
Reint Bos, voorzitter College van Bestuur

Wijchen, mei 2022

Deel 2: Financieel Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur



INHOUDSOPGAVE

1 Jaarrekening

1.1 Balans

1.2 Staat van baten en laten

1.3 Kasstroomoverzicht

1.4 Waarderingsgrondslagen

1.5 Toelichting op de balans

1.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

1.7 Toelichting op de staat van baten en lasten

1.8 Wet verantwoording bezoldiging top functionarissen (WNT) 

1.9 Verbonden Partijen (model E)

1.10 Bestemming van het resultaat

2 Verantwoording van subsidies

2.1 Ondertekening van de jaarrekening

3 Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Gegevens over de rechtspersoon

Kengetallen



Financieel jaarverslag 2021

1.1 Balans na resultaatbestemming

1 Activa

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 2.495.621 2.711.026

1.1.3 Financiele vaste activa 150 0

Totaal vaste activa 2.495.771 2.711.026

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 1.194.568 1.550.822

1.2.4 Liquide middelen 6.501.437 4.989.137

Totaal vlottende activa 7.696.005 6.539.959

Totaal activa 10.191.776 9.250.985

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 5.147.120 4.294.036

2.2 Voorzieningen 2.554.621 2.580.651

2.4 Kortlopende schulden 2.490.035 2.376.298

Totaal passiva 10.191.776 9.250.985

31-12-2021 31-12-2020

EUR EUR

31-12-2021 31-12-2020

EUR EUR
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1.2 Staat van baten en lasten over 2021

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 22.529.573 20.836.142 21.136.363

3.2 Overige overheidsbijdragen 445.037 394.229 495.855

3.5 Overige baten 761.769 178.824 288.591

Totaal baten 23.736.379 21.409.195 21.920.809

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 19.370.734 19.518.068 21.520.336

4.2 Afschrijvingen 541.256 573.411 554.316

4.3 Huisvestingslasten 1.645.527 1.613.031 1.757.092

4.4 Overige lasten 1.317.618 1.135.076 1.200.442

Totaal lasten 22.875.135 22.839.584 25.032.185

Saldo baten en lasten 861.243 -1.430.390 -3.111.376

6.1 Financiële baten 0 0 263

6.2 Financiële lasten -8.160 0 -11.744

6 Financiële baten en lasten -8.160 0 -11.481

Resultaat 853.084 -1.430.390 -3.122.857

Resultaat na belastingen 853.084 -1.430.390 -3.122.857

Totaal resultaat 853.084                     1.430.390-                            3.122.857-                            

Mutatie bestemmingsreserve innovatie -5.376 -5.376 -75.624

Mutatie bestemmingsreserve onderhoud -75.000 -75.000 -75.000

Mutatie bestemmingsreserve cao -595.658

Mutatie bestemmingsreserve vereenvoudiging bekostiging po 956.583

Mutatie bestemmingsreserve NPO 448.636

Mutatie Algemene reserve -471.759 -1.350.014 -2.376.575

2021 Begroting 2021 2020

EUR EUR EUR
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1.3 Kasstroomoverzicht over 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten 861.243 -3.111.376

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 541.256 554.316

- Mutaties voorzieningen -26.030 439.954

- Koersresultaat FVA 0 0

- Ov mutaties eigen vermogen 0

515.226 994.270

Veranderingen in vlottende middelen:

 - Vorderingen 356.254 126.624

 - Kortlopende schulden 113.735 -178.927

469.989 -52.303

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.846.458 -2.169.409

Ontvangen interest 0 263

Betaalde interest -8.160 -11.744

Buitengewoon resultaat
-8.160 -11.481

Totale kasstroom uit operationele activiteiten 1.838.298 -2.180.890

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -325.849 -498.480

Desinvesteringen in materiële vaste activa 0

Investeringen in financiële vaste activa -150 0

Desinvesteringen in financiele vaste activa 0 0

-325.999 -498.480

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten -325.999 -498.480

Mutatie liquide middelen 1.512.300            2.679.370-                            

Liquide middelen 1-1 4.989.137 7.668.507

Liquide middelen 31-12 6.501.437 4.989.137

Mutatie Liquide middelen 1.512.300            2.679.370-                            

EUR

20202021

EUR
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1.4    Waarderingsgrondslagen

Gegevens over de rechtspersoon

Naam: Samenwerkingsstichting Kans & Kleur

Rechtsvorm: Stichting

Vestigingsadres: Stationsplein 1, 6602 BN  WIJCHEN

Zetel: Wijchen

Kamer van Koophandel: 41056036

Algemeen

Activiteiten van het bevoegd gezag
De kerntaak van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is het verzorgen van primair onderwijs (basis onderwijs en speciaal 

basis onderwijs) aan de kinderen die in de gemeente Wijchen wonen.

Continuiteit

Het eigen vermogen van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur bedraagt per 31 december 2021 € 5.147.120 positief.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de 

veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vergelijkende cijfers
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers van 

de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldenden grondslagen, bepaalde 

schattingen en veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten 

kunnen van deze schattingen afwijken.

