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B Jaarrekening

B1 Geconsolideerde balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 121.076 112.447
1.2.2 Inventaris en apparatuur 139.816 132.479
1.2.3 Leermethoden 37.045 44.217

297.937 289.143

Totaal vaste activa 297.937 289.143

Vlottende activa

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 7.314 4.345
1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW 62.158 60.245
1.5.7 Overige vorderingen 16.146 29.651

85.618 94.241

1.7 Liquide middelen 880.781 650.121

Totaal vlottende activa 966.399 744.362

Totaal activa 1.264.336 1.033.505

31-12-2021 31-12-2020

€

Jaarrekening 2021

€
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2 Passiva

2.1 Groepsvermogen
2.1.1 Algemene reserve publiek 607.805 507.884
2.1.3 Bestemmingsreserves privaat 158.986 125.381

Totaal groepsvermogen 814.199 633.265

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 8.808 12.883
2.2.3 Overige voorzieningen : onderhoud 224.205 180.482

233.013 193.365

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren 12.393 5.592
2.4.4 Kortlopende schulden aan OCW 0 0
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 63.618 69.310
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 17.212 16.074
2.4.9 Overige kortlopende schulden 0 0
2.4.10 Overlopende passiva 123.901 115.899

217.124 206.875

Totaal passiva 1.264.336 1.033.505

31-12-2021
€€

31-12-2020
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B2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2021

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 1.453.789 1.304.400 1.355.724
3.2 Overige overheidsbijdragen/subsidies 6.958 6.000 6.634
3.5 Overige baten 683.945 616.000 577.606

2.144.692 1.926.400 1.939.964

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 1.627.869 1.635.997 1.620.806
4.2 Afschrijvingen 38.567 34.200 36.147
4.3 Huisvestingslasten 118.752 119.800 103.733
4.4 Overige lasten 180.552 148.800 156.546

1.965.740 1.938.797 1.917.232

178.952 -12.397 22.732

5 Financiële baten en lasten -2.631 -1.200 -1.673

Totaal resultaat 176.321 -13.597 21.059

6 Vennootschapsbelasting 4.613 0 -2.503

Totaal resultaat 180.934 -13.597 18.556

€
Begroting 2021

Totaal lasten

2021
€ €

2020

Totaal baten

Saldo baten en lasten

39



  Bevoegd gezag 31162
Montessori-groep

Delft

B3 Geconsolideerde kasstroomoverzicht 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 183.565 128.599

Aanpassing voor :
Afschrijvingen 38.567 27.366
Mutaties voorzieningen 39.648 -47.764

78.215 -20.398
Mutaties werkkapitaal
 - Voorraden 0 0
 - Vorderingen 8.623 -59.542
 - Effecten 0 0
 - Kortlopende schulden 10.249 98.769

18.872 39.227

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 280.652 147.428

Ontvangen interest 0 87
Betaalde interest/financiële lasten -2.631 -1.351
Overige financiële baten en lasten 0 0
(On) gerealiseerde koersresultaten 0 0

-2.631 -1.264

278.021 146.164

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Immateriële vaste activa 0 0
Materiële vaste activa -47.361 -68.488
Financiële vaste activa 0 0

-47.361 -68.488

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie kredietinstellingen 0 0
Mutatie overige langlopende schulden 0 0

0 0

Mutatie liquide middelen 230.660 77.676

Beginstand liquide middelen 650.121 577.041

Mutatie liquide middelen 230.660 77.676

Eindstand liquide middelen 880.781 654.717

€€
20202021
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B4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2021

Algemeen

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Afschrijvings- 
percentage in 
maanden

Afschrijvings- 
percentage per 
jaar

Activerings- 
grens in €

• Gebouwen en verbouwingen 120-240-360 10% - 5% 5.000€                

• Inventaris en apparatuur 240-36 5% - 33% 450€                   

• Ict 60-36 20% - 33% 450€                   

• Leermethoden 96 13% 450€                   

• Andere vaste bedrijfsmiddelen 120-60 10% - 20% 450€                   

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische 
kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de vereniging
zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en
de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting) niet
leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.
Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn 660 een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de segmenten
kinderopvang en primair onderwijs. Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het
bedrijfsproces. 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo). Op basis van de Rjo worden Titel 9 
Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen en aanvullingen in de Rjo).

