
Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs 
Zuid-Kennemerland 

Postbus 800 2003 RV Haarlem 
T 023-543 0180 F 023-543 0191 

Bezoekadres: Richard Holkade 14 -16 te Haarlem 
Mail info@stopoz.nl www.stopoz.nl 

Aan de gemeente Bloemendaal 
t.a.v. de wethouder van Onderwijs 
dhr. A. Bruggeman 
Postbus 201 
2050 AE OVERVEEN 

Datum 

Ons kenmerk 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

E-mail adres 

Onderwerp 

25 juni 2009 
POZ.2009.114 
G.J. van Rij 
023 - 543 01 80 
algemeendirecteur@stopoz.nl 
Jaarverslag 2008 van de Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 

Geachte heer Bruggeman, 

Hierbij doe ik u het Jaarverslag 2008 en de accountantsverklaring met betrekking tot de 
jaarrekening 2008 toekomen van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-
Kennemerland. 

Met vriendelijke groet, 
namens de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Zuid-Kennemerland 

Dhr. G.W. van Rij 
algemeen directeur a.i. 

t o ; o : o ; 
O : 

-->ï 

mailto:info@stopoz.nl
http://www.stopoz.nl
mailto:algemeendirecteur@stopoz.nl


Jaarverslag 

over 

2008 

van de 

Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Zuid-Kennemerland 

d.d. 8 juni 2009 



INHOUDSOPGAVE 



INHOUDSOPGAVE 

A. Jaarverslag 

B. Jaarrekening 

B1. Grondslagen voor de jaarrekening 
B2. Balans per 31 december 2008 
B3. Staat van baten en lasten 2008 
B4. Kasstroomoverzicht 2008 
B5. Toelichting op de balans per 31 december 2008 
B6. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
B7. Overzicht verbonden partijen 
B8. Toelichting op de staat van baten en lasten 2008 

C. Overige gegevens 

C1. Accountantsverklaring 
C2. Bestemming van het resultaat 
C3. Gebeurtenissen na balansdatum 
C4. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders 
C5 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens 

D. Bijlagen 

D1. Gegevens rechtspersoon 
D2. Model G - Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW 



JAARVERSLAG 



Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs 
Zuid-Kennemerland 

1. Woord vooraf 

Hierbij wordt u het bestuursverslag 2008 aangeboden van de STICHTING OPENBAAR 

PRIMAIR ONDERWIJS ZUID-KENNEMERLAND (STOPOZ). 

Dit bestuursverslag is onderdeel van het Elektronisch Financieel Jaarverslag 2008, 

opgesteld door Bedrijfsbureau Openbaar Onderwijs (nu: Stichting Spaarnesant) te Haarlem. 

Het is het derde EFJ van STOPOZ. 

Het bestuur van STOPOZ spreekt haar dank uit aan alle medewerkers die door hun 

gezamenlijke inzet zorg hebben gedragen voor een goed onderwijsjaar met goede 

onderwijskundige en bedrijfsmatige resultaten. Ook dank aan ouders en leerlingen voor het 

in STOPOZ gestelde vertrouwen 

Haarlem, juni 2009. 

Het Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

Zuid-Kennemerland. 



A. Jaarverslag 

A.1. Algemene informatie 

Juridische structuur 

De juridische vorm van het bevoegd gezag is een openbare stichting op grond van artikel 48 

van de Wet op het Primair Onderwijs. De stichting legt verantwoording af aan de toenmalige 

vijf gemeenten waarin de scholen van STOPOZ zijn gelegen (Bloemendaal, Bennebroek, 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort). 

Doel van de stichting is de oprichting en instandhouding van scholen voor openbaar primair 

onderwijs in de regio Zuid-Kennemerland. 

Hierbij wordt de ontwikkeling van de individuele leerling centraal gesteld. STOPOZ wil haar 

leerlingen een veilige omgeving bieden waarbinnen ieder kind zich op zijn/haar niveau kan 

ontwikkelen. 

Het stichtingsbestuur bestaat uit zeven leden die worden benoemd door de betrokken 

gemeenteraden. Drie leden worden benoemd op voordracht van de oudergeleding van de 

GMR en de overige vier leden worden benoemd op voordracht van het bestuur. 

De huidige samenstelling van het bestuur van STOPOZ is als volgt: 

- Dhr. Maarten Faber, voorzitter 

- Mevr. Marlijn Wijdeveld, penningmeester 

- Dhr. Jan Bosman secretaris 

- Dhr. Ruud Bange, lid 

- Mevr. Ineke Jacobsen Jensen vice voorzitter 

- Dhr. Co Leuven, lid 

- Dhr. Gerd Jan Mense lid 



Onder het bestuur vallen de volgende basisscholen: 

Naam School 

Bornwaterschool 

Crayenester 

De Duinroos 

Graaf Florisschool 

Hannie Schaftschool 

Julianaschool 

Margrietschool 

Sparrenbos 

Vondelschool 

Voorwegschool 

Brinnr 

18 KK 

10 AR 

09 RU 

18 LV 

08 TO 

18 NI 

03 BU 

07 GT 

18 OP 

11 HC 

Adres 

Bispincklaan 1 

Crayenestersingel 37 

dr Jacobus P. Thijsseweg 24 

Henk Lensenlaan 3 

C. Slegersstraat 11 

W. de Zwijgerlaan 120 

O. Nassaustraat19 

Kleine Sparrenlaan 7 

J. van Stolberglaan 25 

Voorweg 24 

Plaats 

2061 EM Bloemendaal 

2102 AN Heemstede 

2041 BM Zandvoort 

2114 ER Vogelenzang 

2042 GP Zandvoort 

2051 KK Overveen 

1165 GL Halfweg 

2121 CJ Bennebroek 

2111 CJ Aerdenout 

2103 ST Heemstede 

Organisatiestructuur 

STOPOZ hanteert een bovenschools organisatiemodel. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en 

richt zich op het strategisch beleid. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het 

dagelijks bestuur, de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het beleid. 

Het bestuur acht het van groot belang dat het beleid bottom-up wordt ontwikkeld. Dit 

betekent het vertrouwen hebben in de professionaliteit en de ontwikkeling van leerkrachten. 

Voor de beleidsadvisering en beleidsondersteuning wordt gewerkt met werkgroepen. De 

werkgroepen worden samengesteld op basis van de in het strategisch beleidsplan 

"Onderwijs in Beweging" aangegeven en voorgestelde ontwikkelingen. Deze werkgroepen 

bestaan uit de algemeen directeur en een of meer directeuren en/of personeelsleden. 

Personeel wordt zo gestimuleerd actief bij te dragen bij het tot stand komen van beleid. 

De tien schooldirecteuren zijn binnen dit organisatiemodel eindverantwoordelijk voor het 

onderwijs als integraal schoolleider op de school. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van het onderwijs, het personeel, de leerlingen en hun ouders. 

Secundair zijn zij sterk betrokken bij beleidsvoorbereidingen op het gebied van identiteit, 

integraal personeels beleid, personeel, huisvesting, formatie en financiën. 

De taken en bevoegdheden van het bestuur, de algemeen directeur en de directeuren zijn in 

het management statuut vastgelegd. Voor het organigram en de genoemde 

beleidsdocumenten verwijzen wij naar de website van STOPOZ (www.stopoz.nl). 

http://www.stopoz.nl


Het bestuur van STOPOZ hecht grote waarde aan gedragen beleid waarbij de ontwikkeling 

van de individuele leerling centraal staat. Van belang hierbij is dat het personeel van 

STOPOZ zich kan ontwikkelen tot een competente leraar in een veilig arbeidsklimaat. 

Doordat het personeel zich veilig in de school kan bewegen is een veilige leeromgeving voor 

de aan ons toevertrouwde leerlingen gewaarborgd. 

Medezeggenschap 

Stichting STOPOZ kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn 

alle tien - onder STOPOZ vallende - scholen vertegenwoordigd. De GMR heeft op basis van 

de statuten advies- dan wel instemmingsrecht ten aanzien van het bestuursbeleid. De GMR 

komt zes keer per jaar bijeen. De algemeen directeur vertegenwoordigt het bevoegd gezag 

in dit overleg. 

Samenwerking 

Het bestuur van STOPOZ is lid van VOS ABB. 

Het bestuur van STOPOZ heeft een overeenkomst met: 

- Onderwijs Servicekantoor Kennemerland: voor ondersteuning van personeelsadmini

stratie, financiële en salarisadministratie, huisvesting en klachtenafhandeling. 

- Drielanden Onderwijs Begeleiding Dienst: systeembegeleiding, leerlingbegeleiding en 

leerling-onderzoek. 

- ARBO Unie : verzuimbegeleiding, arbozorg, bedrijfsarts. 

- GGD: externe vertrouwenspersoon. 

Samenwerkingsverband 

De scholen van STOPOZ zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Weer Samen Naar 

School (WSNS) in Zuid-Kennemerland. Dit samenwerkingsverband bestaat op teldatum 01-

10-2008 uit 19 schoolbesturen met ruim 19.000 leerlingen. 

