MR over een statuut en huishuidelijk regelement beschikt. In tweede instantie
wil de huidige MR de relaties met MT en bestuur intensiveren om effectief aan de
ontwikkeling van de ELS bij te dragen. De MR streeft ernaar om een
laagdrempelige ingang te vormen voor wensen van ouders omtrent onderwijs,
organisatie en cultuur van de ELS. Nadat de MR de formele eisen voor deze
activiteiten wist te realiseren zullen we in 2020 focussen op de formulering van
speerpunten binnen het kader van de MR.
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Eerste Leidse Schoolvereniging

Balans na resultaatbestemming per 31 december 2019

l Activa

1.1.2 Materiële vaste activa

1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa

31 december 2019

€

69.043

75.742

52.130

31 december 2018

196.915

€

78.049

69.398

49.427

196.874

1.2.2 Vorderingen

1.2.2.1 Debiteuren

1.2.2.2 Ministerie van OCW

1.2.2.3 Gemeenten

1.2.2.10 Overige vorderingen

1.2.2.15 Overlopende activa

l.2.2.16 Voorziening oninbare vorderingen

83.946

71.907

48.714

5.342

42.571

-11.000

100.413

67.916

24.616

921

16.875

-11.000

241.480 199,741

1.2.4 Liquide middelen

1.2.4.2 Banken 396.784 384.812

396.784 384.812

Totaal Activa 835.179 781.427

Pagina 33

^
^ter iderttjficatie

'eoVAN REE'ACCOUNTANTS



Eerste Leidse Schoolvereniging

Balans na resultaatbestemming per 31 december 2019

2 Passiva 31 december 2019

€

2.1 Eigen vermogen

2.1.1.1 Algemene reserve

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

368.484

27.990

6.000

31 december 2018

€

375.119

o

5.000

402.474 380.119

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

2.2.3 Voorziening groot onderhoud

16.278

56.529

14.427

100.372

72.807 114.799

2.4 Kortlopende schulden

2.4.8 Crediteuren

2.4.9.1 Loonheffing en premies

2.4.10 Pensioenpremies

2.4.12 Overige kortlopende schulden

2.4.19 Overlopende passiva

59.963

61.822

19.823

14.358

203.932

24.421

48.085

14.062

8.601

191.340

359.898 286.509

Totaal Passiva 835.179 781.427

Pagina 34

'\

ificatieter

VAN REE-SOCOUNTANTS



Eerste Leidse Schoolvereniging

Staat van baten en lasten 2019

Realisatie

2019

In €

Begroting

2019

In €

Realisatie

2018

In €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.5 Overige baten

Totaal Baten

1.591.899

8.793

249.684

1.850.376

1.562.605

5.900

244.500

1.813.005

1.487.085

8.453

251.238

1.746.776

4 Lasten

4.1 Personele lasten

4.2 Afschrijvingen

4.3 Huisvestingslasten

4.4 Overige instellingslasten

Totaal Lasten

1.460.456

43.005

138.055

186.505

1.479.717

41.588

109.900

180.500

1.362.449

41.696

121.417

176.632

1.828.021 1.811.705 1.702.194

Saldo baten en lasten 22.355 1.300 44.582

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten

Saldo financiële baten en lasten

o

o

1.000

1.000

o

o

Exploitatieresultaat 22.355 2.300 44.582
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Eerste Leidse Schoolvereniging

Kasstroomoverzicht 2019

2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

Afschrijvingen

Mutaties werkkapitaal

-Vorderingen

- Kortlopende schulden

Mutaties voorzieningen

€

22.355

43.005

-41.739

73.389

-41.992

€

44.582

41.696

13.238

-143.122

21.434

55.018 -22.172

Ontvangen interest

Betaalde interest

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa

o

o

-43.046

o

-43.046

o

o

-26.668

o

-26.668

Mutatie liquide middelen 11.972 -48.840

Beginstand liquide middelen

Mutatie liquide middelen

Eindstand liquide middelen

384.812

11.972

396.784

433.652

-48.840

384.812
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Eerste Leidse Schoolvereniging

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activiteiten
De Eerste Leidse Schoolvereniging te Leiden verzorgt onderwijs aan de bij de school
ingeschreven leerlingen.

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling met inachtneming van de
bepalingen opgenomen in de Ministeriële Regeling 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 anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten 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. De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn in
hele euro's.