Grondslagen voor consolidatie 
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de organisatie en haar groepsmaatschappijen en andere
rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat.
Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de organisatie een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze een
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële
instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. Participaties die worden aangehouden
om ze te vervreemden worden niet geconsolideerd.
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden
uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de Groep
gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot
uitdrukking is gebracht.
De consolidatie bevat de Montessorivereniging Delft en de Stichting Kindcentrum Montessori Delft.

Toegepaste standaarden

Grondslagen van segmentatie

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden alleen verwerkt indien het
waarschijnlijk is dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie de vereniging zullen toevloeien.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen, ontvangen 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.

Grondslagen enkelvoudige jaarrekening
Op de enkelvoudige jaarrekening zijn dezelfde grondslagen van toepassing als voor de geconsolideerde jaarrekening.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Materiele vaste activa
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Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa 

Inventaris, ICT en leermethoden
De inventaris, ICT en leermethoden worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen, 
gebaseerd op de verwachte economische levensduur. 

Liquide middelen

Vorderingen en overlopende activa

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder 
waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Verder wordt op iedere 
balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. 
Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief geschat. Terugneming van een eerder 
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het 
bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de 
boekwaarde van het actief opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na 
afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief zou zijn verantwoord

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de 
waarderingsgrondslagen van de organisatie gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil 
gewaardeerd. Wanneer de organisatie garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze 
voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte 
van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de organisatie ten behoeve van 
deze deelneming. 
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere 
bedrijfswaarde. 

Gebouwen
De gebouwen zijn alleen in juridisch eigendom en dienen- na beëindiging van het geven van onderwijs  'om niet'  te worden overgedragen 
aan de betreffende gemeente c.q. het ministerie van OCW, derhalve zijn deze pro memorie (p.m.) in de balans opgenomen.

Aanbouw of verbouwingen gefinancieerd met eigen geld wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende 
afschrijvingen. 

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De 
algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid 
door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.  
Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen.

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee 
rekening gehouden bij de waardering. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden

Eigen vermogen

Financiële vaste activa 

Subsidie ontvangen voor investeringen in materiele vaste activa wordt volgens het model "egalisatie" verwerkt. 

Voor materiële en financiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn 
aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De 
realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te 
schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief 
behoort.

Overige vorderingen
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten leningen en obligaties die tot het einde van de looptijd  zullen 
worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen en obligaties 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering.
Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct verantwoord in de staat van baten 
en lasten
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Algemeen
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. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer 
het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een 
actief in de balans opgenomen. 

Voorzieningen

Kortlopende schulden 

Voorziening groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud is een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over de boekjaren. Deze
voorziening is bedoeld voor het meerjarig groot onderhoud op de scholen conform het vastgestelde meerjaren onderhoud beleidsplan
(MOP). Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen
vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening. Het  MOP laat zien dat de hoogte van de voorziening voldoende is.

Voor het berekenen van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud wordt gebruik gemaaakt van de uitzonderingsregeling zoals
opgenomen in artikel 4 lid 1c van de RJO

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de 
berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. Er wordt gebruik 
gemaakt van een model waarin de blijf-kans van de medewerkers zoals die ingeschat is door het schoolbestuur, verwerkt is.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt 
of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het 
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de vereniging de condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als 
onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning 
betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek 
doel zoals verhuur, ouderbijdragen en overige baten, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.

De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt 
verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde 
beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het 
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de vereniging.

Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. 
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of 
arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op 
balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar 
verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een 
voorziening opgenomen.

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op 
balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele 
arbeidsovereenkomst). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten 
en lasten gebracht.

