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A1. Inleiding  

Vanaf 2018 zijn flinke stappen gezet in de IKC-ontwikkeling in Hengelo. De samenwerking tussen 

peuterspeelscholen, basisscholen en kinderopvang heeft binnen verschillende IKC’s een stevige  

impuls gekregen. In 2020 is de verhuizing van het Vlinderkwartier naar de St. Jan gerealiseerd en de 

Wip Wap is verhuisd naar de Woolder/Alfrinkschool, waarmee alle peuterspeelscholen een vaste plek 

hebben binnen IKC’s in de gemeente Hengelo en er geen gebruik meer gemaakt wordt van externe 

gehuurde locaties.  

 

A2. IKC ontwikkelingen 

In 2020 heeft Spring! op 15 peuterspeelscholen in Hengelo voorschoolse educatie geboden aan 

kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. In onderstaande tabel is weergegeven aan welke IKC’s een 

peuterspeelschool van Spring! gekoppeld is. Ook is het aantal groepen op elke locatie vermeld, 

waarmee de peuterspeelscholen in januari 2020 van start zijn gegaan.  

 

 IKC Peuterspeelschool Groepen Schoolbestuur 

1 De Akker De Akker 5 Schaepmanstichting 

2 De Bleek De Bleek 1  

3 De Borgh De Borgh 2  

4 De Hunenborg De Hunenborg 4  

5 Eimink Eimink 3  

6 Esrein Esrein 2  

7 Titus Brandsma Titus Brandsma 2,5  

8 St. Plechelmus St. Plechelmus 4  

9 Dalton H. Zuid K’Nijntje 2  

10 Europaschool Pippeloentje 2  

11 Woolder/Alfrink WipWap 2  

12 Vogelkwartier/St. 

Jan 

St. Jan 5  

11 De Bron De Bron 2 Stichting Brigantijn 

12 De Rank De Rank 2  

13 ‘t Berflo De Vlinder 5 Schaepman/Brigantijn 

 

 

In 2020 is de IKC-ontwikkeling voorgezet en waar mogelijk geïntensiveerd. Voor de IKC-

leidinggevenden zijn in samenwerking met het EJK bijeenkomsten georganiseerd om hen nog meer 

wegwijs te maken in de wereld van de voorschoolse educatie, de kinderopvang en wet- en 

regelgeving. De IKC’s zijn inmiddels onder te verdelen in twee categorieën:  

 

IKC-voorlopers: 

De Akker, De Bleek, De Borgh, ’t Eimink, Esrein, De Hunenborg, De Europaschool en De Rank. 

 

Binnen deze IKC’s wordt een gezamenlijke pedagogische-onderwijskundige visie ontwikkeld, zijn 

concrete afspraken gemaakt omtrent de inzet van intern begeleiders, worden de pedagogisch 
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medewerkers actief betrokken bij de ontwikkelingen en activiteiten binnen het IKC en worden 

afspraken gemaakt over afstemming van het aanbod tussen peuterspeelschool en kinderopvang. 

 

IKC-starters: 

Titus Brandsma, Plechelmus, DHZ, De Bron en ’t Berflo. 

 

Binnen deze IKC’s vinden gesprekken plaats hoe de samenwerking inhoudelijk vorm te geven. Het 

EJK biedt ondersteuning bij het in gang zetten van de IKC-ontwikkeling. Samenwerking vindt plaats 

door activiteiten en thema’s op elkaar af te stemmen. 

 

 

A3. Activiteiten en aanbod Spring! 2020 

Spring! heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de organisatie en uitvoering van 43,5 groepen op 

15 locaties. In totaal betreft het 438 reguliere kindplaatsen en 200 VVE-kindplaatsen.  

Een reguliere kindplaats betreft een aanbod van 2 dagdelen per week, totaal 5 uur, gedurende 40 

schoolweken en is toegankelijk voor alle kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. 

 

Een VVE-plaats betreft een aanbod van 4 dagdelen per week, totaal 16 uur, gedurende 40 

schoolweken. Een kind met een VVE-indicatie (verstrekt door GGD en/of EJK) komt in aanmerking 

voor deze plaats. Tot 1 augustus 2020 was de norm 10 uur voor een VVE-plaats.  

 

Afhankelijk van het aantal VVE-kinderen in een groep, bestaat een groep uit maximaal 14 kinderen  

(≥ 7 VVE kinderen) of maximaal 16 kinderen (< 7 VVE kinderen). 