Vergelijking met vorig jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en passiva en van baten en lasten.

schattingen hebben betrekking op:
- de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen;
- de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de voorziening onderhoud;
- de bepaling van personele voorzieningen.

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
warden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen
die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe
verwanten zijn verbonden partijen.
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Eerste Leidse Schoolvereniging

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele
investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening
houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming.
Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van € 500, investeringen onder de € 500 worden rechtstreeks ten
laste van het resultaat gebracht.

Schoolgebouwen
Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het juridisch eigendom
berust bij het bevoegd gezag. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is
opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

Inventaris en duurzame leer- en hulpmiddelen
Als ondergrens voor het activeren van duurzame middelen wordt een bedrag van € 500 aangehouden. Deze
ondergrens geldt per artikel of voor een groep van samenhangende artikelen.
De gehanteerde categorieën materiële vaste activa en de bijbehorende afschrijvingspercentages zijn:

Gebouwen en verbouwingen 10,00%
Meubilair 5,00% 14,28%
Inventaris en apparatuur 6,25% 12,50%
ICT 12,50% 25,00%
Leermiddelen 6,25% 20,00%

De afschrijving kan nooit over een langere periode plaatsvinden dan de technische levensduur.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
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 bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat
van baten en lasten.

z_
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Eerste Leidse Schoolvereniging

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten
worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waar (dis)agio en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien de instrumenten bij de
vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeverminderingen in de staat van baten en lasten, maken eventuele direct toerekenbare
transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten
op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

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

Vorderingen inzake ouderbijdragen
Het saldo van de niet-geïnde ouderbijdragen wordt op de laatste dag van het kalenderjaar volgend op een
schooljaar als niet inbaar afgeboekt.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

Afgeleide financiële instrumenten
De Eerste Leidse Schoolvereniging maakt geen gebruik van financiële derivaten
en beperkt de risico's (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door gebruik te maken van
de rekening-courant en spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden uit de Regeling belenen
van 6 juni 2016 met kenmerk WJZ/800938 en de aanvulling daarop zoals opgenomen in de
regeling van 5 december 2018 met kenmerk FEZ/1402273.

Vlottende activa

Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het onderdeel
"financiële instrumenten".

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije
beschikking van het bevoegd gezag 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 bevoegd
gezag worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
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Eerste Leidse Schoolvereniging

Eigen Vermogen

Algemene reserve
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 baten
en lasten. Deze reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten.
Reserves warden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de
toelichting op de balans.
Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een
specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de
bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de
reserve komen.

Bestemmingsreserve publiek
Deze publieke reserve betreft het door het bevoegd gezag reeds bestemde gedeelte van de
exploitatieoverschotten van het bevoegd gezag tot en met het verslagjaar.

Bestemmingsreserve privaat
Deze private reserve is opgebouwd uit exploitatieoverschotten uit eigen middelen van het bevoegd gezag
tot en met het verslagjaar. Deze reserve muteert na resultaatbestemming. Aan deze reserve ligt een
private herkomst ten grondslag.

Resultaatbestemming
De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt plaats
op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of onttrokken
aan de publieke reserve tenzij aan de middelen een private herkomst ten grondslag ligt.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te
wikkelen, tenzij anders vermeld.

Onderhoudsvoorziening
De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten die verbonden zijn aan het meerjarig
planmatig onderhoud en de exploitatievoorzieningen van de gebouwen van het bevoegd gezag. De
dotatie aan de voorziening is gebaseerd op de verwachte kosten en de periodiciteit waarmee
onderhoudswerken naar verwachting worden uitgevoerd op basis van een opgesteld onderhoudsplan dat
door het bevoegd gezag is goedgekeurd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze
voorziening gebracht.
De grondslag voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening onderhoud is ongewijzigd. Het bevoegd
gezag maakt voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening onderhoud gebruik van de tijdelijke
regeling 2018 en 2019 zoals vastgelegd in de regeling van 21 maart 2019 met nr. FEZ (EDOC-1440924).
De overgangsregeling is verlengd voor 2020.
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Eerste Leidse Schoolvereniging

Pensioenvoorziening
Het bevoegd gezag heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een
toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon.
Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, en wordt - conform
de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt
als toegezegde-bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten
worden verantwoord.