Personeelsbeloningen/pensioenen

De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.
Opbrengstwaardering

Overheidssubsidies
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Nederlandse pensioenregelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioenuitvoerder 
verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting 
opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost 
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een bedrijfstakpensioenregeling per balansdatum een verplichting 
bestaat, wordt een voorziening gevormd als het waarschijnlijk is dat de aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is voor het 
herstel van de per balansdatum bestaande dekkingsgraad, zal leiden tot een uitstroom van middelen en de omvang daarvan betrouwbaar 
kan worden geschat.
Indien sprake is van aanpassingen van de per balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien uit toekomstige salarisverhogingen 
die per balansdatum reeds zijn toegezegd en die voor rekening van de vereniging komen wordt hiervoor een voorziening gevormd.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de 
werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de 
omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld 
aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of 
impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. De disconteringsvoet vóór belasting geeft de actuele 
marktrente per balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties  / rendement op staatleningen weer, de risico's waarmee bij het 
schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden worden hierin niet betrokken.

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij de pensioenuitvoerder wordt een vordering opgenomen als de onderneming de 
beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende 
actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

Belastingen
De vereniging is voor het onderdeel Kinderopvang belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De stichting en vereniging zijn een een 
fiscale eenheid voor de BTW.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat als basis genomen

WNT : Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector

De Vereniging valt zowel onder de WNT als de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO).
De beloning van de bestuurder en de bezoldiging/vergoeding van de Raad Van Toezicht valt onder het normenkader voor de WNT. De 
bepalingen en regelingen aangegeven in de WNT worden gehanteerd.

Kasstroomoverzicht
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa
Gebouwen en 

terreinen
Inventaris en ICT Leermethoden Totaal

Verkrijgingsprijs 31-12-2020 150.360 198.039 78.997 427.396
Afschrijvingen t/m 31-12-2020 -37.913 -65.560 -34.780 -138.253
Boekwaarde 31-12-2020 112.447 132.479 44.217 289.143

Investeringen 2021 16.072 30.154 1.135 47.361
Afschrijvingen 2021 -7.443 -22.817 -8.307 -38.567
Desinvesteringen 2021 0 0 0 0
Desinvestering 
afschrijvingen

2021 0 0 0 0

Boekwaarde 31-12-2021 121.076 139.816 37.045 297.937

Verkrijgingsprijs 31-12-2021 166.432 228.193 80.132 474.757
Afschrijvingen t/m 31-12-2021 -45.356 -88.377 -43.087 -176.820
Boekwaarde 31-12-2021 121.076 139.816 37.045 297.937

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 11.554 5.925
Dubieuze debiteuren -4.240 -1.580

7.314 4.345
1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW 62.158 60.245
1.5.7 Overige vorderingen

Gemeenten 0 0
Overige vorderingen 1.437 13.912
Vooruitontvangen kosten 14.709 15.739

16.146 29.651

85.618 94.241

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Banken 880.340 649.877
1.7.2 Kasmiddelen 441 244

Totaal liquide middelen 880.781 650.121

In de post gebouwen en terreinen zijn uitbreidingen en verbouwingen aan het bestaande schoolgebouw opgenomen. Deze zijn geheel gefinancieerd met privaat vermogen
van de Vereniging. Het private vermogen is hier toereikend voor. 
De post gebouwen bestaat volledig uit investeringen vanuit de Vereniging.