Financiële instrumenten
De Samenwerkingsstichting Kans & Kleur heeft alleen primaire financiële instrumenten, voor de grondslag wordt verwezen naar 

de behandeling per post.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke 

zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen 

uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het 

management van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur of de moedermaatschappij van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur  

en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden 

zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het 

verschaffen van het inzicht.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn jaarverslaggeving 

onderwijs. Hierbij wordt aansluit gezocht bij de bepalingen van Boek2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor 

de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 

en semipublieke sector is van toepassing. Ten aanzien van het WNT overzicht wordt aangesloten bij het normenkader WNT 

zoals dat voor PO-instellingen van toepassing is.

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale 

waarde.

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en allen hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen 

lasten. 

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

zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 

het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.
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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 geschatte 

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 

een eventuele restwaarde.

De afschrijvingen worden berekend vanaf 1 januari van het jaar van investeren.

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Investeringen onder de € 1.000 worden rechtstreeks ten laste gebracht van het resultaat.

Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op  op de investeringen

Het economisch eigendom van de schoolgebouwen is in handen van de gemeenten en het juridisch eigendom berust bij het 

schoolbestuur. Het economisch en juridisch eigendom van het bestuurskantoor (Stationsplein 1 te Wijchen) berust bij de 

SAmenwerkingsstichting Kans & Kleur.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens 

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

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders 

is aangegeven.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden 

verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, 

worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Eigen Vermogen

Algemene reserve publiek

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 Samenwerkingsstichting Kans & Kleur.

Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende 

baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Bestemmingsreserves (publiek en privaat)

Hieronder opgenomen publieke en private reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige 

beschikbare middelen gedekt moeten worden. Per bestemmingsreserve is aangegeven of deze is opgebouwd uit 

privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke middelen. In de toelichting zijn het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere 

bestemmingsreserve vermeld. De reserves zijn gewaardeerd tegen norminale waarde.

Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen, 

een inschatting van het totaal aan uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan. 

Bestemmingsreserve groot onderhoud

De bestemmingsreserve groot onderhoud is in 2015 gevormd om gedurende de eerste 20 jaar van de opbouw van de 

voorziening onderhoud te voorzien in een extra dotatie ter waarde van € 75.000 per jaar.

Bestemmingsreserve innovatie

In december 2013 zijn van het ministerie van OCW incidentele middelen verkregen ter hoogte van € 950.000. Kans & Kleur 

heeft deze gelden afgezonderd in een bestemmingsreserve innovatie ter dekking van de onderwijskundige innovatie-

activiteiten op de scholen.
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Bestemmingsreserve vereenvoudiging bekostiging po

Per 1 januari 2023 gaat de nieuwe (vereenvoudigde) manier van bekostiging in het primair onderwijs in. Hierbij vindt de 

bekostiging per kalenderjaar plaats. Een van de gevolgen is dat er per 31 december 2022 een vordering op OCW in de toeken 

staat in verband met het afwijkende betaalritme van de bekostiging. In de oude situatie liep die vordering per 31 juli van het 

volgende jaar op nul. Omdat OCW de bekostiging straks per kalenderjaar verstrekt, gebeurt dit vanaf 2023 niet meer. Kans & 

Kleur vormt in het boekjaar 2021 een bestemmingsreserve ter hoogte van deze vordering. In het boekjaar 2022 wordt deze 

vordering ingehouden op de bekostiging en valt de bestemmingsreserve weer vrij.

Bestemmingsreserve NPO

Met ingang van het schooljaar 2021/2022 ontvangt het primair onderwijs extra bekostiging vanuit het Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO). De besteding van deze middelen gebeurt in overleg met het team en de MR. Kans & Kleur vormt voor het 

niet bestede deel in het kalenderjaar een bestemmingsreserve. De scholen kunnen het niet bestede deel in de toekomstige 

jaren besteden.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een 

uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze 

verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn gebracht.

Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt 

maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van 

kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorziening groot onderhoud

Kans & Kleur heeft in 20215 een voorziening onderhoud gevormd ten behoeve van de dekking van de onderhoudskosten die 

een meerjarig karakter kennen. De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie van de uitgaven van groot planmatig 

onderhoud aan onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorziening zijn 

gebaseerd op de meerjaren onderhoudsbegroting die een periode kent van 40 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste 

van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit 

te voeren onderhoud in de periode van het meerjaren onderhoudsplan. De voorziening wordt eens per 4 jaar geactualiseerd 

(onder andere qua prijspeil). Kosten van groot onderhoud worden ten laste van de voorziening gebracht op het moment dat 

deze zich voordoen en voor zover ze zijn voorzien.

In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen is het voor 

onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018 tot en met 2021 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot 

onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot 

onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, voor zover 

deze methode reeds in 2017 werd toegepast en indien is gewaarborgd dat de voorziening groot onderhoud gedurende de 

planperiode niet op enig moment negatief wordt. Wij maken gebruik van deze tijdelijke regeling. Inmiddels is bekend geworden 

dat ook voor 2022 deze afwijking is toegestaan.