Pensioenrechten
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de beleidsdekkingsgraad van het
pensioenfonds (beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden)
dit toelaat. Naar de stand van januari 2020 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 95,8 %. Naar
de stand van 31 december 2019 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,8 % (bron: website
www.abp.nl).
De Eerste Leidse Schoolvereniging heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in
geval vaneen tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
De Eerste Leidse Schoolvereniging heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde
van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten vanjubileumgratificatiesdie opgrond van de
CAO dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding,
leeftijd van betrokkene(n), blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40 jarig jubileum conform de
CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
De grondslagen voor de waardering van schulden zijn beschreven onder het onderdeel
"financiële instrumenten".
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Eerste Leidse Schoolvereniging

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten

Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) waar geen bestedingsplan aan ten grondslag ligt worden in
het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en
lasten. Niet-geoormerkte subsidies waaraan een specifiek bestedingsdoel is gekoppeld, worden op basis
van een bestedingsplan toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot
geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar
rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen
activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

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

Overige overheidsbijdragen
Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties m.u.v. het Ministerie van OCW voor
zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de huisvestingsverordening in mindering zijn
gebracht op de lasten.

Overige baten
Alle overige baten die kunnen worden toegerekend aan de exploitatie van het bevoegd gezag.

Lasten

Personeelslasten
Onder de personele lasten zijn opgenomen de lonen en salarissen van het personeel in dienst van het
bevoegd gezag verminderd met ontvangen uitkeringen van Vervangingsfonds en uitkeringsinstanties.
Tevens zijn onder deze noemer opgenomen de overige personele lasten.

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten worden berekend over de aanschaffingsprijs op basis van de onder materiële vaste
activa vastgelegde criteria rekening houdend met de economische levensduur.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de kosten van huisvesting opgenomen. De lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten, die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van
onderwijs, worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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Eerste Leidse Schoolvereniging

Rentebaten en rentelasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten en
-kosten en kosten van ontvangen leningen

Resultaat
Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële baten en
lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen
resultaatbestemming.

Bepaling reële waarde
Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening vereist de bepaling van de reële waarde van
zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Voor waarderings- en
informatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis van de volgende methoden bepaald.
Indien van toepassing wordt nadere informatie over de uitgangspunten voor de bepaling van de reële
waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelichting dat specifiek op het betreffende actief of de
betreffende verplichting van toepassing is.
De reële waarde van financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te
maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende
looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten
warden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.
Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven materiële activa en financiële activa is opgenomen onder de
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden.
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Eerste Leidse Schoolvereniging

Toelichting op de balans na resultaatbestemming per 31 december 2019

l Activa

Vaste activa

Materiele vaste activa Verkrijgings Cum.afschr. Boek Investe-

prijs t/m t/m waarde ringen

2018 2018 31-dec-lS 2019

Desinveste Afschrij- Boek

ringen vingen waarde

2019 2019 31-dec-19

1.2.2

1.2.2.1

1.2.2.2

1.2.2.3

1.2.2.10

1.2.2.15

1.2.2.16

1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen

1.1.2.3.0 Meubilair

1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur

1.1.2.3.2 ICT

1.1.2.4.0 Duurzame leermiddelen

90.056

126.110

589

79.461

82.312

-12.007

-97.685

-350

-38.727

-32.885

78.049

28.425

239
40.734

49.427

o

17.332

o
13.254

12.460

378.528 -181.654 196.874 43.046

Samenvatting materiele vaste activa en
afschrijvingspercentages

1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen

1.1.2.3.0 Meubilair

l.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur

1.1.2.3.2 ICT

1.1.2.4.0 Duurzame leermiddelen

Vorderingen

Verkrijgings Cum.afschr. Boek

prijs t/m t/m waarde
2019 2019 31-dec-19

90.056

143.442

589

92.715

94.772

-21.013

-105.783

-423

-54.798

-42.642

69.043

37.659

166

37.917

52.130

421.574 -224.659 196.915

o

o

o
o

o

-9.006

-8.098

-73

-16.071

-9.757

69.043

37.659

166

37.917

52.130
o -43.005 196.915

Afschrijvingspercentages

% %

10,00%

5,00%

6,25%

12,50%

6,25%

31-dec-19

in €

14,28%

12,50%

25,00%

20,00%

31-dec-lS

in €

Debiteuren

Ministerie van OCW

Gemeenten

Overige vorderingen

Overlopende activa

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

Verloopstaat gemeenten

83.946

71.907

48.714

5.342

42.571

-11.000

100.413

67.916

24.616

921

16.875

-11.000

241.480 199.741

Saldo

31-dec-lS

Ontvangen

2019

Besteed

2019

Boeken tlv Overige Saldo

2019 2019 31-dec-19

1.2.2.3.12 Gemeente subsidie nieuw-/verbouw 24.616 27.890 51.988 o o 48.714

24.616 27.890 51.988 o o 48.714
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Eerste Leidse Schoolvereniging

l.2.2.10 Overige vorderingen (specificatie)