€

31-12-202031-12-2021

€

Totaal vorderingen

€

31-12-2021 31-12-2020

€
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2 Passiva

2.1 Groepsvermogen
Saldo 

31-12-2020
Bestemming 

Resultaat
Mutaties Saldo 

31-12-2021
€ € € €

2.1.2 Algemene reserve publiek 507.884 99.921 0 607.805
507.884 99.921 0 607.805

Bestemmingsreserves publiek
2.1.3.a Reserve NPO 0 47.408 0 47.408

0 47.408 0 47.408
Bestemmingsreserves privaat

2.1.3.b Reserve Kindcentrum 16.083 35.939 0 52.022
2.1.3.b Reservefonds vereniging 109.298 -2.334 0 106.964

125.381 33.605 0 158.986

633.265 180.934 0 814.199

Uitsplitsing vermogen naar Vereniging Saldo 
31-12-2020

Bestemming 
Resultaat

Saldo 
31-12-2021

Vereniging 617.182 144.995 762.177
Kindcentrum 16.083 35.939 52.022

633.265 180.934 814.199

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

Algemene reserve publiek 99.921
Reserve NPO 47.408

147.329
Bestemmingsreserves algemeen privaat
Reserve Kindcentrum 35.939
Reservefonds vereniging -2.334

33.605

Totaal    180.934

2.4 Voorzieningen
Saldo 31-12-

2020
Dotaties

2021
Onttrekkingen

2021
Saldo

31-12-2021
€ € € €

2.4.1 Personeelsvoorzieningen
2.4.1.2 Jubileum 12.883 5.050 -9.125 8.808

12.883 5.050 -9.125 8.808
2.4.3 Overige voorzieningen
2.4.3.1 Onderhoud gebouwen 180.482 50.000 -6.277 224.205

180.482 50.000 -6.277 224.205

Totaal voorzieningen 193.365 55.050 -15.402 233.013

De bestemming van het resultaat 2021 is als volgt

Ingevolge de Wet op het primair onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van de instelling.

Mutaties

Totaal groepsvermogen

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. 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.

De "Reserve Kindcentrum" zijn met de middelen vanuit het Kindcentrum, d.w.z. zonder subsidie van de overheid opgebouwd. Het voor- of nadelig saldo van de exploitatie
wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve. Betreft een risicobuffer voor de kinderopvang activitetien.

De "Reserve schoolfonds" en het "Reservefonds vereniging" zijn met eigen middelen, d.w.z. zonder subsidie van de overheid opgebouwd. Het voor- of nadelig saldo van de
exploitatie wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve c.q. het fonds. 

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als
bestemmingsreserve. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze
verplichting zelf opheffen.  

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

46



  Bevoegd gezag 31162
Montessori-groep

Delft

2.6 Kortlopende schulden

2.6.3 Crediteuren 12.393 5.592

2.6.4 OCW 0 0

2.6.6 Belastingen en premies sociale verzekeringen 63.618 69.310

2.6.7 Schulden terzake van pensioenen 17.212 16.074

2.6.9 Overlopende passiva
Vakantiegeld 51.704 53.577
overige schulden 22.036 9.265
Nog te besteden subsidies OCW niet-geoormerkt 7.054 7.200
Vooruitontvangen ouderbijdragen 40.729 41.066
Overige overlopende passiva 2.378 4.791

123.901 115.899

Totaal kortlopende schulden 217.124 206.875

Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW 

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art.13. lid 2 sub aen EL&I regelingen betrekking hebbend op EL&I subsidies)

Omschrijving Toewijzing  
Kenmerk   

Bedrag van de 
toewijzing      

€

Ontvangen 
t/m 

verslagjaar                 
€

Geheel 
uitgevoerd en
afgerond

Nog niet geheel
afgerond

Subsidie voor studieverlof 1165083 12.093 12.093 X
Inhaal en ondersteuningsprogramma IOP-31162-PO 9.900 9.900 X
Inhaal en ondersteuningsprogramma IOP5-31162-PO 13.500 13.500 X

Totaal 35.493 35.493

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (regeling ROS, art. 13 lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking hebbend op EL&I subsidies
Er zijn zijn geen G2 subsidies in 2021 afgerond of aangevraagd.

B6 Gebeurtenissen na balansdatum

B7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen 

Contract glasvezelnetwerk
Er is een contract met Vereniging Breedband Delft voor 5 jaar gekoppeld aan het gebruiksrecht glasvezel voor beheerskosten, onderhoudskosten en internetconnectiviteit.
Het afgesloten contract loopt t/m mei 2012 en wordt, mits niet aangetekend opgezegd, jaarlijks stilzwijgend met 1 jaar verlengd. De kosten worden jaarlijks geïndexeerd en
bedragen per kwartaal/jaar € 241 en € 964. 