Voorziening duurzame inzetbaarheid

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd voor de verplichtingen aan personeel uit hoofde van de cao bepalingen 

voor duurzame inzetbaarheid. Het is voor medewerkers ouder dan 57 jaar mogelijk om hun duurzame inzetbaarheidsbudget te 

sparen. De verplichting die daarmee gemoeid is, neemt Kans & Kleur op in een voorziening.

Voorziening jubilea
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde 

van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. 

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

onderwijs moeten worden betaald. Met ingang van 2016 is het uitgangspunt voor de berekening van de opbouw van de 

voorziening een vast bedrag per fte per ultimo van het boekjaar (2021: € 1.100, 2020: € 1.050).

Voorziening langdurig zieken / ERD

Met ingang van het boekjaar 2018 is Kans & Kleur eigen risicodrager voor het ziekteverzuim. Op balansdatum is een 

voorziening opgenomen voor de te verwachten langdurig zieke medewerkers die op balansdatum al ziek waren.

Kortlopende schulden

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden bij 

eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële 

waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
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Overlopende passiva

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te 

betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. 

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

Rijksbijdragen Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW)

Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW. 

Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage.

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder 

verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de de staat 

van baten en lasten.

Geoormerkte OCW subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 

verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van 

de gesubsideerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum, worden 

verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW subsidies met een met een verrekeningsclausule worden ten gunste van de staat van baten en lasten 

verantwoord in het jaar waarin de gesubsideerde lasten komen Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 

overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.

Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente, provincie of andere 

overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ, 

gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 

betrekking hebben.

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 

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur heeft voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling.

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

gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd.

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

ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald. 

(70%-30%)

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

vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. 

Per 31 december 2021 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 101,4%. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd 

volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 

betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van 

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

verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.
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Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële vaste activa. Er 

wordt afgeschreven van de maand volgend op de ingebruikname op basis van de volgende termijnen:

                                                                Economische levensduur                    Afschrijvingspercentage

Gebouwen                                                                       40 jaar                                              2,5-4%

Installaties                                                                         10 jaar                                              10%

Meubilair                                                                            20 jaar                                              5%

Leermiddelen                                                                       8 jaar                                              12,5%

ICT-apparatuur                                                                 4-5 jaar                                              20-25%

Overige materiële vast activa                                          20-30 jaar                                              3,33-5%

Investeringen voor innovatieve activiteiten worden afgeschreven op basis van de levensduur van de innovatie, gezien het 

experimentele karakter van de investering ( voor ict is dit 3 jaar).

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het 

verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het 

geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven 

en ontvangen leningen.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor 

posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de 

balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als 

behorende tot de operationele activiteiten.

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde bankkredieten. In 

het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide 

gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord. 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht 

opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.
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1.5 Toelichting op de balans

1 Activa

1.1 Vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.3 1.1.2.3 1.1.2.4

1.12 Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Meubilair ICT en apparatuur Leermiddelen
Totaal materiële vaste 

activa

Aanschafprijs 1-1-2021 1.570.937 1.901.971 2.479.871 913.919 6.866.698

Afschrijving cum. 1-1-2021 970.785 1.067.191 1.513.136 604.560 4.155.672

Boekwaarde 1-1-2021 600.152 834.780 966.735 309.359 2.711.026

Investeringen 2021 24.973 79.609 164.694 56.574 325.851

Desinvesteringen 2021

Afschrijvingen 2021 21.760 78.119 350.842 90.535 541.256

Aanschafprijs 31-12-2021 1.595.910 1.981.581 2.644.565 970.493 7.192.549

Afschrijving cumulatief 31-12-2021 992.545 1.145.310 1.863.977 695.095 4.696.928

Boekwaarde 31-12-2021 603.365 836.270 780.588 275.398 2.495.621

Afschrijvingspercentages 2,5-4% 5% 12,5% 3,33% - 25%

De verzekerde waarde van het bestuurskantoor (Stationsplein 1, Wijchen) bedraagt € 652.793 (peildatum april 2022, 2021: € 633.780).

1.1.2 Financiële vaste activa 31-12-2021 31-12-2020

1.1.2.8 Waarborgsommen 150                       -                                           

150                      -                                           

1.2 Vlottende activa 31-12-2021 31-12-2020

1.2.2 Vorderingen

1.2.2.1 Debiteuren 19.875                  37.040                                  

1.2.2.2 Kortlopende vorderingen op OCW 980.600                956.765                                 

1.2.2.3 Gemeente Wijchen 13.803                  

1.2.2.4 Rekening courant Stromenland 166.447                                 

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 84.415                  58.491                                  

Nog te ontvangen huuropbrengsten 48.115                  141.382                                 
1.2.2.13 Verstrekte voorschotten 8.274                    

1.2.2.14 Nog te ontvangen interest -                                           

1.2.2.15 Overige overlopende activa 39.486                  190.697                                 

Totaal vorderingen 1.194.568            1.550.822                            

1.7 Liquide middelen 31-12-2021 31-12-2020

1.2.4.1 Kasmiddelen 2.293                    1.570                                    

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen (school) 44.089                  34.435                                  