 

Ouders betalen een eigen bijdrage voor deelname van hun kind aan de peuterspeelschool. De hoogte 

van de eigen bijdrage is afhankelijk van de inkomenssituatie van de ouders. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen: 

 Kinderopvangtoeslag ouders (KOT-ouders). Zij betalen maandelijks de volledige 

ouderbijdrage en krijgen een deel terug van de Belastingdienst via de Kinderopvangtoeslag. 

 Niet-Kinderopvangtoeslagouders (NKOT-ouders). Deze ouders betalen een 

inkomensafhankelijke ouderbijdrage, gebaseerd op de tarieven van de Belastingdienst. 

 De ouderbijdrage is alleen van toepassing voor de reguliere kindplaatsen. De twee extra 

dagdelen (VVE) zijn zowel voor KOT als NKOT-ouders gratis. 

 

Spring! houdt maandelijks een bezettingsoverzicht van alle peuterspeelscholen bij. De begroting 2020 

is gebaseerd op een gemiddeld bezettingspercentage van 80% voor de gehele organisatie.  

 

Het begrootte aantal reguliere kindplaatsen is t.o.v. 2019 gedaald van 502 naar 438; een daling van 

64 kindplaatsen (12,7%).  

 

In onderstaande tabel zijn de maandelijkse bezettingscijfers van alle locaties van Spring! 

weergegeven. Bijlage 1 bevat de maandelijks bezettingscijfers zowel per locatie als per groep per 

locatie. De bezetting in de maanden december/januari en juli/augustus ligt altijd lager. In deze periode 

maken 4-jarigen kinderen veelal de overstap naar de basisschool.  
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2020  Overzicht bezetting peuterplekken Spring! totaal 
 

 
 

 

 

A4. Personele inzet 

Per 1 januari 2020 waren bij Spring! werkzaam: 

 45 pedagogisch medewerkers in dienst van Spring! (20,5 Fte): verantwoordelijk voor het 

bieden van voorschoolse educatie 

 4 pedagogisch medewerkers gedetacheerd via Smallsteps (0,6 Fte , 55 uur) 

 1 pedagogisch medewerker gedetacheerd via de Dr. Schaepmanstichting (0,6 Fte) 

 1 pedagogisch beleidsmedewerker/coach, gedetacheerd via de Dr. Schaepmanstichting 

 (0,6 Fte); verantwoordelijk voor kwaliteit pedagogisch beleid, beleidsontwikkeling en coaching  

pedagogisch medewerkers 

 1 medewerkster (0,8889 Fte Inge Meesters) wordt gedetacheerd naar de Dr. 

Schaepmanstichting naar het Expertiseteam Jonge Kind.  

 1 administratief medewerker (0,88 Fte) in dienst van Spring!; verantwoordelijk voor de 

planning en plaatsing van kinderen op de peuterspeelscholen en facturering ouderbijdrage 

 1 directeur in dienst van Spring! ( 0,88 Fte); eindverantwoordelijk voor het pedagogisch en 

personeelsbeleid, de organisatie van de activiteiten en het vervullen van de ‘houdersfunctie’; 

de wettelijke eisen waar een organisatie voor kinderopvang aan moet voldoen. 

 

Ziekteverzuim 

Spring! heeft evenals in 2019 in 2020 te kampen gehad met een hoog ziekteverzuim. Er waren vier 

pedagogisch medewerkers langdurig ziek. Het ziekteverzuim (langdurig zieken) bedroeg ruim 9,2% 

(2019 11,3%). De oorzaak van de ziekte was in geen enkele situatie (volledig) werk gerelateerd. 

Het dienstverband van twee medewerker is na een ziekteperiode van twee jaar beëindigd in verband 

met volledige arbeidsongeschiktheid. Van een andere langdurige zieke zal in 2021 afscheid worden 

genomen. Van de vierde langdurig zieke wordt in 2021 volledig herstel verwacht. 

 

Het hoge ziekteverzuim heeft mede geleid tot de grote overschrijding van de personele lasten. 

Vervangend personeel is voor langere periodes ingezet (ruim 2 FTE). De beschikbare 

vervangingscapaciteit kwam zodanig onder druk te staan, dat een beroep is gedaan op de 

pedagogisch medewerkers van Kinderopvangorganisatie Smallsteps. Een aantal pedagogisch 

medewerkers van Smallsteps zijn gedetacheerd naar Spring! 