Huurovereenkomst kopieermachine
In april 2018 is een nieuwe overeenkomst afgesloten voor een periode van 60 maanden (minimaal) voor een bedrag van € 1.087 per kwartaal excl. btw. Het tarief wordt
periodiek geïndexeerd. Op jaarbasis is dit € 5.262 incl. btw.

Contractuele verplichtingen:
Duurzame inzetbaarheid
In 2021 is er overleg geweest met de personeelsleden, die in aanmerking kunnen komen voor het sparen van verlof. Dit heeft niet geleid tot een spaarplan. Er is derhalve
geen voorziening duurzame inzetbaarheid gevormd.

€

De prestatie is ultimo 
verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking

€

31-12-202031-12-2021

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het vermogen van de 
organisatie. 

Bij de kinderopvang stichting is de kortlopende schuld met betrekking tot de vennootschapsbelasting onder belastingen en premies sociale verzekeringen vrijgevallen. Dit 
omdat de 2e winstgrens van de VPB naar aanleiding van een uitspraak van de hoge raad niet pro rata berekend wordt bij minder dan 5 boekjaren.
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B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdragen OCW

(Normatieve) Rijksbijdrage OCW 1.042.678 1.027.500 1.028.616

Personeels- arbeidsmarktbeleid 204.240 191.800 186.854

1.246.918 1.219.300 1.215.470

3.1.2 Overige subsidies OCW
Subsidie Prestatiebox 36.119 44.200 44.139

Subsidie NPO en IOP 83.512 0 2.700
5.038 0 3.527

124.669 44.200 50.366

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
Bijdrage SWV 82.202 40.900 89.888

82.202 40.900 89.888

1.453.789 1.304.400 1.355.724

3.2 Overige overheidsbijdragen
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies

Overige gemeentelijke bijdragen 6.958 6.000 6.634
6.958 6.000 6.634

6.958 6.000 6.634

3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur onroerende zaken 600 0 0
3.5.5 Ouderbijdragen en schoolgelden 673.137 597.600 557.480
3.5.6 Overige 

Overige 10.208 18.400 20.126
10.208 18.400 20.126

683.945 616.000 577.606

2021 Begroting 2021
€

2020
€

Overige  subsidies

€

Totaal overige overheidsbijdragen

Ouderbijdragen
In 2021 is er een goede bezetting van de kinderopvang geraliseerd. In de begroting is er rekening gehouden met een lagere bezetting. Daarnaast zijn er op de school meer middelen ontvangen 
ivm met het doorgaan van het kamp.

Totaal rijksbijdragen OCW

Totaal overige baten

Subsidie NPO en IOP
In 2021 zijn is ersubsidie ontvangen ter bestrijding van de onderwijsachterstanden opgelopen doot Corona. Voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is voor het
schooljaar 2021/2022 € 150.000 beschikbaar gesteld. 5/12 deel ( € 63.000)  is in de jaarrekening 2021 verwerkt. Het programma is in uitvoering.
De subsidie inhaal en ondersteuningsprogramma (IOP) voor 2021 bedraagt € 20.500 en is uitgveroerd.

48



  Bevoegd gezag 31162
Montessori-groep

Delft

4 Lasten

4.1 Personeelslasten
4.1.1 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 1.180.304 1.606.797 1.179.820

Sociale lasten 214.588 0 267.395

Pensioenpremies 170.173 0 157.495
1.565.065 1.606.797 1.604.710

4.1.2 Overige personele lasten
Dotatie overige personele voorzieningen -4.075 2.500 2.745

Personeel niet in loondienst 14.484 0 6.022

Scholing, IPB 33.315 21.500 22.199

Overige 36.741 23.200 19.722
80.465 47.200 50.688

4.1.3 Uitkeringen (-/-) -17.661 -18.000 -34.592

1.627.869 1.635.997 1.620.806

Personeelsbezetting
2021 2020

Aantal FTE's Aantal FTE's
DIR                  1,00                   1,00 
OP                12,58                 13,15 
OOP                  1,80                   2,50 
Kindcentrum 7,14                 4,62                  