1.2.4.3 Schatkistbankieren 6.455.055             4.953.132                              

Totaal liquide middelen 6.501.437            4.989.137                            

In het kasstroomoverzicht is de mutatie in liquide middelen uiteengezet. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per 1-1-2021 Overige Mutaties Stand per 31-12-2021

2.1.1 Eigen vermogen

2.1.1.1 Algemene reserve 2.874.583 -471.759 2.402.824

2.1.1.2 Bestemmingsreserve 

Bestemmingsreserve groot onderhoud 1.050.000 -75.000 975.000

Bestemmingsreserve innovatie 369.453 -5.376 364.077

Bestemmingsreserve vereenvoudiging bekostiging 956.583 956.583

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs 448.636 448.636

Subtotaal bestemmingsreserves 1.419.453 0 1.324.843 0 2.744.296

Totaal eigen vermogen 4.294.036 0 853.084 0 5.147.120

2.2 Voorzieningen 2.2.1.4 2.2.1.6 2.2.3

2.2.1 Personele voorzieningen Voorziening jubilea
Voorziening 

langdurig zieken
Personele voorzieningen

Voorziening 

onderhoud
Voorziening onderhoud

Stand per 1-1-2021 293.633                      536.505                830.138                               1.750.513                1.750.513                            
Dotaties 2021 6.153                          117.737                123.890                               435.000                   435.000                               

Onttrekkingen 2021 39.302                        322.625                361.927                               222.993                   222.993                               
Vrijval 2021 -                             -                                       -                                       

Saldo 31-12-2021 260.484                     331.617               592.101                               1.962.520              1.962.520                            

Kortlopend deel < 1 jaar 19.800                        278.944                298.744                               520.211                   520.211                               

1<>5 jaar 61.600                        52.673                  114.273                               1.442.309                1.442.309                            

Langlopende deel > 5 jaar 179.084                      179.084                               -                          -                                       

260.484                     331.617               592.101                               1.962.520              1.962.520                            

Resultaat

Mutaties
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2.4 Kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020

2.4.4 Schulden aan OCW 20.700 0

2.4.6 Gemeente Wijchen 188.300 0

2.4.8 Crediteuren 315.150 89.260

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 666.099 819.599

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 256.231 260.020

2.4.12 Overige kortlopende schulden 181.065 108.360

2.4.14 Vooruitontvangen OCW 7.054 0

2.4.16 Vooruitontvangen bedragen 0 172.800

2.4.17 Vakantiegeld 599.223 637.568

2.4.19 Overige overlopende passiva 256.213 288.691

Totaal kortlopende schulden 2.490.035 2.376.298

Toelichting:

2.4.4 Schulden aan OCW 31-12-2021 31-12-2020

Subsidie Inhaal en ondersteuningsprogramma

Beschikking IOP5-38001-PO, datum 12-7-2021, deelname 83% 20.700 0

20.700 0

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 31-12-2021 31-12-2020

Te betalen loonheffing 665.472 771.017

Te betalen premie Vervangingsfonds 522 1.691

Te betalen premie Participatiefonds 105 46.891

666.099 819.599

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 31-12-2021 31-12-2020

Te betalen pensioenbijdragen 256.231 260.020

256.231 260.020

2.4.12 Overige kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020

Nog te betalen bedragen 181.065 108.360

181.065 108.360

2.4.19 Overige overlopende passiva 31-12-2021 31-12-2020

Rekening courant gemeente Wijchen 0 13.784

Rekening courant Noorderlicht 0 31.130

Rekening courant Stromenland 66.462 0

Vooruitontvangen doelsubsidies 84.357 33.349

Gemeente vooruiitontvangen SUVIS bijdragen 96.398

Nettoloon 8.996 4.736

Vooruitontvangen bedragen 383

Nog te betalen facturen 205.309

256.213 288.691

1.6 Niet uit de balans blijkende rechten en plichten

Huur

Samenwerkingsovereenkomsten

Gebeurtenissen na balansdatum

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur heeft een huurovereenkomst gesloten met Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V. Het contract loopt tot 1 juli 2022. De verplichting bedraagt € 47.464 per 

jaar.

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Er zijn geen samenwerkingsovereenkomsten gesloten waaruit verplichtingen voortvloeien, met uitzondering van de afspraken met de samenwerkingsverbanden zoals toegelicht onder 1.9 op bladzijde XXX.
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1.7 Toelichting op de staat van baten en lasten 

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 2021 Begroting 2021 2020

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 21.351.268 19.806.789 20.119.509

3.1.2 Overige subsidies OCW 298.681 105.396 40.255

3.1.3 Inkomensoverdrachten van rijksbijdragen 879.624 923.957 976.600

Totaal rijksbijdragen OCW 22.529.573 20.836.142 21.136.364

3.1.1. Rijksbijdrage OCW 2021 Begroting 2021 2020

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW

Personele lumpsum 13.513.262                  13.421.428                            17.403.178

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 3.295.127                   3.080.300                              0