31-dec-19

in €

31-dec-lS

in €

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds 5.342 921

5.342 921

1.2.2.15

1.2.2.12

1.2.2.15

Overlopende activa (specificatie)

31-dec-19 31-dec-lS

in € in €

1.2.4

1.2.4.2

Vooruitbetaalde en/ofvooruitgefactureerde posten
Overige overlopende activa

Liquide middelen

31.620

10.951

10.576

6.299

42.571 16.875

31-dec-19

in €

31-dec-18

in €

Banken 396.784 384.812

396.784 384.812
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Eerste Leidse Schoolvereniging

2 Passiva

Eigen vermogen2.1

2.1.1.1 Algemene reserve

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

31-dec-19 31-dec-lS

in € in €

368.484

27.990

6.000

375.119

o

5.000

402.474 380.119

2.1

2.1.1.1

2.1.1.1.2

2.1.1.2

2.1.1.2.5

2.1.1.3

Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking)

Saldo Bestemming Overige Saldo

31-dec-lS resultaat mutaties 31-dec-19

Algemene reserve

Algemene reserve

Bestemmingsreserve (publiek)

Reserve CAO maatregelen

Bestemmingsreserve (privaat)

2.1.1.3.0 Algemene reserve private middelen

2.2

2.2.1

2.2.3

Voorzieningen

375.119 -6.635

o 27.990

5.000 1.000

o

o

o

368.484

27.990

6.000

380.119 22.355 o 402.474

31-dec-19

in €

31-dec-18

in €

Personeelsvoorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Specificatie voorzieningen

dotaties / onttrekkingen

16.278

56.529

14.427

100.372

72.807 114.799

Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo

31-dec-lS 2019 2019 2019 31-dec-19

2.2.1.4

2.2.3.0

Voorziening jubilea personeel

Voorziening onderhoud gebouwen

Specificatie naar looptijd

voorzieningen

14.427

100.372

1.851

49.000

o

-92.843

o

o

16.278

56.529
114.799 50.851 -92.843 o 72.807

Kortlopend Kortlopend Langlopend Saldo

deel < l jr deel 1-5 jr deel > 5 jr 31-dec-19

2.2.1.4

2.2.3.0

2.4

2.4.8

2.4.9.1

2.4.10

2.4.12

2.4.19

Voorziening jubilea personeel

Voorziening onderhoud gebouwen

Kortlopende schulden

o

7.500

9.219

35.700

7.059

13.329

16.278

56.529

7.500 44.919 20.388 72.807

31-dec-19

in €

31-dec-lS

in €

Crediteuren

Loonheffing en premies

Pensioenpremies

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva

59.963

61.822

19.823

14.358

203.932

24.421

48.085

14.062

8.601

191.340

359.898 286.509
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Eerste Leidse Schoolvereniging

2.4.12

2.4.12.1

2.4.12.2

Overige kortlopende schulden (specificatie)

31-dec-19 31-dec-lS

in € in €

Schulden aan personeel

Diverse te betalen premies

5.960

8.398

372

8.229

14.358 8.601

2.4.19 Overlopende passiva (specificatie)

31-dec-19 31-dec-18

in € in €

2.4.16.0 Vooruitontvangen en/of vooruitgefactureerde posten

2.4.17 Rechten vakantiegeld

2.4.19.0 Overige overlopende passiva

152.060

45.690

6.182

146.356

40.998

3.986

203.932 191.340
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Eerste Leidse Schoolvereniging

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Langlopende contracten

Bij Eerste Leidse Schoolvereniging lopen de volgende meerjarige contracten:

Omschrijving ingangsdatum Opzegtermijn Looptijd omvang pj

Ricoh 1-11-2017 5 jaar €6.000

i
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Eerste Leidse Schoolvereniging