               22,52                 21,27 

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Materiële vaste activa

Gebouwen 7.443 2.800 6.712
Inventaris en apparatuur 22.817 22.900 20.780
Leermethoden 8.307 8.500 8.655

38.567 34.200 36.147

38.567 34.200 36.147

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur 0 0 0

4.3.2 Onderhoud 15.616 7.000 12.056

4.3.3 Energie en water 22.919 30.100 29.260

4.3.4 Schoonmaakkosten 12.448 12.700 12.316

4.3.5 Heffingen 6.777 7.100 6.786
4.3.6 Dotatie onderhoudsvoorziening 50.000 56.000 36.000
4.3.7 Overige huisvestingslasten

Bewaking/beveiliging 1.998 800 860

Tuinonderhoud 8.994 6.100 5.011

Overige huisvestingslasten 0 0 1.444
10.992 6.900 7.315

118.752 119.800 103.733

2020

Totaal overige personele lasten

€ € €

€

20202021

€

Begroting 2021

€

Totaal afschrijvingen

Totaal personele lasten

Totaal huisvestingslasten

2021 Begroting 2021
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4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 23.045 22.600 22.710

Accountantskosten 10.704 9.400 7.489

Overige 9.947 15.900 14.685
43.696 47.900 44.884

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Onderhoud inventaris 4.905 2.100 2.875

Leermiddelen en ICT 76.462 52.900 66.929
81.367 55.000 69.804

4.4.4 Overige instellingslasten
Medezeggenschap 0 500 0

Ouderraad 4.384 5.100 9.787

Projecten en arrangementen 15.495 7.500 13.274

Schoolfonds 10.996 17.000 4.603

Overige 24.614 15.800 14.194

55.489 45.900 41.858

180.552 148.800 156.546

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten
Rentebaten 0 0 0

0 0 0

5.5 Rentelasten
Rente en overige financiële lasten -2.631 -1.200 -1.673

-2.631 -1.200 -1.673

-2.631 -1.200 -1.673

6 Belastingen

6.1 Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting 4.613 0 -2.503

4.613 0 -2.503

Segmentatie Staat van baten en lasten 2021

Totaal Primair 
Onderwijs

Kinderopvang Totaal Primair 
Onderwijs

Kinderopvang

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 1.453.789        1.453.789     -                      1.355.724        1.355.724         -                      
3.2 Overige overheidsbijdragen 6.958               6.958            -                      6.634               6.634                -                      
3.5 Overige baten 683.945           180.620        503.325           577.606           163.461            414.145          

Totaal baten 2.144.692        1.641.367     503.325           1.939.964        1.525.819         414.145          

4 Lasten
4.1 Personele lasten 1.627.869        1.215.370     412.499           1.620.806        1.263.784         357.022          
4.2 Afschrijvingen 38.567             37.538          1.029               36.147             35.481              666                 
4.3 Huisvestingslasten 118.752           118.277        475                  103.733           103.221            512                 
4.4 Overige instellingslasten 180.552           123.592        56.960             156.546           110.572            45.974            

Totaal lasten 1.965.740        1.494.777     470.963           1.917.232        1.513.058         404.174          

Saldo baten en lasten 178.952           146.590        32.362             22.732             12.761              9.971              

5 Financiële baten en lasten -2.631              -1.595          -1.036             -1.673              -815                  -858                

6 Vennootschapsbelasting 4.613               -                   4.613               -2.503              -                        -2.503             

Exploitatieresultaat 180.934           144.995        35.939             18.556             11.946              6.610              