Bekostiging Onderwijsachterstanden beleid 194.788                      4.603-                                    0

Bekostiging Nationaal Programma Onderwijs 988.992                      -                                           

Bekostiging Professionalisering schoolleiders 125.286                      -                                           -                                           

Bekostiging Opvang Asielzoekerskinderen 106.361                      13.352                                  48.114                                  

Prestatiebox 422.856                      645.731                                 

Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging 59.417                        54.673                                  58.064                                  

Aanvullende bekostiging Convenant 0

Materiële instandhouding 2.645.179                   2.595.907                              2.610.153

21.351.268               19.806.789                          20.119.509                          

3.1.2 Overige subsidies OCW 2021 Begroting 2021 2020

3.1.2.1 overige subsidies OCW

Teambeurs 6.542                          4.596                                    19.395                                  

Subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma 287.100                      100.800                                 

Subside voor studieverlof 5.039                          -                                        20.860                                  

298.681                     -                           105.396                               -                              40.255                                 

3.1.3 Inkomensoverdrachten van rijksbijdragen 2021 Begroting 2021 2020

3.1.3.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

Budget lichte ondersteuning 879.624                      923.957                                 976.600                                 

879.624                     -                           923.957                               -                              976.600                               

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2021 Begroting 2021 2020

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 445.037 394.229 495.855

Totaal overige overheidsbijdragen 445.037 394.229 495.855

3.2.2.2. Gemeentelijke bijdragen 2021 Begroting 2021 2020

ID-Banen 6.928 17.714

Gymzalen 8.582 8.000 8.230

Combinatiefunctionarissen en Brede school 384.952 360.851 413.180

Subsidie beeldig Wijchen 4.521

Bruikleeninstrumenten 11.678 11.678

Legaat van Cooth 3.504 2.035

Vervoerskosten 13.700 13.700

CMK Gelden 50.175

Vergoeding gemeente overig 15.693 0

Totaal 445.037 394.229 495.855

3.5 Overige baten 2021 Begroting 2021 2020

3.5.1 Verhuur 146.763                      173.324                                 166.365                                 

3.5.2 Detachering personeel -                                 -                                           22.857                                  

3.5.4 Sponsoring 2.500                          -                                           -                                           

3.5.5 Ouderbijdragen 19.615                        5.500                                    2.930                                    

3.5.10 Overige baten 592.891                      -                                           96.439                                  

Totaal overige baten 761.769                     178.824                               288.591                               

Toelichting overige baten 2021 Begroting 2021 2020

Subsidie extra handen voor de klas 463.450                      -                                           -                                           

Overige baten 76.548                        -                                           96.439                                  

Samen opleiden 52.893                        -                                           

592.891                     -                                           96.439                                 
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 2021 Begroting 2021 2020

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 13.647.455 13.367.283 15.224.413

4.1.1.2 Sociale lasten 1.984.991 2.167.779 2.131.201

4.1.1.3 Premies participatiefonds 421.673 493.621 579.853

4.1.1.4 Premies vervangingsfonds 6.492 17.629 18.990

4.1.1.5 Pensioenpremies 2.327.169 2.568.006 2.303.500

Totaal 18.387.780 18.614.319 20.257.957

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen -198.735 46.667 542.456

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 545.966 -220.276 335.089

4.1.2.3 Overig 882.937 1.084.942 657.682

Totaal 1.230.168 911.332 1.535.227

4.1.3 Af: Ontvangen vergoedingen

4.1.3.2 Vergoedingen vervangingsfonds

4.1.3.3 Uitkeringen die de personele last verminderen 247.214-     7.583-                    272.848-                   

-247.214 -7.583 -272.848

Totaal personeelslasten 19.370.734 19.518.068 21.520.336

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 2021 Begroting 2021 2020

- voorziening jubilea 6.153                          46.667                                  5.953                                    

- voorziening langdurig zieken 204.888-                      -                                           536.503                                 

Totaal 198.735-                     46.667                                 542.456                               

4.1.2.3 Overige personeelskosten 2021 Begroting 2021 2020

De overige personeelskosten bestaan uit de volgende posten:

Personeelskantine 30.479                        66.683                                  30.293                                  

Professionaliseringskosten 288.673                      338.592                                 366.594                                 

Kosten flankerend beleid 73.828                        425.000                                 60.000                                  

Reis en verblijf 204.507                      7.463                                    18.084                                  

Arbokosten 50.019                        -                                           36.698                                  

Vrijwilligersvergoedingen 26.045                        43.700                                  30.090                                  

Overige personele lasten 209.386                      203.504                                 115.922                                 

882.937                     1.084.942                            657.682                               

Tot en met boekjaar 2021 zijn de reiskosten voor woonwerk verkeer opgenomen onder de bruto salarissen, met ingang van 2022 zijn deze afzonderlijk opgenomen onder de overige personele lasten.