SMI/ SMI/ SMI/ Totaal % totaal

Maand TOTAAL REG REG REG VVE VVE VVE COA COA COA gerealiseerd gerealiseerd

Plekken KOT SUB Totaal KOT SUB Totaal KOT SUB Totaal

januari 642 191 177 368 69 119 188 0 3 3 559 87,1%

februari 642 197 178 375 71 113 184 0 3 3 562 87,5%

maart 642 200 176 376 78 111 189 0 3 3 568 88,5%

april 642 203 168 371 76,5 111 187,5 0 3 3 561,5 87,5%

mei 635 202 166 368 79,5 111 190,5 0 3 3 561,5 88,4%

juni 635 187 156 343 75 101 176 0 4 4 523 82,4%

juli 635 182,5 158 340,5 71 101 172 0 4 4 516,5 81,3%

augustus 621 145,5 116 261,5 51,5 71 122,5 0 4 4 388 62,5%

september 621 196,5 149 345,5 62 87 149 0 6 6 500,5 80,6%

oktober 621 200 152 352 63 90,5 153,5 0 6 6 511,5 82,4%

november 614 197 162 359 59 98 157 0 5 5 521 84,9%

december 630 186,5 158 344,5 64 100 164 0 5 5 513,5 81,5%
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Nieuwe CAO 

Als gevolg van de harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang en de wet IKK zijn de 

peuterspeelzalen en de kinderopvang steeds meer naar elkaar toegegroeid op het gebied van 

financiering, toezicht en kwaliteit. Op deze onderdelen zijn er nauwelijks meer verschillen. De laatste 

stap in deze ontwikkeling betrof het toepassen van dezelfde arbeidsvoorwaarden; een zelfde CAO. 

 

Met het besluit tot verplichte overgang naar de Cao Kinderopvang hebben alle betrokken partijen 

tevens ingestemd met een overgangsregeling. Aan alle punten van deze regeling (waaronder salaris, 

verlofaanspraken, loopbaanbudget en nieuwe functienamen) is in 2020 voldaan. 

  

 

 

 

 

A5. De rol van het SSVK 

De samenwerking tussen het basisonderwijs en Spring! is geformaliseerd door Spring! bestuurlijk 

onder te brengen bij de Dr. Schaepmanstichting. Voorwaarde voor deze constructie was dat Spring! 

faciliterend is naar het andere schoolbestuur in Hengelo: De Brigantijn. 

Om de samenwerking tussen de schoolbesturen te bekrachtigen en een gelijkwaardige positie te 

creëren is het Samenwerkingsverband Spring! Voorschool Kinderopvang (SSVK) in het leven 

geroepen. Doel van het Samenwerkingsverband is om zowel de algemene ontwikkelingen m.b.t. 

Spring!  te bespreken als de IKC ontwikkeling op schoolniveau. De Kwaliteitsmedewerker VVE van het 

EJK maakt vanaf ook deel uit van dit overleg. Dit in verband met haar opdracht de IKC ontwikkeling in 

Hengelo te ondersteunen. 

 

 

A6. Invoering 16 uur VVE 

 

In juni 2019 heeft de gemeenteraad besloten om met ingang van 1 januari 2020 het aantal uren 

voorschoolse educatie te verhogen van 10 naar 16 uur per week, gedurende 40 schoolweken. 

Alle kinderen in Hengelo in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar kunnen gebruik maken van voorschoolse 

educatie gedurende 2 dagdelen per week, totaal 8 uur. Kinderen met een VVE-indicatie hebben de 

mogelijkheid om 4 dagdelen per week, totaal 16 uur per week, een peuterspeelschool van Spring! te 

bezoeken. Inmiddels is de 16 uur VVE op alle locaties ingevoerd. 
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A7. Toelichting bij exploitatierekening 

 

 
 

Baten 

In 2020 zijn ca. € 200.000 meer baten gerealiseerd dan begroot. Dit is met name tot stand gekomen 

door uitbreiding van de groepen. De verwachting was dat de baten hoger zouden zijn, onder andere 

door corona zijn deze echter achter gebleven. 

 

Personeelslasten  

In 2020 is minder personeel ingezet dan begroot. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingslasten zijn achtergebleven bij begroting doordat er minder geïnvesteerd is dan 

verwacht.  

 

Huisvestingslasten 

De huurkosten zijn ca. € 20.000 lager dan begroot en t.o.v. 2019 redelijk gelijk gebleven. Door de 

coronacrisis zijn een aantal locaties later uitgebreid dan gepland.  

 

Overige lasten 

De overige lasten zijn lager dan begroot. Dit zijn relatief kleine verschillen op o.a. kosten 

onderwijsbureau, telefoonkosten, activiteiten en verbruiksmaterialen.  