Toelichting op de staat van baten en lasten 2019

Realisatie
2019
In €

Begroting
2019
In €

Realisatie
2018
In €

Baten

Rijksbijdragen OCW
3.1.1.1.0 OCW lumpsum
3.1.1.1.1 OCW inhoudingen uitkeringen en overig
3.1.1.1.3 OCW personeels en arbeidsmarktbeleid
3.1.1.1.5 OCW prestatiebox
3.1.1.1.7 OCW materiële instandhouding
3.1.1.1.19 OCW overige subsidies
3.1.3.1 OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden

Overige overheidsbijdragen en subsidies
3.2.2.2.2 Gemeente overige bijdragen

Overige baten
3.5.5 Ouderbijdragen
3.5.1 Verhuur
3.5.10.1 Vervangingsfonds bijdragen en subsidies
3.5.10.2 Overige baten

Totaal baten

1.021.888
367

215.688
54.440

210.898
27.988
60.630

1.591.899

8.793
8.793

238.733
o

10.951
o

249.684

1.850.376

1.021.961
o

208.261
53.473

210.218
15.392
53.300

1.562.605

5.900
5.900

244.500
o
o
o

244.500

1.813.005

970.436
o

174.036
49.575

204.723
35.982
52.333

1.487.085

8.453
8.453

231.739
8.104
7.557
3.838

251.238

1.746.776
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Eerste Leidse Schoolvereniging

Realisatie
2019
In €

Begroting
2019
In €

Realisatie
2018
In €

Lasten

Loonkosten personeel
4.1.1.1 Loonkosten bestuur, directie en toezicht
4.1.1.2 Loonkosten onderwijzend personeel
4.1.1.3 Loonkosten onderwijsondersteunend personeel
4.1.1.4 Loonkosten vervangingen

Overige personele kosten
4.1.2.2.0 Inhuur personeel niet in loondienst
4.1.2.3.0 Scholing en opleiding personeel
4.1.2.3.1 Personeelsbijeenkomsten, overleg, beleid en zorg
4.1.2.3.2 Werving en selectie
4.1.2.3.3 Representatie, bijeenkomsten en consumpties
4.1.2.3.9 Overige personele kosten
4.1.2.1.11 Dotaties personele voorzieningen

Uitkeringen personeel en vervangers
4.1.3.2 Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds
4.1.3.3 Uitkeringen (-/-)

Personele lasten

Specificatie personele lasten naar samenstellina
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
4.1.1.5 Pensioenlasten

Totaal lonen en salarissen

90.070
1.223.927

82.145
38.139

1.434.281

31.119
15.900
4.161

511
505

6.678
1.851

60.725

-17.953
-16.597
-34.550

1.460.456

1.035.317
237.895
161.069

1.434.281

89.147
1.246.433

65.621
o

1.401.201

32.000
31.000
5.000
1.000

o
8.500
1.016

78.516

o
o
o

1.479.717

1.021.201
230.000
150.000

1.401.201

In de pensioenlasten 2019 en 2018 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.

Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 20,5 FTE's werkzaam (2018:19,5 FTE's)

Onderverdeeld naar:
Directie
Onderwijzend personeel
Onderwijs ondersteunend personeel

2019
0,90

16,95
2,65

20,50

85.864
1.128.894

42.103
63.778

1.320.639

59.312
25.783
4.750

o
16

10.531
3.170

103.562

-32.959
-28.793
-61.752

1.362.449

963.524
229.624
127.491

1.320.639

2018
0,90

17,00
1,60

19,50
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Eerste Leidse Schoolvereniging

Realisatie
2019
In €

Begroting
2019
In €

Realisatie
2018
In €

Investeringen
4.2.0.3 Investeringen in meubilair
4.2.0.4 Investeringen in leermiddelen
4.2.0.6 Investeringen in ICT
4.2.0.10 Overboekingsrekening mva naar balans

Afschrijvingen
4.2.2.0 Afschrijvingskosten gebouwen en verbouwingen
4.2.2.1 Afschrijvingskosten meubilair
4.2.2.2 Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur
4.2.2.3 Afschrijvingskosten ICT
4.2.2.4 Afschrijvingskosten leermiddelen

Huisvestingslasten
4.3.1.0 Huur terreinen en gebouwen
4.3.3.0 Klein onderhoud gebouwen en terreinen
4.3.4.0 Energie en water
4.3.5.0 Schoonmaakkosten
4.3.6.0 Heffingen en vuilafvoer
4.3.7.0 Groot onderhoud