Aantal personeelsleden gemiddeld 2021 Begroting 2021 2020

262,8                          249,0                                    282,0                                    

4.2 Afschrijvingen 2021 Begroting 2021 2020

4.2.2 Materiële vaste activa

Materiële vaste activa 541.256 573.411 554.316

Totaal afschrijvingen 541.256 573.411 554.316

Afschrijvingskosten gronden en terreinen 156 0

Afschrijvingskosten gebouwen 21.605 7.713 8.095

Afschrijvingskosten meubilair 78.119 82.520 75.718

Afschrijvingskosten inventaris en apparaten 42.604 42.878 368.388

Afschrijvingskosten machines en installaties 33.958 19.522

Afschrijving ICT 274.280 319.268

Afschrijving leermethoden 90.535 101.510 102.115

541.256                     573.411                               554.316                               
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4.3 Huisvestingslasten 2021 Begroting 2021 2020

4.3.1 Huur 3.969                          22.108-                                  82                                         

4.3.3 Onderhoud 106.692                      100.400                                 144.306                                 

Onderhouds en beheerslasten MFA's 303.813                      347.039                                 321.841                                 

4.3.4 Energie en water 311.695                      311.100                                 308.913                                 

4.3.5 Schoonmaakkosten 361.576                      308.800                                 418.684                                 

4.3.6 Heffingen 81.731                        99.000                                  81.974                                  

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 435.000                      435.000                                 435.000                                 

4.3.8 Overige 41.050                        33.800                                  46.292                                  

Totaal huisvestingslasten 1.645.527                 1.613.031                            1.757.092                            

4.4 Overige instellingslasten 2021 Begroting 2021 2020

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 435.587                      385.290                                 469.396                                 

4.4.2 Inventaris en apparatuur 186.474                      146.900                                 295.083                                 

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 497.019                      411.300                                 249.722                                 

4.4.4 Dotatie overige voorzieningen -                                 -                                           -                                           

4.4.5 Overige 198.538                      191.586                                 186.241                                 

Totaal overige instellingslasten 1.317.618                 1.135.076                            1.200.442                            

4.4.1 Toelichting administratie- en beheerslasten 2021 Begroting 2021 2020

Administratiekosten 210.886                      240.680                                 189.006                                 
Licentiekosten administratie en bedrijfsvoering 42.630                        -                                           90.666                                  
Accountantskosten 22.149                        12.000                                  13.179                                  
Kosten onderhoudsbeheer 38.257                        35.000                                  35.419                                  
Advieskosten 41.768                        43.000                                  72.742                                  
Telefonie/internet kosten 22.765                        17.160                                  11.734                                  
Verzekeringen algemeen 4.546                          3.250                                    4.500                                    
Kantoorbenodigdheden 3.851                          2.200                                    3.600                                    
Bestuurskosten 48.734                        32.000                                  48.550                                  

435.587                     385.290                               469.396                               

De accountantskosten zijn als volgt te specificeren:
2021 Begroting 2021 2020

Controle jaarrekening 15.756                        12.000                                  13.179                                  

Adviesdienstverlening 6.393                          

22.149                       12.000                                 13.179                                 

4.4.2 Toelichting Inventaris en apparatuur 2021 Begroting 2021 2020

ICT-kosten 84.107                        68.250                                  200.086                                 

Klein inventaris -                                           

Mediatheek en bibliotheek 5.368                          -                                           -                                           

Kopieerkosten 97.000                        78.650                                  94.997                                  

186.474                     146.900                               295.083                               

4.4.3 Toelichting Leermiddelen 2021 Begroting 2021 2020

Leermiddelen 497.019                      411.300                                 249.722                                 

497.019                     411.300                               249.722                               
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4.4.5 Toelichting Overige instellingslasten 2021 Begroting 2021 2020

Abonnementen 50.888                        49.450                                  59.644                                  

Representatie 4.760                          9.900                                    7.504                                    

Medezeggenschap- en ouderraad 18.426                        18.016                                  10.013                                  

Culturele vorming 14.780                        41.020                                  19.323                                  

Sportdag en vieringen 31.429                        32.000                                  8.575                                    

Testen en toetsen 11.944                        12.650                                  13.598                                  

Overige onderwijslasten 66.311                        28.550                                  67.584                                  

198.538                     191.586                               186.241                               

6 Financiële baten en lasten 2021 Begroting 2021 2020

6.1 Financiële baten

6.1.1 Rentebaten 263

Totaal financiële baten 0 0 263

6.2 Financiële baten

6.2.1 Rentelasten 8.161        -                        11.744                     

Totaal financiële lasten 8.161                          -                                           11.744                                  

Saldo financiële baten en lasten 8.161-                         -                                           11.481-                                 

Jaarresultaat 853.084                     1.430.390-                            3.122.859-                            
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1.8  Wet verantwoording bezoldiging top functionarissen (WNT) 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2021

bedragen x € 1 I.A.T. Nelissen
B.H.J.W. van 

Diesen

Functiegegevens Bestuurder
Waarnemend 

Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/07 1/8 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                     1,00                      1,00 

Dienstbetrekking? ja ja

Klasse D D

Complexiteitspunten aantal leerlingen 3 3

Complexiteitspunten totale baten 4 4

Complexiteitspunten aantal onderwijssoorten 2 2

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                 65.176                   34.804 