 

 

 

A7. Begroting 2021 

De jaarrekening 2020 laat een negatief eigen vermogen zien. In het najaar van 2020 is de 

meerjarenbegroting 2021-2024 opgesteld. Deze is in samenvattende vorm bijgevoegd. Deze 

begroting laat vanaf 2021 een jaarlijks relevant positief resultaat zien. De verwachting is dat met de 

invoering van 16 uur VVE een stabiel, continu en goed bezet basisaanbod gerealiseerd wordt binnen 

de IKC’s. Hiermee kunnen we op termijn weer toewerken naar een positief eigen vermogen.  

 

Realisatie 

2020

Begroting

2020

Verschil 

realisatie 

vs 

begroting

Realisatie 

2019

Verschil 

realisatie 2020  

vs realisatie 

2019 

€ 1.119.670 € 1.099.020 € 20.650 € 924.720 € 194.950

€ 558.350 € 774.500 -€ 216.150 € 496.710 € 61.640

€ 1.678.020 € 1.873.520 -€ 195.500 € 1.421.430 € 256.590

€ 1.472.840 € 1.603.920 -€ 131.080 € 1.348.650 € 124.190

€ 16.900 € 19.910 -€ 3.010 € 16.660 € 240

€ 148.420 € 174.350 -€ 25.930 € 110.100 € 38.320

€ 64.590 € 73.200 -€ 8.610 € 61.850 € 2.740

€ 1.702.750 € 1.871.380 -€ 168.630 € 1.537.260 € 165.490

-€ 1.080 € 0 -€ 1.080 -€ 1.150 € 70

-€ 1.080 € 0 -€ 1.080 -€ 1.150 € 70

-€ 25.810 € 2.140 -€ 27.950 -€ 116.980 € 91.170

03 Baten

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

529 Spring! Peuterspeelscholen

Totaal 05 Financiele baten en lasten

Exploitatieresultaat

05 Financiele baten en lasten

5 Financiële baten en lasten

4.4 Overige lasten

Totaal 04 Lasten

4.2 Afschrijvingen

4.3 Huisvestingslasten

04 Lasten

4.1 Personeelslasten

3.5 Overige baten

Totaal 03 Baten
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B  Jaarrekening 2020 

 
B1 Grondslagen 
 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 
BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder 
Richtlijn 640 organisaties zonder winstoogmerk. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen  
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar  
waarop deze betrekking hebben. Winsten worden  
slechts opgenomen voor zover deze op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien deze voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Continuïteit 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde  
grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op de veronderstelling van 
continuïteit van de stichting. 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers van 2019 zijn waar nodig, 
geherrubriceerd teneinde vergelijking met de 
cijfers van 2020 mogelijk te maken. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en 
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 
 
Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen 
van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat de leiding van de instelling zich over  
verschillende zaken een oordeel vormt en dat de  
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen 
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de  
 
 

 
 
 
 
 
 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten. 
 
 
 

Grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva 
 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van 
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
verwachte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikname van het 
materieel vast actief.   
 
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 
 

Categorie  Termijn 

Gebouwdelen/verbouwingen 10 jaar 

Kantoormeubilair 5 jaar 

Inventaris en apparatuur 5 jaar 

ICT 5 jaar 

 
Investeringssubsidies 
Subsidies op investeringen worden in mindering 
gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa 
waarop de subsidies betrekking hebben. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking  
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens  
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn  
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk  
geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als  
gevolg van oninbaarheid worden in mindering  
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op  
basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 

Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de 
waardering rekening gehouden. Eventuele 
rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder de schulden aan 
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 
 
Algemene Reserve 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die 
voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten. 
 
De algemene reserve vormt een buffer ter 
waarborging van de continuïteit van de stichting. 
Deze wordt opgebouwd uit de 
resultaatbestemming van overschotten welke 
ontstaan uit het verschil tussen de gerealiseerde 
baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval 
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 
algemene reserve gebracht.  
 
Bestemmingsfondsen 
Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld 
zijn voor specifieke toekomstige uitgaven, waarbij 
door derden een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is aangebracht. 
 
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. 
 
Voorziening seniorenverlof 
Deze voorziening is gevormd ter dekking van 
(mogelijke) aanwending van de door het personeel 
opgebouwde rechten.  
 
Schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 
 

Grondslagen voor de bepaling van het 
exploitatieoverzicht 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de 
overheidsbijdragen, alsmede de van derden 
ontvangen overige bijdragen. De baten worden 
toegerekend aan het boekjaar waarop deze 
betrekking hebben. 
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen 
naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het 
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in 
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal 
te verrichten dienstverlening. 
 