2021 2020
EUR EUR

2021 Begroting 2021 2020

€ € €

€

20202021 Begroting 2021

2021 Begroting 2021 2020

€

Saldo financiële baten en lasten

Totaal instellingslasten

€ € €

€
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B8 Enkelvoudige balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 121.076 112.447
1.2.2 Inventaris en apparatuur 77.125 64.921
1.2.3 Leermethoden 54.992 60.461
1.2.2 Andere vaste bedrijfsmiddelen 37.045 44.217

290.238 282.046

Totaal vaste activa 290.238 282.046

Vlottende activa

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 2.801 0
1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW 62.158 60.245
1.5.5 Overige vorderingen 94.347 94.889

159.306 155.134

Totaal vaste activa 159.306 155.134

1.7 Liquide middelen 729.258 540.738

Totaal vlottende activa 888.564 695.872

Totaal activa 1.178.802 977.918

31-12-2021 31-12-2020

EUR EUR
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen
2.1.2 Algemene reserve 607.805 507.884
2.1.3 Bestemmingsreserves 154.372 109.298

Totaal vermogen 762.177 617.182

2.4 Voorzieningen
2.4.1 Onderhoud 224.205 180.482
2.4.3 Overige voorzieningen 5.834 9.073

230.039 189.555
2.6 Kortlopende schulden
2.6.3 Crediteuren 12.132 5.966
2.6.6 Belastingen en pensioenen 52.447 54.264
2.6.7 Schulden terzake van pensioenen 16.569 15.946
2.6.9 Overlopende passiva 105.438 95.005

186.586 171.181

Totaal passiva 1.178.802 977.918

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR
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B9 Enkelvoudige staat van baten en lasten 2021

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 1.453.789 1.304.400 1.355.724
3.2 Overige overheidsbijdragen 6.958 6.000 6.634
3.5 Overige baten 180.620 166.000 163.461

Totaal baten 1.641.367 1.476.400 1.525.819

4 Lasten
4.1 Personele lasten 1.215.370 1.234.700 1.263.784
4.2 Afschrijvingen 37.538 33.400 35.481
4.3 Huisvestingslasten 118.277 119.800 103.221
4.4 Overige instellingslasten 123.592 107.900 110.572

Totaal lasten 1.494.777 1.495.800 1.513.058

Saldo baten en lasten 146.590 -19.400 12.761

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 0 0 0
5.2 Financiële lasten -1.595 -800 -815 

Saldo fin. baten en lasten -1.595 -800 -815 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 144.995 -20.200 11.946

Exploitatieresultaat 144.995 -20.200 11.946

 

2021 Begroting 2021 2020
EUR EUR EUR
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B10 Enkelvoudige kasstroomoverzicht 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 144.995 11.946
Overige mutaties EV 0 0

144.995 11.946

Afschrijvingen 37.538 35.481

Mutaties werkkapitaal
 - Vorderingen -4.172 -41.630 
 - Kortlopende schulden 15.405 -27.686 

11.233 -69.316 

Mutaties egalisatierekening 0 0
Mutaties voorzieningen 40.484 2.874

40.484 2.874
234.250 -19.015 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa -45.730 -51.400 

-45.730 -51.400 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie financiele vaste activa 0 0

0 0

Mutatie liquide middelen 188.520 -70.415 

Beginstand liquide middelen 540.738 611.153

Mutatie liquide middelen 188.520 -70.415 

Eindstand liquide middelen 729.258 540.738

2021 2020
EUR EUR
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B11 Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2021

Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2021 van de vereniging. Ten aanzien van de enkelvoudige staat van baten en lasten van
de vereniging is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW.
Voor zover posten uit de balans en staat van baten en lasten hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans
en staat van baten en lasten.
  

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en staat van baten en 
lasten, met uitzondering van het volgende: 

In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van de juridische vorm. 