Belangrijkste kenmerken gevoerd financieel beleid. 

Het financiële beleid is gericht op het waarborgen van goed onderwijs nu en in de toekomst 

en ondersteunt het strategisch beleidsplan. 



A.2. Instellingsbeleid 

Algemeen 

Het bestuur van STOPOZ vergadert circa tien keer per schooljaar. De algemeen directeur is 

hierbij ter advisering aanwezig. De bestuursvergaderingen vinden afwisselend op de tien 

scholen plaats. De reden hiervan is dat het bestuur hiermee invulling wil geven aan het 

openbare karakter van de bestuursvergaderingen en de afstand tussen haar en de 

belanghebbenden (personeel, ouders etc.) wil verkleinen. Tot op heden hebben vooral de 

schooldirecteuren gebruik gemaakt van de gelegenheid om het bestuur in het openbare deel 

van de vergadering te informeren over relevante zaken op hun school. 

Minimaal één keer per jaar vergaderen het bestuur en de algemeen directeur met de GMR. 

Het directieberaad (bestaande uit de 10 schooldirecteuren) vergadert wekelijks, leder jaar 

vindt minimaal één keer een tweedaagse training voor de schooldirecteuren plaats. 

Strategisch beleidsplan 2006 - 2010 

Het Strategische beleidsplan 2006 - 2010 "Onderwijs in Beweging" is in de 

bestuursvergadering van mei 2006 vastgesteld. In het (hierbij behorend) Plan van aanpak 

wordt uitvoering gegeven aan het strategisch beleid. Het strategisch beleid wordt hierin 

vertaald naar operationeel beleid (o.a. beleidsnotities). Beide notities zijn gepubliceerd op de 

website van STOPOZ (www.stopoz.nl). 

Beleidsnotities 

In 2008 is een groot aantal beleidsnotities opgesteld waarin uitvoering wordt gegeven aan 

het strategisch beleid. De beleidsnotities zijn door de algemeen directeur met de 

schooldirecteuren voorbereid en uitgewerkt en door het bestuur, na advies/instemming van 

de GMR, vastgesteld. 

Het betreft de volgende notities: 

- Beloning en jubileum 

- Ontslag en werkgelegenheidsbeleid 

- Functioneren en Beoordelen en de persoonlijke ontwikkelingsplannen 

- Taakbeleid 

- Het meerjaren bestuur formatieplan 

- Statuut medezeggenschap 

- Gebruik P & A budget 

- Ziekteverzuimbeleidsplan 

http://www.stopoz.nl


- Meerjaren arbeid omstandighedenplan 

- Mobiliteit 

- Managementstatuut 

Ook de beleidsnotities zijn gepubliceerd op de website van STOPOZ. 

A.3. Onderwijs en leerlingen 

Inspectie. 

In 2008 is het jaarlijks overleg tussen de inspectie en de algemeen directeur van start 

gegaan. De inspecteur heeft in de schooljaren 2007/2008 en 2008/2009 onze tien scholen 

bezocht in het kader van het periodiek kwaliteitsonderzoek. Alle scholen hebben een 

positieve waardering ontvangen op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn ook 

verbeterpunten geformuleerd. Het bestuur zal er op toezien dat deze verbeterpunten 

opgepakt worden. Voor een gedetailleerd verslag van het inspectiebezoek verwijzen wij naar 

de website van de onderwijsinspectie (www.owinsp.nl). 

Opbrengsten van het leerproces en uitstroomgegevens. 

De Scholen van het Voortgezet Onderwijs willen bij de instroom van leerlingen uit het 

basisonderwijs - naast het advies van de basisschool - ook beschikken over de uitslag van 

de eindtoets basisonderwijs: de schoolvorderingen toets. De uitslag van deze toets moet het 

schooladvies ondersteunen. Deze toets bepaalt aan het eind van de basisschool voor iedere 

leerling het niveau voor de vakken rekenen, taal, informatieverwerking en wereldoriëntatie. 

Deze Cito-toets geeft een cijfer aan de parate kennis van een kind. Echter het Cito-eindcijfer 

zegt niets over de wijze waarop kinderen is geleerd samen te werken, zelfstandigheid, 

sociale vaardigheden, normen en waarden, creativiteit etc. 

De scoretabel van de Cito-toets loopt van een minimum score van 500 tot een maximum 

score van 550 en kent vier bandbreedten (zie onderstaande tabel; 2007-2008) 

Voortgezet Onderwijs 

VMBO (beroepsgericht) 

VMBO (theoretisch gericht) 

HAVO 

VWO 

CITO score 

>521 

>534 

>538 

>545 

http://www.owinsp.nl


Het landelijk gemiddelde van de Cito-score bedroeg in 2008 534,8. 

De gemiddelde score van de STOPOZ-scholen ligt hierboven. 

Uitstroomgegevens groep 8 STOPOZ scholen 

Aan het eind van het schooljaar 2007-2008 zijn in totaal 279 leerlingen vanuit groep 8 naar 

het voortgezet onderwijs doorgestroomd. 

Richting 

VMBO (beroepsgericht) 

VMBO T / HAVO 

HAVO 

WVO/Gymnasium 

Aantal leerlingen 

29 

47 

82 

121 

percentage 

10% 

17% 

29% 

44% 

Via de website van STOPOZ kan voor de uitsplitsing op individueel schoolniveau 

doorgelinked worden naar de websites van de afzonderlijke scholen. 

Leerlingenaantallen 

In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkeling van de leerlingaantallen bij STOPOZ. 

OVERZICHT LEERLINGEN
TELLING 

SCHOOL 

Bomwaterschool 
Crayenester 
Duinroos 
Graaf Floris 
Hannie Schaft 
Julianaschool 
Margrietschool 
Sparrenbos 
Vondelschool 
Voorwegschool 
Totaal 

2000 

130 
333 

88 
93 

163 
221 
173 
172 
260 
429 

2062 

2001 

138 
361 
115 
105 
178 
235 
170 
181 
266^ 
445 

2194 

2002 

190 
383 
111 
113 
182 
246 
166 
178 
267 
430 

2266 

2003 

154 
415 
123 
111 
188 
275 
167 
184 
265 
437 

2319 

2004 

158 
420 
117 
116 
193 
288 
170 
186 
266 
428 

2342 

2005 

151 
432 
126 
114 
198 
305 
156 
178 
274 
419 

2353 

2006 

149 
425 
136 
109 
204 
339 
132 
196 
280 
399 

2369 

2007 

145 
399 
144 
98 

200 
363 
135 
198 
291 
389 

2362 

2008 

156 
392 
163 
83 

199 
391 
123 
200 
316 
390 

2413 

Het totaal aantal leerlingen van de STOPOZ-scholen neemt toe. Op 1 oktober 2008 waren er 

51 leerlingen meer ingeschreven dan op 1 oktober 2007; een toename van ruim 2%. Deze 

toename wordt vooral veroorzaakt door de Vondelschool, de Duinroos en de Julianaschool. 

Bron van zorg is de Graaf Floris school. Het leerlingenaantal van deze school bevindt zich 



vanaf 1 januari 2008 onder de opheffingsnorm. De dalende tendens zet zich voort in 

2009/2010. Het bestuur zal hierover in contact treden met de gemeente Bloemendaal. 

Ontwikkelingen bij STOPOZ in 2008 

Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is de basis van waaruit het onderwijs vorm gegeven wordt. Het is belangrijk 

om na te gaan wat de resultaten zijn van het door ons aangeboden onderwijs: "doen wij de 

dingen goed" en "doen wij de goede dingen "? 

Bij het vormgeven en de invulling van kwaliteitszorg moet er een balans zijn tussen 

middelen, processen, tevredenheid van betrokkenen en resultaten. In november 2007 is 

hiermee - tijdens de tweedaagse van de directeuren - een eerste start gemaakt. 

In 2008 hebben voorbereidende besprekingen plaatsgevonden over een leerlingvolgsysteem 

(LVS) binnen de STOPOZ scholen. In 2009 zal hierover een besluit worden genomen. 

"Leren en leren van elkaar" is de basis van het kwaliteitsbeleid van STOPOZ. Tijdens de 

tweedaagse van de directeuren in 2008 is besloten dat op alle scholen (voor het eind van het 

kalenderjaar 2008) een ouder tevredenheidpeiling, een personeel tevredenheidpeiling en 

een leerling tevredenheidpeiling zullen worden afgenomen. Dit is inmiddels gebeurd. De 

uitslagen van deze peilingen zullen met de scholen worden besproken. Deze 

tevredenheidpeilingen zullen om de twee jaar afgenomen worden. 

Personeelsbeleid 

De hoofddoelstelling van het personeelsbeleid is dat op de scholen van STOPOZ 

professionals opereren die over voldoende kwaliteiten beschikken om de doelstellingen te 

realiseren. Competentieversterking van het personeel staat hierbij centraal. Persoonlijke 

ontwikkelingsplannen en bekwaamheidsdossiers zijn hierbij de gehanteerde instrumenten in 

de verdere ontwikkeling van onze professionals. 