Personele lasten 
Onder de personele lasten worden de lasten 
opgenomen van de personeelsleden die in dienst 
zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige 
personele lasten die betrekking hebben op onder 
andere het inhuren van extra personeel, 
scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 
 
Pensioenen 
De stichting heeft haar pensioenregeling 
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. 
De pensioenverplichtingen uit de regeling worden 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering’. In deze 
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 
betalen premie als last in het exploitatieoverzicht 
verantwoord. 
 
Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te 
betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder 
en/of werknemers wordt een voorziening 
opgenomen (indien relevant). 
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment 
van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt 
van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald met inachtneming van 
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop deze betrekking hebben. 
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Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de 
waardering rekening gehouden. Eventuele 
rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder de schulden aan 
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 
 
Algemene Reserve 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die 
voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten. 
 
De algemene reserve vormt een buffer ter 
waarborging van de continuïteit van de stichting. 
Deze wordt opgebouwd uit de 
resultaatbestemming van overschotten welke 
ontstaan uit het verschil tussen de gerealiseerde 
baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval 
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 
algemene reserve gebracht.  
 
Bestemmingsfondsen 
Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld 
zijn voor specifieke toekomstige uitgaven, waarbij 
door derden een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is aangebracht. 
 
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. 
 
Voorziening seniorenverlof 
Deze voorziening is gevormd ter dekking van 
(mogelijke) aanwending van de door het personeel 
opgebouwde rechten.  
 
Schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 
 

Grondslagen voor de bepaling van het 
exploitatieoverzicht 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de 
overheidsbijdragen, alsmede de van derden 
ontvangen overige bijdragen. De baten worden 
toegerekend aan het boekjaar waarop deze 
betrekking hebben. 
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen 
naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het 
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in 
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal 
te verrichten dienstverlening. 
 
Personele lasten 
Onder de personele lasten worden de lasten 
opgenomen van de personeelsleden die in dienst 
zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige 
personele lasten die betrekking hebben op onder 
andere het inhuren van extra personeel, 
scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 
 
Pensioenen 
De stichting heeft haar pensioenregeling 
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. 
De pensioenverplichtingen uit de regeling worden 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering’. In deze 
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 
betalen premie als last in het exploitatieoverzicht 
verantwoord. 
 
Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te 
betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder 
en/of werknemers wordt een voorziening 
opgenomen (indien relevant). 
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment 
van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt 
van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald met inachtneming van 
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop deze betrekking hebben. 
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Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de op de 
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen 
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van 
uitgegeven en ontvangen leningen en overige 
kredietfaciliteiten. 
 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen. 
 
Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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B2 Balans per 31 december 2020
(na bestemming van het resultaat over 2020)

1 Activa 31-12-2020 31-12-2019
Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 2.690               970                  
1.2.2 Inventaris en apparatuur 45.520             55.480             

1.2 Materiële vaste activa 48.210             56.450             

Totaal vaste activa 48.210             56.450             

Vlottende activa

1.5 Vorderingen
1.5.3 Verbonden partijen -                        47.600             
1.5.5 Deelnemers/cursisten 4.480               3.480               
1.5.8 Overlopende activa 54.020             20.020             

1.5 Vorderingen 61.530             71.100             

1.7 Liquide middelen
1.7.1 Kassen 170                   10                    
1.7.2 Banken 649.210           406.120          

1.7 Liquide middelen 649.380           406.130          

Totaal vlottende activa 710.910           477.230          

Totaal activa 759.120           533.680          

2 Passiva 31-12-2020 31-12-2019
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene Reserve 43.410-             24.400-             
2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 410                   7.210               

2.1 Eigen vermogen 43.000-             17.190-             

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 5.680               15.390             

2.2 Voorzieningen 5.680               15.390             

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren 18.830             181.580          
2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 44.680             65.450             
2.4.8 Schulden terzake pensioenen 30                     -                        
2.4.9 Overige kortlopende schulden 613.760           273.490          
2.4.10 Overlopende passiva 119.140           14.960             

2.4 Kortlopende schulden 796.440           535.480          

Totaal passiva 759.120           533.680          
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B3 Exploitatieoverzicht 2020

3 Baten Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

3.2 Overige overheidsbijdragen en  -subsidies 1.119.670      1.099.020      924.720         
3.5 Overige baten 558.350         774.500         496.710         

Totaal baten 1.678.020      1.873.520      1.421.430      

4 Lasten Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

4.1 Personeelslasten 1.472.840      1.603.920      1.348.650      
4.2 Afschrijvingen 16.900           19.910           16.660           
4.3 Huisvestingslasten 148.420         174.350         110.100         
4.4 Overige lasten 64.590           73.200           61.850           