Beloningen betaalbaar op termijn                 12.154                    6.568 

Subtotaal                 77.330                   41.372 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                 80.153                   68.326 

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

Bezoldiging                77.330                 41.372 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan
NVT NVT

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling NVT NVT

Gegevens 2020

Functiegegevens I.A.T. Nelissen H.G. Biemond

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/08 - 31/12 1/1-31/07

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                     1,00                       1,00 

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning en belastbare onkostenvergoedingen                 42.477                   70.896 

Beloningen betaalbaar op termijn                   7.699                   11.579 

Subtotaal                 50.176                   82.475 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                 65.417                   91.583 

Totaal bezoldiging                50.176                  82.475 

De WNT is van toepassing op Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Het voor Samenwerkingsstichting Kans & Kleur toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 2021 € 163.000 (bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse D, complexiteitspunten per criterium: aantal 

leerlingen 3 totale baten 4, aantal onderwijssoorten 2).

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en 

leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van van de functievervulling 

alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12

Gegevens 2021

bedragen x € 1 J. Winters

Functiegegevens  Bestuurder 

Kalenderjaar 2021

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)  01/01 - 14/07 

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar                     6,45 

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar                   1.009 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar                      199 

Maxima op basis van de normbedragen per maand               175.684 

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12               175.684 

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?  ja 

Bezoldiging in de betreffende periode               136.200 

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12               136.200 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  NVT 

Bezoldiging              136.200 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan
 NVT 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  NVT 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021

bedragen x € 1
G.V. van der 

Vlies
N.J. Gerritsma D.J.M. Majoor

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31 / 12 1/1 - 31 / 12 1/1 - 31 / 12

Bezoldiging

Bezoldiging                   9.156                    6.109                     6.104 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                 24.450                   16.300                   16.300 

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

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan
nvt nvt nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt nvt nvt

Totaal bezoldiging                   9.156                    6.109                     6.104 

Gegevens 2020

bedragen x € 1
G.V. van der 

Vlies
N.J. Gerritsma D.J.M. Majoor

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging                   8.889                    5.926                     5.926 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                 23.550                   15.700                   15.700 

Gegevens 2021

bedragen x € 1
K. Vogel - 

Kiesling
F. van Rhoon

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging                   6.113                    6.104 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                 16.300                   16.300 

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

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt nvt

Totaal bezoldiging                   6.113                    6.104 

Gegevens 2020
K. Vogel - 

Kiesling
F. van Rhoon

bedragen x € 1

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging                   5.926                    5.926 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                 15.700                   15.700 
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1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Er zijn geen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder die aan deze categorie voldoen.

1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

Er zijn geen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of meer die aan deze categorie voldoen.

Er zijn geen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Er zijn geen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met 

of zonder dienstbetrekking

Gegevens 2021

bedragen x € 1 I.A.T. Nelissen

Functiegegevens

Functie bij beëindiging dienstverband Bestuurder

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2021

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband                   2.957 

Individueel toepasselijk maximum                 75.000 

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband                   2.957 

Waarvan betaald in 2021                   2.957 

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag nvt

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan
nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven 

het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie 

bepaling van toepassing is

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de 

anticumulatiebepaling van toepassing is
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1.9 Overzicht verbonden partijen

STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PO STROMENLAND (STROMENLAND)

COÖPERATIEVE MOSAGROEP U.A. (MOSA)

COÖPERATIE CPV INGENIUM U.A. (INGENIUM)

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is sinds 2014 lid van Stromenland. Stromenland heeft tot doel het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband 

in de zin van artikel 18a lid 2 van de wet op het Primair Onderwijs. In het samenwerkingsverband Stromenland werken 24 besturen samen voor het passend onderwijs voor 

alle leerlingen in de regio. Besluiten worden genomen door de statutair bestuurder. Kans & Kleur neemt deel aan het inspraakorgaan van de deelnemersraad waarin uitvoering 

wordt gegeven aan het mede-eigenaarschap van de aangeslotenen van het samenwerkingsverband. Door de deelnemersraad is Kans & Kleur op directe en voortdurende wijze 

betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van strategische en beleidsbepalende beslissingen binnen het samenwerkingsverband. Het eigen vermogen van Stromenland 

bedraagt per 31 december 2020 € 816.778 (31 december 2019 € 1.680.480. Het resultaat over 2020 bedraagt € 863.702 negatief (2019 negatief € 716.663). De gegevens 

zijn gebaseerd op de concept-jaarrekening 2020.

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur neemt deel aan de onderstaande organisaties, welke allen vallen onder de categorie 4, overige activiteiten.

De deelname aan de Coöperatieve Mosagroep U.A. is beëindigd per 1 januari 2021.