Taakbeleid 

Conform de afspraken in de CAO is het taakbeleid in 2007 geformuleerd. 

Taakbeleid dient te leiden tot een gezonde werksituatie voor alle betrokkenen en 

personeelsleden. Hierbij dienen de aanstellingstijd en de feitelijke werktijd in 

overeenstemming te zijn. De werktijd dient efficiënt te zijn georganiseerd, zodat de meeste 

werktijd gaat naar de onderdelen die het grootste effect hebben op de kwaliteit van het 



onderwijs. Taakbeleid kan tevens een middel zijn in het kader van leeftijdsgebonden 

personeelsbeleid en verzuimbestrijding. 

Het directieoverleg heeft afgesproken dat de STOPOZ-scholen, indien zij met een 

instrument invulling willen geven aan het taakbeleid zij hiervoor gebruik kunnen van het 

programma van Bomanto. Dit instrument zal dan als hulpmiddel worden gebruikt. 

Coaching 

Binnen STOPOZ zijn verschillende werkgroepen actief waarvan de werkgroep coaching er 

een is. 

In het schooljaar 2007-2008 zijn er bovenschools coaches aangesteld. Alle startende 

leerkrachten volgen een coachingstraject onder leiding van deze coaches. Hierdoor kunnen 

zij een optimale start in de organisatie maken. Daarnaast kan, indien nodig, ook zittend 

personeel worden gecoacht. 

Seniorenbeleid. 

De doelgroep senioren is in 2008 - in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid -

benaderd. 

Er zijn twee bijeenkomsten voor alle senioren georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in de 

volgende beleidsmaatregelen voor senioren: 

- Uitleg over de seniorenregelingen in de CAO P.O.; 

- Het volgen van een training("De kracht van Grijs", bij het vervangingsfonds; 

- Mogelijkheid deelname Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek (PAGO) met een 
Biometrie (lichamelijk onderzoek) vanaf 52 jaar. 

- Bijeenkomst ABP uitleg op het gebied van FPU en pensioen (vanaf 2009). 

Mobiliteit 

Het mobiliteitsbeleid van STOPOZ staat beschreven in de notitie Mobiliteit die in 2008 is 

opgesteld en vastgesteld. Personeelsleden worden in de gelegenheid gesteld om gebruik te 

maken van mobiliteit binnen STOPOZ om zich verder te ontwikkelen. 

Ziekteverzuim 

Vanaf 2006 is een ziekteverzuimbeleidsplan van kracht. In 2007 was het verzuim (incl. 

langdurige ziekteverzuim) gedaald naar 5,89%. In 2008 bedroeg dit verzuim 4,56%. Het 

verzuim (excl. langdurig ziekteverzuim) bedroeg in 2007 5,57% en in 2008 4%. STOPOZ 



komt wederom in aanmerking voor een bonus van het vervangingsfonds door dit lage 

verzuimpercentage, dat ver onder het landelijk gemiddelde (6.07%) ligt. 

ICT 

Op alle scholen van STOPOZ zijn digitale schoolborden in gebruik. Deze nieuwe 

hulpmiddelen worden geleidelijk ingevoerd. Er wordt namelijk uitgegaan van het motto "leren 

en leren van elkaar" waardoor een professionele invoering kan worden gerealiseerd. 

A 4. Huisvesting 

Nieuwbouw/verbouw 

In 2008 hebben vele voorbereidende besprekingen plaatsgevonden om in 2009 en 2010 

geheel of gedeeltelijk nieuwbouw te realiseren. 

De Hannie Schaftschool: krijgt de beschikking over een nieuw gebouw in de brede school in 

het oude centrum van Zandvoort. 

De Julianaschool: bouwvergunningen zijn aangevraagd ten behoeve van uitbreiding met 6 

lokalen als gevolg van sterke groei van het leerlingenaantal. 

De Bornwaterschool: aanvragen zijn ingediend ten behoeve van onderwijskundige 

vernieuwingen en renovatie gymzaal. 

De Cravenesterschool: realisatie uitbreiding van de aula na jaren van procederen en eind 

2008 is gestart met de nieuwbouw van de onderbouw. 

De Voorwegschool: renovatie schoolplein; vernieuwing entree en aula. 

De Vondelschool: aanvraag gedaan voor de bouw van twee semipermanente lokalen. 

De Margrietschool: aanvraag gedaan voor vervangende nieuwbouw van de onderbouw en 

een nieuwe gymzaal. 

A.5. Financiën 

Algemeen 

Met ingang van het kalenderjaar 2008 zijn de richtlijnen van het Ministerie van OCW voor het 

opstellen van de jaarrekening aangepast. De jaarrekening en het jaarverslag moeten met 

ingang van kalenderjaar 2008 worden ingericht volgens de inrichtingsvereisten van boek 2, 

titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de adviezen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, 

die worden gepubliceerd in de zogeheten RJ-bundel. De jaarrekening 2008 ten behoeve van 

de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) is conform deze 

gewijzigde richtlijnen opgesteld door het bedrijfsbureau Openbaar Onderwijs. 
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Financiën op de balansdatum 

De financiële positie van STOPOZ is gezond. Het jaar 2008 is afgesloten met een positief 

resultaat van € 373.494 (2007: € 230.000). De mutatie van dit resultaat houdt verband met 

de hogere Rijksbijdrage (€ 535.000 hoger) en de hogere overige baten (€ 316.000) enerzijds 

en de hogere personeelslasten (€ 528.000 hoger) en de overige lasten (per saldo € 239.000) 

anderzijds. Daarnaast is het financieringsresultaat € 60.000 hoger als gevolg van het schat

kist bankieren. Het positieve resultaat heeft geleid tot versteking van het eigen vermogen ten 

opzichte van vorig jaar. Voorts is het eigen vermogen afgenomen als gevolg van een voor

ziening jubilea van € 99.900, die in verband met de nieuwe verslaggevingrichtlijnen is 

gevormd en de vorming van een bestemmingsreserve personeel van € 400.000. 

Het weerstandsvermogen bedraagt 19%. Het bestuur acht een weerstandspercentage van 

20% voldoende om de risico's die de Stichting de komende jaren het hoofd zal moeten 

bieden op te kunnen vangen. Deze risico's hebben vooral betrekking op het gebouwen

onderhoud van diverse scholen en het dalend leerlingenaantal op de Graaf Floris school in 

Vogelenzang die zich in 2009/2010 voortzet. Deze school bevindt zich vanaf 1 januari 2008 

onder de opheffingsnorm. 

In 2008 heeft de Stichting een risicoanalyse uitgevoerd. Hierin is onder meer ingegaan op: 

- De personele risico's 

- De interne beheersingsrisico's 

- Risico's ten aanzien van de huisvesting 

- Overige risico's 

Met het uitvoeren van de risicoanalyse heeft STOPOZ een goede basis gelegd voor de 

implementatie van het risicomanagement in de organisatie. Uit deze risicoanalyse komt naar 

voren dat een weerstandsvermogen van 15% gewenst is om de geïnventariseerde risico's op 

te kunnen vangen. In het schooljaar 2009-2010 zullen stappen worden ondernomen om het 

risicomanagement in te bedden in de organisatie. Een speciaal punt van aandacht is hierbij 

de verdeling van de bestemmingsreserve. Het bestuur is van mening dat de verdeling van de 

bestemmingsreserve gerelateerd moet zijn aan de gedragen risico's binnen STOPOZ. Dit is 

thans nog niet het geval. 

In 2009 heeft zich echter een aantal ontwikkelingen voorgedaan die niet in de risico

inventarisatie zijn meegenomen, zoals: 



- Salarissen directeuren minimaal op niveau DB-schaal 

- Directeuren ambulant maken voor hun onderwijskundige taken 

- Toekomstige tendens: dalende leerlingenaantallen 

- Communicatietrainingen voor directies en teams 

- Uitkomsten kwaliteitsonderzoeken 

- Aanstellen interim algemeen directeur 

- Inhuren extern bureau voor de werving en selectie van een nieuwe algemeen directeur 

- aanstellen nieuwe algemeen directeur 

Het bestuur heeft besloten het weerstandsvermogen te versterken tot 20% om voldoende 

bestand te zijn tegen deze additionele risico's. Hiertoe zal een bestemmingsreserve 

"Personeel" van € 400.000 worden gevormd ten laste van de algemene reserve. 

De solvabiliteit, rentabiliteit en het weerstandsvermogen van de Stichting liggen in lijn met de 

streefwaarden die door VOS/ABB als voldoende worden beoordeeld. 

Balans 

1. Overige vorderingen (post 1.5.7 van de balans) 

De hieronder opgenomen vordering op de diverse Gemeentes is in 2008 ten opzichte van 

2007 gestegen. Uitschieter hierin is de gemeente Heemstede en betreft de nog te ontvangen 

vergoeding voor de bruidschat 2008, aanpassing van het schoolplein en herstel voegwerk. 