4.3.7.1 Onttrekking voorziening onderhoud
4.3.7.2 Dotatie voorziening onderhoud
4.3.8.0 Overige huisvestingslasten

Administratie, beheer en bestuur
4.4.1.0 Administratie en advisering door derden
4.4.1.1 Accountantskosten
4.4.1.2 Contributie besturenorganisaties
4.4.1.3 Verzekeringen
4.4.1.4 Medezeggenschap
4.4.1.5 Telefonie / Dataverbindingen
4.4.1.6 Schooladministratie
4.4.1.7 Contributies scholenorganisaties
4.4.1.8 Overige schoolgebonden kosten
4.4.1.9 Overige lasten beheer en administratie

Uitsplitsing accountantskosten
4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening
4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten
4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen
4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst

17.332
12.460
13.254

-43.046
o

9.006
8.098

73
16.071
9.757

43.005

3.077
31.325
18.254
28.640
6.330

92.843
-92.843
49.000
1.429

138.055

38.788
7.611
6.018
1.937

769
5.557
1.593

o
21.627
5.891

89.791

7.611
o
o
o

7.6.1.t

o
o

10.000
-10.000

o

9.000
7.536

72
15.892
9.088

41.588

400
10.000
19.900
26.600
4.000

o
o

49.000
o

109.900

28.600
4.000
2.700
2.100

700
3.000

850
250

29.200
1.000

72.400

4.000
o
o
o

4.000

o
17.640
9.028

-26.668
o

9.005
8.645

74
15.153
8.819

41.696

2.815
13.289
22.009
28.731
5.574

30.736
-30.737
49.000

o
121.417

33.738
4.235
5.434
2.107

120
4.925
814
215

26.052
2.659

80.299

4.235
o
o
o

4.235

\
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Eerste Leidse Schoolvereniging

Realisatie
2019
In €

Begroting
2019
In €

Realisatie
2018
In €

4.4.3.0
4.4.3.1
4.4.2.0
4.4.2.1

Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties
Reproductiekosten
Kosten en onderhoud meubilair en inventaris
Beheer en kosten ICTincl. adm. licenties

46.390
8.401
2.640

13.808

42.600
8.700

o
16.300

71.239 67.600

Overige lasten
4.4.5.4 Activiteiten, werkweken en excursies
4.4.5.1 Overige schoolkosten

4.4 Overige instellingslasten

Totaal lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten

6.1.1 Rentebaten en dividenden

Resultaat

22.503
2.972

32.500
8.000

25.475 40.500

186.505 180.500

1.828.021 1.811.705

o 1.000
o 1.000

22.355 2.300

42.347
7.777
1.987

14.103
66.214

27.208
2.911

30.119

176.632

1.702.194

o
o

44.582
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Eerste Leidse Schoolvereniging

(Voorstel) bestemming van het resultaat

Het exploitatieresultaat over het jaar 2019 bedraagt € 22.355 positief.

Het bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat te bestemmen aan de onderstaande reserves.

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-lS resultaat mutaties 31-dec-19

Algemene reserve

Bestemmingsreserves publiek

Bestemmingsreserves privaat

De reserves zijn in detail als volgt gemuteerd:

€

375.119

o

5.000

€

-6.635

27.990

1.000

€

o

o

o
380.119 22.355 o

€

368.484

27.990

6.000

402.474

Stand

31-dec-lS

Bestemming

resultaat

Overige

mutaties

Stand

31-dec-19

Algemene reserve

Reserve CAO maatregelen

Algemene reserve private middelen

€

375.119

o

5.000

€ €

-6.635

27.990

1.000

380.119 22.355

o
o

o

o

€

368.484

27.990
6.000

402.474
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Eerste Leidse Schoolvereniging

Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan

die van belang zijn voor de beoordeling van de positie van de instelling.
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Eerste Leidse Schoolvereniging

Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Per 31 december 2019 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:

Naam

Juridische code
vorm activiteiten

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden Stichting 4
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Eerste Leidse Schoolvereniging

WNT-verantwoording 2019

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Per 1 januari 2016 is de maximale beloning afhankelijk van het aantal complexiteitspunten van de organisatie.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Eerste Leidse Schoolvereniging van
toepassing zijnde regelgeving het WNT maximum voor het onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in het boekjaar 2019 is € 115.000 Aantal punten 4

Het intern toezichthoudend orgaan heeft in haar vergadering van februari 2019 ingestemd met deze WNT norm.