Totaal lasten 1.702.750      1.871.380      1.537.260      

Saldo baten en lasten 24.730-           2.140             115.830-         

5 Financiële baten en lasten
5.5 Financiële lasten 1.080             -                      1.150             

Saldo financiële baten en lasten 1.080-             -                      1.150-             

Totaal resultaat 25.810-           2.140             116.980-         
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B4  Kasstroomoverzicht over 2020

Kasstroomoverzicht over 2020 Referentie 2020 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 24.730-            115.830-          

Aanpassingen voor:
    - Afschrijvingen 4.2 16.900            16.660            
    - Mutaties voorzieningen 2.2 9.710-              20.910-            

Veranderingen in vlottende middelen:
    - Vorderingen (-/-) 1.5 9.570              44.500-            
    - Kortlopende schulden 2.4 260.960          186.170          

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 252.990          21.590            

    - Betaalde interest (-/-) 5.5 1.080              1.150              

1.080-              1.150-              

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 251.910          20.440            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 1.2 8.660-              7.530-              

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 8.660-              7.530-              

Mutatie liquide middelen 243.250          12.910            

Beginstand liquide middelen 1.7 406.130          393.220          
Mutatie liquide middelen 1.7 243.250          12.910            

Eindstand liquide middelen 649.380          406.130          
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2020

1.2 Activa 1.2.1 1.2.2 Totaal

1.2 Materiële vaste activa Gebouwen en 

terreinen

Inventaris en 

apparatuur

Aanschafprijs 38.480            98.810           137.290         

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

37.510            43.330           80.840            

Stand per 1 januari 2020 970                  55.480           56.450            

Mutaties 2020
Investeringen 4.420              4.240             8.660              
Afschrijvingen 2.700              14.200           16.900            

Saldo 1.720              9.960-             8.240-              

Aanschafprijs 42.900            103.050         145.950         

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

40.210            57.530           97.740            

Stand per 31 december 2020 2.690              45.520           48.210            
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1.5 Vlottende activa 31-12-2020 31-12-2019

1.5 Vorderingen

1.5.3 -                         47.600              

1.5.5 4.480                3.480                

3.030                -                         

1.5.7 3.030                -                         

34.330              880                   
14.230              13.680              

5.460                5.460                

1.5.8 54.020              20.020              

Totaal vorderingen 61.530              71.100              

1.7 Liquide middelen 31-12-2020 31-12-2019

1.7 Liquide middelen

1.7.1 170                    10                     

1.7.2 649.210            406.120           

649.380            406.130           

2.1 Passiva

Saldo Stand per
1-1-2020 31-12-2020

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 24.400-              19.010-              -                         43.410-              

2.1.3 7.210                6.800-                -                         410                   

17.190-              25.810-              -                         43.000-              

2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per
1-1-2020 31-12-2020

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Voorziening seniorenverlof 15.390          -                         9.710                -                         5.680                

Totaal voorzieningen 15.390          -                         9.710                -                         5.680                

Stand per
31-12-2020

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1
600                    5.080                5.680                

Totaal 600                    5.080                5.680                

De vorderingen hebben per einde 2020 en 2019 een looptijd korter dan een jaar.

Voorziening seniorenverlof

Onderverdeling saldo per
31-12-2020

Personeelsvoorzieningen

Bestemmingsreserve (privaat)
Totaal eigen vermogen

Algemene Reserve

Mutaties 2020

Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Kassen
Banken
Totaal liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Mutaties 2020

Overlopende activa

Overige vorderingen

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

Groepsmaatschappijen

Deelnemers/cursisten

Transitievergoedingen

Vooruitbetaalde huisvestingskosten
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2.4 Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019

2.4.3 18.830              181.580           
44.640              65.400              

40                      50                     

2.4.7 44.680              65.450              

30                      -                         

2.4.8 30                      -                         

603.360            227.500           
10.390              13.860              

10                      -                         
-                         32.130              

2.4.9 613.760            273.490           

89.000              14.960              
30.140              -                         

2.4.10 119.140            14.960              

796.440            535.480           

De kortlopende schulden hebben per einde 2020 en 2019 een looptijd korter dan een jaar.