De vordering is exclusief de in 2006 bij de Gemeentes neergelegde vordering voor de 

tekorten op de onderhoudsvergoeding. Deze bedraagt: 

Heemstede € 90.593 (was € 147.793 per 31-12-2007) 

Bloemendaal € 229.700 

Bennebroek € 137.700 

2. Voorzieningen (post 2.2 van de balans) 

a. Voorziening Flex Ba po 

Er heeft geen dotatie plaats gevonden in 2008. Uit een berekening, waarbij gebruik is 

gemaakt van een tool van de VOS/ABB, blijkt dat er op termijn geen of een kleine 

voorziening nodig is. Hierbij wordt uitgegaan van een afsplitsing van 2% van de 

lumpsumvergoeding personeel. Deze toerekening van de lumpsumvergoeding is nog 

onderwerp van gesprek tussen het ministerie van OCW en de Raad van de 
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Jaarverslaglegging. Tot hier een nadere uitspraak over is gedaan heeft het Ministerie 

aangegeven dat schoolbesturen hetzelfde beleid als in 2007 kunnen aanhouden. 

b. Voorziening jubilea 

Als gevolg van de nieuwe regelgeving is er een voorziening jubilea gevormd (€ 99.900). 

Deze is per de datum 1 januari 2008 (€ 104.275) ten laste van de reserve P&A budget in 

de jaarrekening verwerkt. Deze voorziening geeft de verplichting per balansdatum weer 

die er voor het totale personeel is voor het 25 en 40 jarige jubileum. 

c. Voorziening onderhoud 

In het jaarverslag 2007 is een onderbouwing gegeven van de tekorten op de 

onderwijshuisvesting en de vorderingen die gelegd zijn bij de voormalige besturen t.w. de 

gemeenten Bennebroek, Bloemendaal en Heemstede. Voor deze tekorten is in 2006 ten 

laste van het resultaat een dotatie aan de voorziening onderhoud gedaan, terwijl de 

vorderingen op de gemeentes nog niet waren afgewikkeld. 

In 2008 heeft het bestuur mede met betrekking tot deze vorderingen overleg gevoerd met 

de diverse Gemeenten. Status van het overleg is: 

- gemeente Heemstede: afgehandeld. 

- gemeente Bennebroek: is onderdeel geworden van de gemeente Bloemendaal vanaf 

1 januari 2009. 

- gemeente Bloemendaal: overleg is gaande. 

Zie voor de hoogte van de nog openstaande vorderingen punt 1 Overige vorderingen van 

deze toelichting. 

3. Over ige schulden (post 2.5.9 van de balans) 

Onderdeel van de overige schulden zijn de vooruit ontvangen subsidies. Deze zijn 

onderverdeeld in 3 onderdelen, namelijk: 

- Subsidies OCW geoormerkt 
Deze moeten binnen een bepaalde tijd aan een speciaal doel worden besteed. 
Indien de subsidie niet is besteed moet deze worden terugbetaald. 

- Subsidies OCW niet geoormerkt 
Deze subsidies worden toegekend met een bestedingssuggestie en geen terugbetalings
verplichting. * 

- Investeringsubsidies 
De besteding van deze subsidie loopt via de materiële vaste activa en jaarlijks 
worden hier de afschrijvingslasten in mindering gebracht. 

* Indien er geen terugbetalingsverplichting is, mogen - onderde nieuwe regelgeving - subsidies jaarlijks 

geheel ten gunste van de staat van baten en lasten worden verantwoord. 
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De vooruit ontvangen niet- geoormerkte subsidies bedroegen per 31 december 2007 

€ 218.000. Met ingang van 2008 worden deze subsidies - als gevolg van de nieuwe 

regelgeving - rechtstreeks als baten verantwoord, aangezien er geen specifieke 

bestedingsverplichting ten aanzien van deze subsidies bestaat. Daarom is een bedrag van 

€ 130.434 vrijgevallen; € 23.657 ten gunste van de algemene reserve en € 106.777 ten 

gunste van de reserve P&A budget. 

Staat van baten en lasten 

Het boekjaar 2008 sluit af met een voordelig resultaat van € 373.494 . Dit is vooral een 

gevolg van een aantal incidentele baten en de wijziging van de regelgeving voor de 

jaarverslaglegging. 

Uit de staat van baten en lasten komt ten opzichte van 2007 naar voren: 

- Hogere baten + 851.000 (incidentele posten ca. € 205.000) 

- Hogere lasten + 768.000 

- Hoger renteresultaat + 61.000 

- Toename resultaat + 143.000 

Zie voor een toelichting op deze verschillen het onderdeel Staat van baten en lasten van het 

jaarverslag. 

De hogere baten zijn als volgt te specificeren: 

1. Rijksbijdrage OCW (post 3.1 van de staat van baten en lasten) 
Een stijging van totaal € 528.000. Hiervan is € 490.000 het gevolg van de groei van het 
leerlingenaantal, loon-/prijsstijging en € 45.000 betreft de toename van de overige subsi
dies OCW. 

2 . Over ige overheidsbi jdragen (post 3.2 van de staat van baten en lasten) 

De gemeente Heemstede heeft een deel van de vordering die in 2006 met betrekking tot 
het tekort op de onderhoudsvergoeding is opgelegd uitbetaald (€ 57.000). Daarnaast is 
een aantal huisvestingsvoorzieningen uitbreiding/aanpassing (€ 47.000) toegekend en 
ontvangen en wordt de vooruit ontvangen GOA subsidie (€ 18.000) voor een deel besteed 
in 2008. Daarnaast nemen de overige bijdragen toe als gevolg van een extra toekenning 
voor personeelsgaranties (€42.000). 

3. Over ige baten (post 3.3 van de staat van baten en lasten) 

De toename van de overige baten met € 152.000 is het gevolg van: 
a. Detachering 

- dit betreft de baten voor zowel 2007 als 2008 voor 
de Sparrenbosschool. Deze school verzorgt het 
vakonderwijs voor 2 andere schoolbesturen. € 39.000 
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b. Sponsoring 
- De Bornwater en Julianaschool hebben in 2008 
sponsorgelden binnen gehaald. € 17.000 

c. Overige baten (incidentele baten!): 
- subsidie techniek € 11.000 
- afrekening WSNS € 36.000 
- bijdrage BSO, school- en steunfonds in 

aanpassing schoolplein Voorwegschool € 30.000 
- vergoeding Vervangingsfonds inzake aanvullend 

pakket € 25.000 

Conclusie baten 

De totale baten zijn ca 10% gestegen t.o.v. 2007. Deze stijging is deels structureel van aard 

(leerlingenaantal) echter ook incidenteel van aard. 

De hogere lasten zijn het gevolg van: 
1 . Personele lasten (post 4.1 van de staat van baten en lasten) 

De personele lasten nemen met € 528.000 toe. 
a. Lonen salarissen/sociale lasten/pensioenpremies 

Een stijging van de salarissen als gevolg van loon-/prijsstijging en een groeiend 
aantal leerlingen. Daarnaast is de inzet van het P&A budget met ingang van 2008 
onder deze post opgenomen (zie hieronder). 

b. Overige personele lasten 
- Dotatie personeelsvoorziening 

Er is heeft alleen een dotatie aan de voorziening jubilea plaats gevonden. Zie ook de 
toelichting onder punt 2 Voorzieningen van het onderdeel "Balans" hierboven. 

- Overige 
De daling van deze post met € 90.000 betreft een verschuiving van lasten 
naar 'lonen en salarissen' en betreft de inzet van p&a budget voor reguliere 
formatie. Deze loonkosten werden in 2007 onder overige verantwoord en in 2008 
onder lonen en salarissen. 

2 . Huisvest ings lasten (post 4.3 van de staat van baten en lasten) 

In 2008 is er voor ca. € 245.000 onderhoud gepleegd; een stijging van 27% ten 
opzichte van 2007. Daarnaast is er€ 110.000 gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening 
ten opzichte van € 79.000 in 2009. Samen goed voor een stijging van € 100.000. 
De energiekosten zijn met € 55.000 gestegen ten opzichte van 2007. Het toenemend aan 
tal computers en digitale borden zorgen mede voor deze stijging. 
De schoonmaakkosten nemen iets toe met € 12.000. Onder de overige huis
vestingslasten zijn de (incidentele lasten) voor de energiemonitoring en het contract voor 
de alarmopvolging (NVD) (voorheen onder onderhoud) opgenomen. 

3. Over ige instel l ingslasten (post 4.4 van de staat van baten en lasten) 

De stijging van € 51.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename in de lasten 

van leermiddelen (zie specificatie bij post 4.4.2). 

____ . i s 



Conclusie lasten excl. Financiële baten en lasten 

De totale lasten (excl. renteresultaat) zijn met 8% gestegen ten opzichte van 2007. Gezien 

het incidentele karakter van een deel van de extra baten is het geruststellend te kunnen con

cluderen dat de lasten procentueel minder hard zijn gestegen dan de baten. 