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is sinds 2011 aangesloten bij Ingenium. Het deelnamepercentage van Kans & Kleur binnen Ingenium bedraagt 13%. Bij Ingenium zijn 12 

schoolbesturen aangesloten. Ingenium heeft tot doel het verzorgen van de vervangingen van leerkrachten bij verlof en verzuim van de aangesloten besturen. Besluiten worden 

genomen door het dagelijks bestuur. Kans & Kleur neemt deel aan de ledenvergadering waarin onder andere de omvang van de vervangerspool en de begroting wordt 

vastgesteld. De aangestelde vervangers van de pool staan bij de individuele leden op de loonlijst. Het eigen vermogen van Ingenium bedraagt per 31 december 2020 € 

113.150 (31 december 2019 € 87.225). Het resultaat over 2020 bedraagt € 25.925 (2019 € 22.766).

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur heeft in geen van bovenstaande verbonden partijen een overheersende zeggenschap of de centrale leiding en valt daardoor niet onder 

de consolidatieverplichting.
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1.10 Bestemming van het resultaat 2021

Het saldo van de staat van baten en lasten resultaat over 2020 bedraagt: 853.084

Hiervan is te bestemmen voor:

Algemene reserve -471.759

Bestemmingsreserve Innovatie -5.376

Bestemmingsreserve Vereenvoudiging bekostiging 956.583

Bestemmingsreserve onderhoud -75.000

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs 448.636

Totaal 853.084
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2 Verantwoording van Subsidies (modelG)

Toewijzing

Omschrijving Kenmerk Datum

Bedrag Ja/nee

€

Subsidie voor studieverlof 2021/2/17152736 20-8-2021 12.093,00        nee

Inhaal en ondersteuningssubsidie IOP2-38001-PO 16-10-2020 172.800,00      ja

Inhaal en ondersteuningssubsidie IOP5-38001-PO 12-07-2021 135.000,00      nee deelname 83%

Toewijzing Bedrag Saldo Ontvangen in Lasten in Totale kosten Saldo nog te besteden

Omschrijving Kenmerk Datum Toewijzing 1-jan-21 verslagjaar Verslagjaar 31-dec-21 31-dec-21

€ € € € € €

Totaal

Toewijzing Bedrag Saldo Ontvangen in Lasten in Totale kosten Saldo nog te besteden

Omschrijving Kenmerk Datum Toewijzing 1-jan-21 verslagjaar Verslagjaar 31-dec-21 31-dec-21

€ € € € € €

Totaal

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden 

besteed aan andere actviteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidie 

beschikking geheel uitgevoerd en afgerond.

G2.A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo 

verslagjaar.

G2.B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een 

volgend verslagjaar.
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2.1 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Raad van Toezicht

G.V. van der Vlies

Voorzitter

N.J. Gerritsma

D.J.M. Majoor

K. Vogel-Kiesling

F. van Rhoon

College van Bestuur

R.K. Bos

Voorzitter

Datum vaststelling jaarrekening:  7 juni 2022 te Wijchen

Samenwerkingsstichting Kans Kleur 123



Financieel jaarverslag 2021

3. OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Gegevens over de rechtpersoon

Bestuursnummer 38001

Naam instelling Samenwerkingsstichting Kans & Kleur

Postadres Stationsplein 1

Postcode / Plaats 6602 BN  WIJCHEN

Telefoon 024-6487890

E-mail info@kansenkleur.nl

Website www.kansenkleur.nl

Brin Naam Sector

04SN Basisschool St Jan Baptist PO

06YE Kindcentrum Westwijzer PO

06YV Rooms Katholieke Basisschool Roncalli PO

07EJ Interconfessionele Basisschool Wingerd PO

10UG De Buizerd PO

12FX Paulusschool v BSO PO

12OY Basissch De Viersprong PO

12WN Basisschool Antonius PO

13CJ Basisschool St Paschalis PO

13HT Basisschool Sint Jozef PO

15CA Heilig Hartschool PO

20NV School voor Speciaal Basisonderwijs De Bolster SBO

23CZ Het Zuiderpad PO

24BN Openbare Basisschool Trinoom PO
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Kengetallen

Ratio Berekeningswijze Signalering 2021 2020 2019 2018 2017

Solvabiliteit
Eigen vermogen + voorzieningen/            

totaal vermogen
20% 76% 74% 79% 81% 78%

Kapitalisatiefactor
Totaal vermogen - gebouwen /              

totaal baten
35-60% 40% 39% 51% 55% 56%

Liquiditeit Vlottende activa / vlottende passiva 1,75 3,09 2,75 3,66 4,21 3,68

Rentabiliteit Resultaat / totaal baten 5% 4% -14% -4% 2% 2%

Weerstandsvermogen A
Eigen vermogen - materiële vaste activa 

/ totaal lasten
12% 6% 20% 28% 29%

Weerstandsvermogen B

Eigen vermogen + voorzieningen + lang 

vreemd vermogen - materiële vaste 

activa / totaal lasten

23% 17% 29% 36% 35%

Huisvestingsratio

Huisvestingslasten + afschrijving 

gebouw / totaal lasten (incl. financiële 

lasten)

< 10% 7% 7% 8% 8% 11%

Professionalisering*
Totale professionaliseringskosten /  

totaal personele baten
3% 2% 2% 3% 2% 2%

* excl. Kosten interne coaches

Signaleringswaarde eigen vermogen (nieuw 2020) < 1 1,26 1,02
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