Overige kortlopende schulden

Totaal kortlopende schulden

Overlopende passiva

Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering

Verwerking levensloop
Loopbaanbudget

Schulden terzake pensioenen

Overige kortlopende schulden
Netto salarissen

Afdr. / inh. Spaww

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Afdr. / inh. ABP

Crediteuren
Afdr. / inh. loonheffing
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B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans blijkende rechten (actief)

Lasten
Contractpartij Betreft Bedrag per maand < 1 jaar >=1 en < 5 > = 5 jaar 2020

jaar
Dr. Schaepmanstichting Huur 7.292€                              87.500€        -€                   -€                   87.500€        
Gemeente Hengelo Huur 1.932€                              23.189€        -€                   -€                   23.189€        
Brigantijn Huur 931€                                 11.172€        -€                   -€                   11.172€        

Looptijd in 

maanden

Bedrag per tijdvak
Periode van t/m
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B7

3 Baten Realisatie 

2020

Begroting 

2020

Realisatie 

2019
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 1.119.670       1.099.020       924.720           
Totaal 1.119.670       1.099.020       924.720           

3.5 Overige baten

3.5.2 Detachering personeel 85.630             113.000           120.010           
3.5.5 Ouderbijdragen 472.720           661.500           376.700           

Totaal 558.350           774.500           496.710           

4 Lasten Realisatie 

2020

Begroting 

2020

Realisatie 

2019

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 1.325.610       1.496.450       1.254.400       
4.1.2 Overige personele lasten 192.170           107.470           94.720             
4.1.3 Af: uitkeringen 44.940-             -                        470-                   

Totaal 1.472.840       1.603.920       1.348.650       

Uitsplitsing -                        -                        -                        

4.1.1 Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen 1.061.750       1.188.920       1.002.090       
Sociale lasten 180.530           206.040           174.670           
Pensioenpremies 83.330             101.490           77.640             
Totaal 1.325.610       1.496.450       1.254.400       

4.1.2 Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer) 4.940               2.970               4.850               
Dienstreizen 70                     -                        420                   
Personeel niet in loondienst 183.830           58.000             84.060             
Scholing 7.720               15.000             12.940             
Personeels- en arbeidsmarktbeleid -                        -                        3.270               
Arbo-dienstverlening 10.000             10.000             400                   
Loopbaanbudget 32.140-             -                        -                        
Overige 17.750             21.500             11.220-             
Totaal 192.170           107.470           94.720             

Gemiddeld aantal FTE's (incl. ziektevervanging) 2020 2019 2018
- Directie 0,89 0,89
- Overige personeelsleden 23,16 21,37

24,05               22,26               

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Gebouwen 2.700               9.860               3.070               
4.2.3 Inventaris en apparatuur 14.200             10.050             13.590             

Totaal 16.900             19.910             16.660             

Toelichting op de exploitatierekening over 2020

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het bedrag 

zie bijlage B11.
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Realisatie 

2020

Begroting 

2020

Realisatie 

2019
4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 134.640           156.000           96.110             
4.3.3 Onderhoud 2.020               -                        280                   
4.3.5 Schoonmaakkosten 6.790               12.000             11.020             
4.3.6 Heffingen 4.460               6.000               2.110               
4.3.8 Overige huisvestingslasten 510                   350                   580                   

Totaal 148.420           174.350           110.100           

-                        -                        -                        

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheerslasten 30.660             45.000             37.680             
4.4.2 Inventaris en apparatuur 5.740               7.000               6.090               
4.4.4 Overige 28.190             21.200             18.080             

Totaal 64.590             73.200             61.850             

Uitsplitsing

4.4.1 Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten 19.930             30.000             24.040             
Accountantskosten 7.000               4.000               2.800               
Kantoorbenodigdheden 360                   500                   270                   
Telefoonkosten 1.610               7.500               8.940               
Portokosten 820                   2.000               940                   
Overige beheerslasten 940                   -                        690                   
Juridische ondersteuning -                        1.000               -                        
Totaal 30.660             45.000             37.680             

4.4.2 Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur 740                   1.000               520                   
ICT-verbruikskosten 670                   1.000               1.160               
ICT-licenties 4.330               5.000               4.410               
Totaal 5.740               7.000               6.090               

4.4.4 Overige
Representatiekosten 360                   1.500               1.040               
Schoolse activiteiten 2.310               7.200               1.380               
Bijdragen aan/vanuit best./bmt. 12.500             -                        -                        
Verzekeringen 2.240               2.500               2.240               
Abonnementen 5.650               7.500               5.610               
Verbruiksmateriaal onderwijs 5.130               2.500               6.140               
Kopieerkosten -                        -                        1.670               
Totaal 28.190             21.200             18.080             

5.5 Financiële lasten

Rente- en bankkosten 1.080               -                        1.150               
Totaal 1.080               -                        1.150               
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2020 bedraagt € 25.810 negatief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken aan
de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand
1-1-2020 resultaat mutaties 31-12-2020

Algemene Reserve 24.400-            19.010-            -                       43.410-            
Egalisatiefondsen 7.210              6.800-              -                       410                 

17.190-            25.810-            -                       43.000-            
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Naam Juridische 

vorm

Dr. Schaepmanstichting Stichting Hengelo

B9 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden vermeld.