De hogere financiële baten zijn het gevolg van: 

De stijging van de rentebaten wordt enerzijds veroorzaakt door de gestegen rentestand 
(2008 ten opzichte van 2007) en anderzijds door het optimaliseren van het cash manage
ment. Met ingang van juli 2007 is de STOPOZ gaan bankieren bij het ministerie van Financi
ën (schatkist bankieren). Het Ministerie geeft een hogere rentevergoeding op deposito's en 
mede hierdoor is het renteresultaat gestegen. Het bovenstaande is conform het treasury sta
tuut; er wordt risicomijdend belegd. 

De toename van het resultaat komt door: 
In 2008 neemt het resultaat toe ten opzichte van 2007. Dit wordt veroorzaakt met name inci
dentele posten. 

Verschillen ten opzichte van de begroting 2008 

De afwijkingen met name in 2008 zijn aanzienlijk. Een deel van de afwijkingen, met name de 

personele lasten, is vooraf niet te begroten omdat STOPOZ hierbij afhankelijk is van onder 

meer CAO verhogingen. Hieronder volgt nadere toelichting op de afwijkingen. 

Baten 

1. Rijksbijdragen: 
De begroting 2008 is opgesteld in oktober 2007. De budgetten 2008 van het Ministerie 
waren toen nog niet bekend. Daarom is voor het leerlingenaantal en voor de bedragen 
uitgegaan van kalenderjaar 2007 (gebaseerd op de teldatum 1 oktober 2006). Uit
gangspunt voor de begroting 2008 was baten = lasten; derhalve is geen begroot negatief 
resultaat toegestaan. In de begroting is geen rekening gehouden met de impact van de 
wijziging in regelgeving waarbij bijv. de niet geoormerkte subsidies die per 31 december 
2007 vooruit ontvangen waren verantwoord, zouden vrijvallen 

2. Overige overheidsbijdragen: 
De gemeentelijke bijdragen voor huisvesting gymzalen zijn te laag begroot. De overige 
gemeentelijke bijdragen voor schade, OZB en vergoedingen voor huisvestings
voorzieningen en personeelsgaranties zijn niet opgenomen in de begroting 2008. 

3. Overige baten: 
De vergoeding voor detachering en ouderbijdragen zijn niet in de begroting opgenomen 
omdat men ten tijde van het opmaken van de begroting geen juiste inschatting hiervan 
kon maken. Derhalve is besloten deze niet te begroten. 
De bijdrage Weer Samen Naar School en de vergoeding Techniek en Optimaal Speciaal 
waren ook niet begroot. 



4. Rentebaten: 
De rentebaten zijn conservatief begroot. De rentebaten zijn voornamelijk hoger dan be
groot doordat STOPOZ over geheel 2008 een hogere rente heeft ontvangen bij het 
Ministerie van Financiën dan voorheen op de deposito's bij de banken. Daarnaast lag het 
werkelijke renteniveau in 2008 hoger dan aangenomen werd in de begroting. 

Lasten 

1. Personele Lasten: 
Te laag begroot als gevolg van de gehanteerde uitgangspunten begroting 2008 (baten = 
lasten). Verder is het P&A budget (v.w.b. het deel op schoolniveau begroot) voor ca 
€ 90.000 niet door de scholen aangewend. 

2. Huisvestingslasten: 
De huisvestingslasten zijn in 2008 € 169.000 hoger dan begroot. Dit wordt vooral ver
oorzaakt door de hogere lasten uit hoofde van onderhoud en energie. 

3. Overige lasten: 
De leermiddelen (incl. ICT) zijn te laag begroot. De lasten voor oudercommissie, tussen-
schoolse opvang, schoolreizen en sponsoring zijn niet begroot. 

Verkorte begroting 2009 

Baten 
Rijksbijdragen € 9.670.690 
Overige overheidsbijdragen € 421.290 
Overige baten € 205.420 

Lasten 
Personele lasten € 8.613.865 
Afschrijvingslasten € 218.079 
Huisvestingslasten € 821.450 
Overige lasten € 754.700 

Financiële baten en lasten 
Rentebaten € 110.000 

RESULTAAT (voordelig) € 6J4 

Bij het opstellen van de begroting 2009 is niet meer het baten = lasten principe gehanteerd. 

Getracht is meer aan te sluiten op de werkelijkheid. De begroting 2009 sluit met een positief 

resultaat van € 694. In dit resultaat is rekening gehouden met een extra dotatie aan de 

onderhoudsvoorziening van € 35.720. 

Conclusie 

De vermogenspositie en het resultaat over 2008 is goed. De genoemde risico's zullen 

regelmatig moeten worden beoordeeld om een juist beleid voor de toekomst te kunnen 

bepalen. 
__ ____ . ^ 

€ 10.297.400 

€ 10.408.094 



JAARREKENING 



B I . GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING 

De jaarrekening 2008 is opgesteld volgens de inrichtingsvereisten zoals opgenomen in boek 2, titel 9 
van het Burgerlijk Wetboek en de adviezen van de Raad van de Jaarverslaglegging. 

Voor zover niet anders aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waar
de. Hierbij wordt op de vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening wegens oninbaarheid 
in mindering gebracht. 

De materiële vaste activa worden tegen de aanschafwaarde opgenomen en volgens de lineaire af
schrijvingsmethode afgeschreven, waarbij de afschrijving van de investeringen uit het lopende boek
jaar wordt bepaald op het x/12 deel van het jaar na de maand van aanschaf. Hierbij is x het aantal 
maanden dat het jaar nog heeft te gaan. De gehanteerde activeringsgrens is € 1.000, met uitzonde
ring van de lagere investeringsbedragen die in het meerjaren investeringsplan staan vermeld. 

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: 

- meubilair en inventaris 5 % ( 20 jaar) 
-leermiddelen 12,5 % ( 8 jaar) 
-computerapparatuur 20 % ( 5 jaar) 
- gymnastiek materiaal 3,33-10% ( 10-30 jaar) 

De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Als gevolg van de stelselwijziging zoals in de eerste alinea wordt aangegeven: 
- zijn de investeringsubsidies met ingang van het kalenderjaar 2008 onder de kortlopende schul

den opgenomen. De vergelijkende cijfers van 2007 zijn hierop aangepast. 
- is er per 1 januari 2008 ten laste van het eigen vermogen een voorziening jubilea gevormd. 

De reserve P&A budget is als gevolg hiervan met een bedrag van € 104.275 afgenomen. 
- zijn per 1 januari 208 de niet geoormerkte subsidies OCW ten gunste van het eigen vermogen 
vrijgevallen. De algemene reserve is als gevolg hiervan met een bedrag van € 23.657 toegenomen 
en de reserve P&A budget met een bedrag van € 106.777. 

De vergelijkende cijfers van 2007 van de overige vorderingen (post 1.5.5) en overige schulden (post 
2.6.9) zijn ook aangepast. De vordering op de gemeente per 31 december 2007 is het gesaldeerde 
bedrag van alle vorderingen en schulden van de diverse Gemeentes. Echter per deze balansdatum is 
er een schuld aan de gemeente Haarlemmerliede Deze schuld is er per 31 december 2008 ook en in 
deze jaarrekening als schuld opgenomen. De vergelijkende cijfers van 2007 zijn hier op aangepast. 



B2. BALANS PER 31 DECEMBER 2008 
(na verwerking voorstel resultaatbestemming) 

1. ACTIVA 31.12.2008 31.12.2007 

VASTE ACTIVA 

1,2. Materiële vaste activa 
1.2.2 - Inventaris en apparatuur 
1.2.3 -Leermiddelen 

725.078 
330.201 

596.954 
314.542 

Totaal vaste activa 1.055.279 911.496 

VLOTTENDE ACTIVA 

1.5. 
1.5.1 
1.5.2 
1.5.7 
1.5.8 

1.7. 