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen l
Gewogen aantal onderwijssoorten l
Totaal aantal complexiteitspunten 4

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband
nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%
en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Voor elke hieronder vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post overige
vorderingen.

l. Bezoldiging topfunctionarissen

la. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrek-
king vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x € l
Functiegegevens
Duur functievervulling 2019
Deeltijdfactor in fte
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning incl. onkosten
Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel WNT-maximum
Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Motivering indien overschrijding
Gegevens 2018
Functiegegevens
Duur functievervulling 2018
Deeltijdfactor in fte
Dienstbetrekking?
Bezoldiging 2018
Beloning incl. onkosten
Beloning betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2018
Individueel WNT-maximum

T. Bossong
Directeur

l-jan-19 31-dec-19
0,9
Ja

61.880
10.340
72.220
103.500

72.220

Directeur

l-jan-18 31-dec-18
0,9
Ja

59.763
9.036
68.799
99.900
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Eerste Leidse Schoolvereniging

Ib. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand l t/m 12
Niet van toepassing

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing

ld. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam topfunctionaris
W. de Bruijn
I. Ruben
M.J v.d Vlekkert-Maatje
F.W. Blauw-Verhagen
T.J.P. Onderwater
C. Visser
C. Kalter
E. Griovska
B. Hellendoorn

H. Eggink
P. Sijpesteijn

Functie

Penningmeester bestuur
Secretaris bestuur (tot 01-08-2019)
Voorzitter bestuur
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Voorzitter commissie van toezicht
Lid commissie van toezicht
Voorzitter/Lid commissie van toezicht
Lid commissie van toezicht

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Niet van toepassing

3. Overige rapportageverptictingen op grond van de WNT
Niet vantoepassing

^
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer
Naam instelling
KvK-nummer

96617
Eerste Leidse Schoolvereniging
40445149

Adres
Telefoon
E-mailadres
Website

P.C. Hooftlaan 12, 2332 AX LEIDEN
071-5765266
directeur@eersteleidseschool.nl
www.eersteleidseschool.nl

Contactpersoon

Naam
Adres
Telefoon
E-mailadres

Dhr. G. Bor
Rooseveltstraat 18, 2321 BM Leiden
071-5166601
info@ohm.nl

BRIN-nummers

08CJ Eerste Leidse Schoolvereniging
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en het toezichthoudend orgaan van Eerste Leidse Schoolvereniging

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Eerste Leidse Schoolvereniging te Leiden
gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Eerste Leidse
Schoolvereniging op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2019 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 2019.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. 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 controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Eerste Leidse Schoolvereniging 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 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben

Leidse Schouw 2

2408 AE Alphen aan den Rijn
Postbus 352
2400 AJ Alphen aan den Rijn

T (0172)782130
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

KvK n r.64599892

Van Ree Accountants is een handelsnAam van Van Ree Accountants West BV.
Op al onze diensten zijn de SRA-Algemene voorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn onder nummer 40481496 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Op verzoek worden cieze kosteloos toegezonden.
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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:

bestu ursverslag;
overige gegevens.

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 paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 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 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur 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.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.

Het intern toezichthoudend orgaan 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 fraude of fouten 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.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019,
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
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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 het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur 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
onderwijsinstelling 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 de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan 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.

Alphen aan den Rijn, 12 juni 2020
Van Ree Accountants

Was getekend: A. van der Plas RA MSc
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Ondertekening van de jaarrekening

Hierbij stellen wij de jaarrekening 2019 sluitend met een resultaat van € 22.355 vast.

Leiden, juni 2020

M.J v.d Vlekkert-Maatje W. de Bruijn C. Kalter

Voorzitter

F.W. Blauw-Verhagen

Penningmeester

C. Visser

Bestuurslid

T.J.P. Onderwater

Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Hierbij keuren wij de jaarrekening 2019 sluitend met een resultaat van € 22.355 goed.

Leiden, juni 2020

E. Griovska

Voorzitter Raad van Toezicht

P. Sijpesteijn

Lid Raad van Toezicht

B. Hellendoorn

Lid Raad van Toezicht

H. Eggink

Lid Raad van Toezicht
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