B10 Overzicht verbonden partijen

Statutaire zetel

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)
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B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Het voor de Schaepmanstichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000,-

1. Bezoldiging topfunctionarissen

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1 A. Nijkamp

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,8889

Dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €            72.053,41 

Beloningen betaalbaar op termijn  €              7.452,28 

Subtotaal  €            79.505,69 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €          178.689,00 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  €                       -   

Totale bezoldiging  €            79.505,69 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2019

bedragen x € 1 A. Nijkamp

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                    0,8889 

Dienstbetrekking?  Ja 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €            69.140,00 

Beloningen betaalbaar op termijn  €              7.100,00 

Subtotaal  €            76.240,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €          172.500,00 

Totale bezoldiging  €            76.240,00 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

WNT-verantwoording 2020 Spring! Peuterspeelscholen

De WNT is van toepassing op de Stichting Spring! Peuterspeelscholen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de 

post ‘Overige vorderingen’.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben 

ontvangen.
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C   Overige gegevens

C1 Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Spring! Peuterspeelscholen

Koolhovenstraat 11

3772 MT Barneveld

Postbus 272

3770 AG Bameveld

A. Verklaríng over de in het jaarverslag opgenompn jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Spring! Peuterspeelscholen te
Hengelo gecontroleerd. Naar ons oordeel geeftde in dit jaarverslag opgenomen
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Stichting Spring! Peuterspeelscholen per 31 december 2020 en van het resultaat
over 2020 in overeenstemming metde in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven en de bepalingen bij of krachtens de WNT.

T (0342) 40 85 08

F (0342) 40 81 41

barneveld@vaníeeacc.nl
www.vanreeacc.nl

KvK nr. 08107895

De jaarrekening bestaat uit:
1 . de balans per 31 december 2020;
2. de exploitatierekening over 2020;
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 Controleprotocol WNT vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Spring! Peuterspeelscholen 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.

Nalevíng anticumulatíebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel l.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
Ieidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Van ílee Accoumanís is een handelsnaam van Van Ree Accouníaníi BV.

Op al onze diensíen zijn de SRA-Algemene voot'waaíden van íoepassing die gedeponeeíd zijn ondeí ííummeí bOb8u% bij de Kameí van Koophandel íe Uííe«hí.
Op veyzoek woíden deze kosteloos íoegezonden.
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B. Verklaring over de ín het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit het bestuursverslag en de 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.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in 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 algemene informatie en toelichting op de
jaarrekening 2020 in overeenstemming met RJ-Ríchtlijn 640 0rganisaties zonder
winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming metde in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven en de bepalingen bij of krachtens de WNT. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat
is om haarwerkzaamheden in continu'íteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
contínu'íteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
Iiquideren of de bedrijfsactivíteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.

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.
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheíd 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 beslissíngen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit be'fövloedt 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, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen en het Controleprotocol WNT. 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, het in reactie op deze
risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit
te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen doorhet
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continu'iateitsveronderstelling
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 stichting haar bedrijfsactiviteiten in continu'íteit 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 stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de signifícante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele sígnificante tekortkomingen in de interne
beheersing.

Barneveld, 28 april 2021
Van Ree Accountants

w.g.

M.A. (Marien) Rozendaal RA



Vergadering Raad van Toezicht d.d. 24 juni 2021

Geachte Raad,

Hierbij stel ik u voor de jaarrekening  2020 vast te stellen met een negatief saldo van € 25.810
en akkoord te gaan met de verwerking van voornoemd saldo in de reserves conform het 
voorstel resultaatbestemming.

Hengelo, 24 juni 2021

Voorzitter College van Bestuur, Lid College van Bestuur,
Dhr. Drs. P.J.G.A. Breur Dhr. H.H. Soepenberg

De Raad van Toezicht stelt de jaarrekening 2020 vast met een negatief saldo van € 25.810
en gaat akkoord met de verwerking van voornoemd saldo aan de reserves conform het 
voorstel resultaatbestemming.

Hengelo, 24 juni 2021

Dhr. T. Wennink Mw. I.C.P.M. Kanger-Cuypers
Voorzitter Lid

Dhr. Mr. A.C. Blankestijn Dhr. G.J.C. van de Steeg
Lid Lid

Dhr. L.A. Schmid
Lid

Bestuursbesluit

Besluit Raad van Toezicht
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