Vorderingen 
- Debiteuren 
- Ministerie van OCW 
- Overige vorderingen 
- Overlopende activa 

Liquide middelen 

Totaal vlottende activa 

55.905 
516.887 
216.243 

96.097 
885.132 

2.983.395 

3.868.527 

27.537 
478.970 
151.248 
77.068 

734 823 

2.842.341 

3.577.164 

TOTAAL ACTIVA 4.923.806 4.488.660 



2. PASSIVA 31.12.2008 31.12.2007 

EIGEN VERMOGEN 

2.1.2 Algemene reserve 
2.1.3 Bestemmingsreserve (publiek) 
2.1.5 Bestemmingsfonds (privaat) 

Totaal eigen vermogen 

261.114 
2.597.015 

28.672 
2.886.801 

517.908 
1.970.184 

29.280 
2,517.372 

VOORZIENINGEN 

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 
2.2.3 Overige voorzieningen 

199.914 
511.135 

204.275 
617.398 

Totaal voorzieningen 711.049 821.673 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

2.5 
2.5.3 
2.5.4 
2.5.7 

2.5.9 
2.5 10 

Kortlopende schulden 
- Crediteuren 
- Ministerie van OCW 
- Belastingen en premies 

sociale verzekeringen 
- Overige schulden 
- Overlopende passiva 

Totaal kortlopende schulden 

231 173 
38.681 

442.877 
237.290 
375.935 

1.325.956 

179.992 
40.931 

438.274 
210,992 
279.426 

1.149.615 

TOTAAL PASSIVA 4.923.806 4.488.660 



B3. Staat van baten en lasten over 2008 

Werkelijk 
2008 

Begroot 
2008 

Werkelijk 
2007 

3 BATEN 

3.1 Rijksbijdrage OCW 
3.2 Overige overheidsbijdragen 
3.5 Overige baten 

Som der baten 

4 LASTEN 

4.1 Personele lasten 
4.2 Afschrijvingen 
4.3 Huisvestingslasten 
4 4 Overige instellingslasten 

Som der lasten 

Saldo baten en lasten 

5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

5.1 -Rentebaten 
5.5 - Rentelasten 

9.479.391 
613.485 
372.456 

10.465.332 

8.230 752 
165.250 
892.500 
966.288 

10.254.790 

210.542 

8.812.440 
306.600 
45.600 

9.164.640 

7.463.970 
182.755 
723.450 
824.890 

9 195.065 

-30.425 

8.944.661 
449.136 
220.711 

9.614.508 

7.702.332 
166.604 
702.878 
914.749 

9.486.563 

127.944 

en lasten 

Resultaat 

162.952 
0 

162.952 

373.494 

50.000 
0 

50.000 

19.575 

102.356 
0 

102.35J 

230.300 



Kasstromen 2008 2007 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat 

Aanpassingen voor: 
Afschrijvingen 
Mutaties eigen vermogen 
Mutaties voorzieningen 

Veranderingen in vlottende middelen: 
Voorraden 
Vorderingen 
Kortlopende schulden 

165.250 
=4.065 

-110624 

0 
-150,309 
176.341 

373.494 

50 561 

230.300 

26.032 

166.604 
-5.285 
-37.118 

0 
72.979 

257.045 

124.201 

330.024 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen immateriële vaste activa 
Desinvesteringen immateriële vaste activa 
Investeringen materiële vaste activa 
Desinvesteringen materiële vaste activa 
Investeringen financiële vaste activa 
Desinvesteringen financiële vaste activa 

0 
0 

-309.033 
0 
0 
0 

-309.033 

0 

-244.941 

0 
-244.941 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Mutaties kredietinstellingen 
Mutaties overige langlopende schulden 

Mutaties liquide middelen 

Beginstand liquide middelen 
Mutaties liquide middelen 

Eindstand liquide middelen 

0 
0 

2.842.341 
141.054 

0 

141.054 

2.983.395 

0 
0 

2.402.757 
439.584 

0 

439.584 

2.842.341 



B5, Toelichting op de balans per 31 december 2008 

Aanschaf

prijs t/m 

31-12-2007 

Waardever
minderingen 
en afschrij

vingen t/m 
31-12-2007 

Boek
waarde 

01-01-2008 

Investe
ringen 

2008 

mutaties en 

Desin-

vestenngen 

2008 

Afschrij
vingen 
2008 

Boekwaarde 
31-12-2008 

1.2. Materiële vaste activa 

1.2.2 Inventaris en apparatuur 

Inventaris en 
apparatuur 

1.2.3 Leermiddelen 

Leermiddelen 

1,155.603 558,649 596 954 216 342 

1.155.603 558.649 596.954 216.342 

712.112 397 570 3j4 542 92 691 

712.112 397.870 314.542 92.691 

88 218 725.078 

88.218 725.078 

77 032 330.201 

77.032 330.201 

Totaal MVA 1-867.715 956.219 911.496 309.03? Q 165.250 1.055.279 

Per school wordt een meerjaren investeringsplan bijgehouden voor bovengenoemde onderwerpen Dit plan wordt 
jaarlijks geëvalueerd en indien noodzakelijk bijgesteld 



BS. Toelichting op de balans per 31 december 2008 

Balans per 
31-12-2008 31-12-2007 

€ € 
1.5. Vorderingen 

1.5.1 Debiteuren 

Debiteuren 55.905 27.537 
Voorziening debiteuren 0 0 

Totaal debiteuren SS.90S 27.537 

1.5.2 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijksbijdrage lopende boekjaar 
Personele vergoeding lumpsum 516.887 478.970 

27.350 
46.000 
63.868 
11.337 

67.688 
0 
0 

216.243 

42.428 
57.486 
12.783 

791 

37.557 
0 

203 

151.248 

Totaal ministerie van OCW 516.887 478.970 

Als gevolg van het betaalritme van het ministerie van OCW ontstaat aan het einde van ieder 
kalenderjaar een vordering op OCW. 

1.5.7 Overige vorderingen 

Gemeente 
- Bennebroek 
- Bloemendaal 
- Heemstede 
- Zandvoort 
Overige instanties 
- derden 
- netto salaris 
Kruisposten 

Totaal overige vorderingen 

Naast de hierboven opgenomen vordering op de gemeente wordt er nog steeds overlegd over een 
vergoeding voor onderhoud met de gemeenten vanuit het verleden. Zie het jaarverslag onder punt A5 
hier wordt de stand van zaken weergegeven van de onderhandelingen met de Gemeentes. 

1.5.8 Overlopende activa 

Vooruitbetaalde bedragen 
Nog te ontvangen bedragen 

Totaal overlopende activa 

1.7. Liquide middelen 

1.7.1 Kas 
1.7.2 Bank 
1.7.3 Deposito's 

Totaal liquide middelen 

In het boekjaar 2007 is gestart met het uitzetten van de overtollige liquide middelen op deposito's. 
Met ingang van 3 juli 2007 bankiert de Stichting bij het Ministerie van Financiëen (schatkis-
bankiemn) 

34.465 
61.632 

96.097 

11.707 

571.688 
2.400.000 

2.983.395 

26.639 
50.429 

77.068 

395 
691.946 

2.150.000 

2.842.341 



BS. Toelichting op de balans per 31 december 2008 

2.1. Eigen vermogen 

2.1.2 Algemene reserve 
2.1.3 Bestemmingsreserves (publiek) 
2.1.4 Bestemmingsfonds (privaat) 

Saldo per 
31-12-2007 

517.908 
1.970,184 

29.280 

2.517.372 

Resultaat 
2008 

143.206 
226.831 

3,457 

373.494 

Ov. mutaties 
2008 

-400.000 
400.000 

-4.065 

-4.065 

Saldo per 
31-12-2008 

261.114 
2.597.015 

28.672 

2.886.801 

2.1.3 Nadere specificatie bestemmingsreserves publiek 
Personeel 
Verzilvering 
Verzilvering ADV/BAPO 
Leermiddelen 
Meubilair 
ICT 
P&A-budget 
GOA 
Bestuurlijke krachtenbundeling 

0 
2.196 
3.970 

215.612 
247.764 
251.358 

1.048.675 
1.366 

199 243 
1,970.184 

0 
0 
0 

5.524 
18.421 
30.561 

172.325 
0 
0 

226.831 

400.000 
0 
0 

1.366 
0 
0 
0 

-1.366 
0 

400.000 

400.000 
2.196 
3.970 

222.502 
266.185 
281.919 

1.221.000 
0 

199.243 
2.597.015 

2,1 4 Nadere specificatie bestemmingsfonds privaat 
Reserve eigen fondsen 29.280 3.457 -4.065 28.672 

Zoals in het jaarverslag aangegeven is er ten laste van de reserve P&A budget per 1 januari een voor
ziening jubilea gevormd (€ 104.275) en zijn de niet-geoormerkte subsidies OCW vrijgevallen ten gunste 
van de algemene reserve (€ 23.657) en P&A budget (€ 106.777). Daarnaast is in de loop van 2008 
laste van de algemene reserve een reserve personeel gevormd voor het opvangen van extra risico's. 

2.2. Voorzieningen 

2.2.1 
2.2.3 

2.2 1 

2.2.3 

Personeelsvoozieningen 
Overige voorzieningen 

Nadere specificatie personeelsvoo 
Jubilea 
Flex-BAPO 

Saldo per 
31-12-2007 

204.275 
617.398 

821,673 

zieningen 
104.275 
100.000 
204.275 

Nadere specificatie overige voorzieningen 
Groot onderhoud 617.398 

617.398 

Besteding van de voorzieningen in 

Jubilea 
Flex-BAPO 
Groot onderhoud 

Dotatie 
2008 

7.671 
112.191 

119.862 

7.671 
0 

7.671 

112.191 
112.191 

de komende jaren 

Onderverdelin 
< 1 jaar 

5.000 

5.000 

g saldo per; 
1 -5 jaar 

25.000 
100.000 
511.135 
636.135 

Onttrekking 
2008 

12.032 
-218.454 

-206.422 

12.032 
0 

12.032 

-218.454 
-218,454 

31-12-2008 
> 5 jaar : 

69.914 

69 914 

Vrijval 
2008 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

Saldo per 
31-12-2008 

99.9 
100.0 
511.1 
711 0 

14 
00 
35 
49 

Saldo per 
31-12-2008 

199.914 
511.135 

711.049 

99.914 
100.000 
199,914 

511.135 
511 135 

De voorziening flex-bapo is gelijk omdat dit bedrag op termijn meer dan voldoende is 
In de voorzieing groot onderhoud is rekening gehouden met het grote tekort dat de komende 10 
jaar zal ontstaan ten opzichte van de te ontvangen onderhoudsvergoeding In het jaarverslag onder 
puntAS wordt de stand van zaken weergegeven van de onderhandelingen met de Gemeentes. 



Balans per 
31-12-2008 31-12-2007 

€ 

131.173 

38.681 
0 

38.681 

374 
78032 

339.430 
96 

584 
23.878 

483 

442.877 

€ 

179,992 

40.931 
0 

40.931 

1.121 
74,032 

333.137 
360 
539 

22.866 
6.219 

438.274 

Bi. Toelichting op da balans per 31 december 2008 

2.5 Kortlopende schulden 

2.5.3 Crediteuren 

2.5.4 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Personele vergoeding 
Materiële vergoeding 

Totaal ministerie van OCW 

2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Premie vervangingsfonds 

Premie QP/NP/lP/BV 
Loonheffing 
Premie Participatiefonds 
Premie proteq 
Premie FPL) 
Uitkering USZO 
Totaal belastingen en premies 
sociale verzekeringen 

2.5.9 Overige schulden 

Gemeente 
- Haarlemmerliede 36.147 28.527 
Overige instanties 
- derden 
Kruisposten 
Netto salaris 
Vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt 
Vooruit ontvangen subsidies OCW niet-geoormerkt 
Vooruit ontvangen investeringssubsidies; 
- 12e groep, Vondelschool 
- 14e-15e groep, Julianaschool 
Overige schulden 

Totaal overige schulden 

Als gevolg van de nieuwe regelgeving is een groot deel van de vooruitontvangen subsidies OCW die 
niet geoormerkte zijn, voorzover niet in 2008 besteed, vrijgevallen ten gunste van het resultaat 2008. 

2.5.10 Overlopende passiva 

Nog te betalen overige kosten: 
Vakantiegeld 299.769 260.201 
Overige schulden 0 0 
Overige overlopende posten 57.591 965 

357.36Q 261.166 

De overige overlopende posten betreffen lasten waar per balansdatum nog geen facturen voor zijn. 

Vooruit ontvangen 18.575 18.260 

81.895 
0 

5,615 
36.783 
46.711 

6.882 
23.257 

0 

237.290 

29.210 
0 

11.194 
46.909 
87.881 

7,271 
0 
0 

210.992 

Totaal overlopende passiva 375.935 279.426 



B6. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 

Voorziening BAPO 
De invoering van de nieuwe Regeling jaarverslaggeving onderwijs impliceert ook toepassing van 
Richtlijn 271 Personeelsbeloningen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ271). Deze bevat 
onder andere bepalingen voor het omgaan met toekomstige personeelsbeloningen en voor het treffen 
van voorzieningen. Het toepassen van deze voorschriften bij de BAPO leidt tot een forse inhaalslag en 
een navenante verschuiving vanuit de post Eigen vermogen naar de post voorzieningen. Dit leidt tot 
een niet juiste weergave van de vermogenspositie. 

Op basis van het overzicht personeelsopbouw in 2008 in de leeftijd van 47 tot en met 64 jaar, gesplitst 
in directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeel met een verwachte 
BAPO-deelname van 70 %, een blijfkans van 100 % en min de inkomsten (2% van de GPL bekosti
ging) wordt de voorziening als onderstaand: 

Bapo verplichtingen 2.350.381 
Bapo baten 2 515.641 -/-
Hoogte voorziening per 31 december 2008 Q 



B7. OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN 

Er zijn geen verbonden partijen. 



B8. Toelichting op de Staat van baten en lasten 2008 

3 Rijksbijdrage QCW 
3.1.1 Rijksbijdrage sector PO 
3.1.2 Overige subsidies OCW 

3.1 2 Nadere specificatie overige bijdrage OCW 
- Geoormerkt (zie model G) 
- Niet-geoormerkt 
- Toerekening investeringssubsidies 

In 2008 zijn, a/s gevolg van de nieuwe regelgeving, alle met-geoormerkte subsidies, die per 31 december 2007 als 
vooruitontvangen waren verantwoord, vnjgevallen 

Werkelijk 
2008 

€ 

9.118.440 
360.951 

9 4 7 9 391 

38.819 
322.132 

0 
360M1 

Begroot 
2008 

€ 

8.530.920 
281.520 

8.812.440 

0 
281.520 

0 
281.520 

Werkelijk 
2007 

€ 

8.628.698 
315.963 

8.944.661 

11.436 
304.527 

0 
315.963 

3.2 Overige overheidsbijdragen 
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 

3.2.1 Nadere specificatie 
gemeentelijke bijdrage 
- Decentralisatie huisvesting 
- Buitenondgrhoud 
- Huisvesting en exploitatie 
- Krediet noodlokalen 
- Krediet eerste inrichting 
- Krediet aanpassen schoolplein 
- l/D-banen 
-GOA 
-OKP 
- Uitkering schade 
• Bruidsschat 
- Overige bijdragen 

613.485 306.600 449.136 

0 
0 

146.609 
20.000 

0 
27.000 
28.806 
18.021 

0 
20.787 
80.000 

272.261 
613.485 

0 
0 

42.750 
0 
0 
0 

30.000 
0 
0 
0 

80 000 
153.850 
306.600 

50.174 
0 

40.346 
0 
0 
0 

27.960 
293 

-0 
23.252 
90.168 

216942 
449.136 

3.5 Overige baten 
3.5.1 Verhuurde onroerende zaken 
3.5.2 Detachering personeel 
3.5.4 Sponsoring 
3.5.5 Ouderbijdragen 
3.5.6 Overige baten 

3.5.2 Dit betreft de vergoeding voor het vakonderwijs dat de Sparrenbosschool verzorgt voorde Willink
en St. Franciscusschool. In 2008 is zowel de vergoeding over 2007 als over 2008 verantwoord. 

32.471 
39.639 
17.987 
55.604 

226.756 
372.456 

29.100 
0 
0 
0 

16.500 
45.600 

31.494 
0 

974 
63.247 

124.996 
220,710 

3.5 5 Nadere specificatie ouderbijdragen 
- Oudercommisse 
- Tussenschoolse opvang 
- Schoolreizen 

45.299 
0 

10.305 

0 
0 
0 

26.271 
11.164 
25.812 
63.247 55.604 Q 

3-5 6 De overige baten bestaan voornamelijk uit vergoedingen voor techniek, weer samen naar school en optimaal speciaal 



B8. Toelichting op de Staat van baten en lasten 2008 

4. Personele lasten 
4.1.1 Lonen en salarissen 

sociale lasten 
Pensioenpremies 

4.1.2 Overige personele lasten 
- Dotatie/onttrekking personeelsvoorziening 
- Personeel niet in loondienst 
- Overige 

4.1 3 Uitkeringen 

4.1.3 Nadere specificatie uitkeringen 
- Vervangingsfonds 
- Overige uitkeringen 

Werkelijk 
2008 

€ 

5.905.851 
1.165.277 

708.786 
7.779 915 

0 
-4.361 

0 
858.544 

8.634.097 
-403.345 

8.23fL7J22 

-312.302 
-91.043 

-403.345 

Begroot 
2008 

€ 

6.474.700 

6.474.700 
0 
0 
0 

989.270 
7.463.970 

0 
7.463.970 

0 
0 
Q 

Werkelijk 
2007 

€ 

5435245 
1.074.495 

650.591 
7.160.331 

0 
0 
0 

947.752 
8.108.084 
-405.752 

ZJQ2JÏ32 

-326.263 
-79.489 

-405.752 

Met ingang van 2007 zijn de sociale lasten apart opgenomen en met ingang van 2008 moeten ook de pensioenpremies 
apart worden vermeld 

4.2 Afschrijvingen 
4.2.1 Immateriële vaste activa 
4.2.2 Materiële vaste activa 

4 2,2 Nadere toelichting inventaris en apparatuur 
- Inventaris en apparatuur 
- Inventaris en apparatuur ICT 
- Leermiddelen 
- Leemiiddelen ICT 

4.3 Huisvestingslasten 
4 3.1 Huren 
4.3.2 Verzekering 
4 3.3 Onderhoud 
4.3.4 Energie en water 
4.3.5 Schoonmaakkosten 
4.3.6 Heffingen 
4.3.7 Overige huisvestingslasten 

4.3.3 Nadere toelichting onderhoud 
- Dotatie onderhoudsvoorziening 
- Jaarlijks onderhoud 

0 
165.250 
165,250 

34.282 
53.936 
76.898 

135 
165.250 

31.221 
0 

353.596 
190.780 
240.542 
49.442 
26.919 

892.500 

110.037 
243,559 
353 596 

0 
182 755 
182,755 

41.605 
62.445 
78.705 

0 
182.755 

42,900 
0 

240.050 
165.250 
238.700 

36.550 
0 

723,4_5j) 

106.720 
133.330 
240,050 

0 
166,604 
166.604 

48.275 
46.968 
70.285 

1.076 
166.604 

39.417 
0 

249.870 
136.110 
228.117 
49,364 

0 
702.878 

79.281 
170.590 
249.870 



B8. Toelichting OP de Staat van baten en lasten 2008 

4.4 Overige instellinqslasten 
4.4.1 Administratie en beheerslasten 
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen 
4.4.4 Overige lasten 

4.4.1 Nadere specificatie administratie en beheerslasten 
- Kosten betalingsverkeer 
- Contributies 
- Administratiekantoor 
- CASO-kosten 
- Accountantskosten 
- Vergaderingen 
- Bestuurskosten 
- Ov.beheeren bestuur 

Werkelijk 
2008 

€ 

245.375 
343.660 

0 
377.254 
966.288 

539 
12.087 

155.105 
35.248 
29.395 

0 
12.974 

27 
245.375 

Begroot 
2008 

€ 

261.600 
258.660 

0 
304.630 
824.890 

400 
11.700 

175.000 
19.500 
25.000 

2.500 
10.000 

17.500 
261.600 

Werkelijk 
2007 

€ 

272.075 
302.702 

0 
339.972 
914,749 

524 
11.880 

199.739 
21.469 
17.875 

0 
13.747 

6.841 
272.075 

In 2008 is € 3.445,- aan accountantskosten over 2007 opgenomen. 

4.4.2 Nadere toelichting inventaris, apparatuur en leermiddelen 
- Inventaris en apparatuur 
-ICT 
- Leermiddelen 
-ICT 

4.4.4 Nadere specificatie overige lasten 
- Projecten 
- Oudercommisse 
- Tussenschoolse opvang 
- Schoolreizen 
- Sponsoring 
- Overige lasten 

11.817 
4.756 

278.616 
48.471 

343.660 

74.170 
46.527 

0 
10.047 
12.828 

233.683 
377.254 

7.100 
0 

224.140 
27.420 

258660 

54.520 
0 
0 
0 
0 

250.110 
304.630 

15.397 
26.362 

220.524 
40.420 

3Q2JQ2 

77.787 
34.393 

7.680 
23.003 

4.396 
192.714 
339.972 

5 Financiële baten en lasten 
51 Rentebaten 
5.5 Rentelasten 

Resultaatbestemming 
Resultaat algemene reserve 
Resultaat bestemmingsreserves 

162 952 
0 

162.952 

143.206 
230.288 
373 494 

50.000 
0 

50.000 

-87,030 
106.605 

19.575 

102.356 
0 

102,356 

58.012 
172.288 
230.300 



OVERIGE GEGEVENS 
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Aan: Het Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 

Accountantsverklaring 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2008 van de Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Haarlem bestaande uit de balans per 31 december 
2008 en de staat van baten en lasten over 2008 met de toelichting gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 
(WJZ/2007/50507), alsmede met de Wijziging van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 
(VO/FBI-2009/107875). 
Tevens is het bestuur van de entiteit verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van 
de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze 
bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen. 
Deze verantwoordelijkheden omvatten onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand 
houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weer
geven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante 
wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk 
zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle, als bedoeld in artikel 171, vierde lid van de Wet op het primair onderwijs. 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht waaronder het 
controleprotocol OCW 2008. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons 
geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te 
voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren 
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, 
waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 
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In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw 
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat alsmede het voor de naleving van de 
betreffende wet en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verant
woorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven 
omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de 
effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een controle 
onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de entiteit 
heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. 

Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van het vermogen van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland per 
31 december 2008 en van het resultaat over 2008 in overeenstemming met de Regeling jaar-
verslaggeving onderwijs (WJZ/2007/50507) alsmede met de Wijziging van de Regeling jaar-
verslaggeving onderwijs (VO/FBI 2009/107875), 
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en 
balansmutaties over 2008 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in 
dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opge
nomen bepalingen, zoals die in het controleprotocol OCW 2008 zijn vermeld. 

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende 
instanties 
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat 
het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening 
zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW, 

Amsterdam, 8 juni 2009 

Ernst & Young Accountants LLP 

w.g. R. Ellermeijer RA 



C2. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 

Het totaalresultaat wordt volgens onderstaand overzicht verdeeld over de reserves. 

Algemene reserve 

Bestemmingsreserve 

Totaal resultaat 2007/2006 

Werkelijk 
2008 

€ € 

143.206 

230,288 

373.494 

Nadere uitsplitsinq van het resultaat bestemminqsreserve: 

- Reserve personeel 
- Energie 
- Leermiddelen 
- Meubilair 
-ICT 
- P&A budget 
-GOA 
- bestuur en management 
- Bestuurlijke krachtenbundeling 
- Spaarverlof 
- Eigen fondsen 

Totaal bestemmingsreserves 

0 
0 

5.524 
18.421 
30.561 

172.325 
0 
0 
0 
0 

3.457 

230.288 

Begroot 
2008 

€ 

-87.030 

106.605 

0 
0 

-34.545 
-1.515 
71.495 
71.170 

0 
0 
0 
0 
0 

€ 

19.57S 

106.605 

Werkelijk 
2007 

€ 
€ 

58.012 

172.288 

0 
0 

-24.591 
-12.121 
82 564 

142.690 
293 

0 
0 
0 

-16.547 

t 

€ 

230.300 

172 288 

Een bedrag met een min-teken ervoor geeft een tekort aan. 



C3. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Per 1 januari 2009 gaat de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland een samenwer
kingsovereenkomst aan met de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlem ten behoeve van de 
administratieve en managementondersteuning. De definitieve overeenkomst is per 8 juni 2009 nog 
niet opgesteld. 



C4. BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS. 

Werkelijk 

2008 

Begroot 

2008 
Werkelijk 

2007 

Bestuursleden 

- Dhr. Maarten Faber 
- Mevr, Marlijn Wijdeveld 
- Dhr. Jan Bosman 

- Dhr. Ruud Bange 

- Mevr. Ineke Jacobsen Jensen 

- Dhr. Co Leuven 

- Dhr. Gerd Jan Mense 

voorzitter 
penningmeester 
secretaris 

lid 
vice voorzitter 
lid 

lid 

250,00 
250,00 

125,00 

250,00 
125,00 

125,00 

125,00 

1.250.00 

250,00 

250,00 

125,00 
250,00 

125,00 
125,00 

125,00 

1.250.00 

250,00 
166,85 

125,00 

250,00 

125,00 
52,10 

125,00 

1.093.75 

Dit betreft een onkostenvergoeding. 



05. WET OPENBAARMAKING UIT PUBLIEKE MIDDELEN GEFINANCIERDE TOPINKOMENS 
(WOPT) 

Functie Duur dienstverband 
in het verslagjaar 

In dienst In dienst 
vanaf tot 

Belastbaar loon 
(in EUR) 

2008 2007 

Voorzieningen 
ten behoeve van 

beloningen 
betaalbaar op 

termijn 
(in EUR) 

Uitkeringen in 
verband met 

beëindiging van 
het 

dienstverband 
(in EUR) 

2008 2007 

Totaal 

2008 2007 

Er zijn geen functies die het gemiddeld belastbar loon van onze ministers overschrijden. 



BIJLAGEN 



D1. GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON 

Naam instelling 

Adres 

Postadres 

Postcode/Plaats 

Telefoon 

Fax 

E-mail 

Internetsite 

: Stichting Openbaa 

: Richard Holkade 1 

: Postbus 5233 

: 2000 CE Haarlem 

023-54 30 100 

: 023-54 30 191 

: 

. 

Bestuursnummer 41500 

Contactpersoon 

Telefoon 

Fax 

E-mail 

: Mw. J.A.J, Meijer 

: 0 2 3 - 5 4 30 130 

: 0 2 3 - 5 4 30 191 

: iaimeiieri®oDohaarlem nl 

Brinnummers 

Naam 
Margnetschool 
Sparrenbosschool 
Hannie Schaftschool 
De Duinroos 
Crayenesterschool 
De Voorwegschool 
Bornwaterschool 
Graaf Flonsschool 
Julianaschool 
Vondelschool 

• 

Brinnummer 
03BU 
07GT 
08TO 
09RU 
10AR 
11HC 
18KK 
18LV 
18NI 
180P 

Sector 
PO 
PO 
PO 
PO 
PO 
PO 
PO 
PO 
PO 
PO 
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