Het aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de organisatie in de resultaten van deze deelnemingen. 
Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de organisatie en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft 
plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

Eigen vermogen

Resultaat deelnemingen
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B12 Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans

1.2 Materiële vaste activa
Gebouwen en 

terreinen
Inventaris en 

apparatuur
ICT Leermethoden Totaal

Verkrijgingsprijs 31-12-2020 150.360 83.126 106.775 78.997 419.258
Afschrijvingen t/m 31-12-2020 -37.913 -18.205 -46.314 -34.780 -137.212
Boekwaarde 31-12-2020 112.447 64.921 60.461 44.217 282.046

Investeringen 2021 16.072 17.069 11.454 1.135 45.730
Afschrijvingen 2021 -7.443 -4.865 -16.923 -8.307 -37.538
Boekwaarde 31-12-2021 121.076 77.125 54.992 37.045 290.238

Verkrijgingsprijs 31-12-2021 166.432 100.195 118.229 80.132 464.988
Afschrijvingen t/m 31-12-2021 -45.356 -23.070 -63.237 -43.087 -174.750
Boekwaarde 31-12-2021 121.076 77.125 54.992 37.045 290.238

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 2.801 0
2.801 0

1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW 62.158 60.245

1.5.5 Overige vorderingen
Rekening-courant Kindcentrum 78.734 74.423
Overige vorderingen 14.176 15.407
Vooruitontvangen kosten 1.437 5.059

94.347 94.889

Totaal vorderingen 159.306 155.134

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Banken 728.832 540.496
1.7.2 Kasmiddelen 426 242

Totaal liquide middelen 729.258 540.738

In de post gebouwen en terreienen zijn uitbreidingen en verbouwingen aan het bestaande schoolgebouw. Deze zijn geheel gefinancieerd met privaat vermogen van de
vereniging. Het private vermogen is hier toereikend voor.

Debiteuren
De debiteuren openstaand per 31-12-2021 zullen in 2022 ontvangen worden. Er is derhalve geen sprake van een voorziening voor oninbaarheid. 

Rekening Courent
Over de onderlinge rekening courant positie wordt geen rente berekend.

EUR

31-12-2021 31-12-2020

EUR

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Saldo 
31-12-2011

Stelselwijziging Saldo 
31-12-2020

Bestemming 
Resultaat

Overige Mutaties Saldo 
31-12-2021

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.1.2 Algemene reserve publiek 507.884 99.921 0 607.805
Totaal algemene reserve 507.884 99.921 0 607.805

2.1.3 Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves publiek 741.296

2.1.3.a Reserve publiek NPO 0 47.408 0 47.408
Bestemmingsreserves privaat 741.296

2.1.3.b Reservefonds vereniging 109.298 -2.334 0 106.964
Totaal bestemmingsreserves 109.298 45.074 0 154.372

Totaal eigen vermogen 617.182 144.995 0 762.177

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

Algemene reserve  99.921
Reserve NPO 47.408
Reservefonds vereniging -2.334
Totaal    144.995

2.4 Voorzieningen

Saldo 
 31-12-2011

Stelselwijziging Saldo 
31-12-2020

Dotaties 
2021

Onttrekkingen 2021 Inleg
2021

Saldo
31-12-2021

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.4.1 Onderhoud 3.127.955 0 180.482 50.000 -6.277 0 224.205

2.4.3 Overige voorzieningen
Jubilea 0 317.116 9.073 4.060 -7.299 0 5.834

125.168 317.116 9.073 4.060 -7.299 0 5.834

Totaal voorzieningen 3.253.123 317.116 189.555 54.060 -13.576 0 230.039

Mutaties

De bestemming van het resultaat 2021 is als volgt

Ingevolge de Wet op het primair onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van de instelling.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. 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.

De bestemmingsreserve publiek is in 2021 vanuit de ontvangen NPO middelen gevormd. De bestemming van de reserve zal worden besteed voor de aanpak van de
corona achterstanden.  

Het "Reservefonds vereniging" is met eigen middelen, d.w.z. zonder subsidie van de overheid opgebouwd. Het voor- of nadelig saldo van de niet publieke exploitatie wordt
toegevoegd c.q. onttrokken aan het fonds.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als
bestemmingsreserve. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze
verplichting zelf opheffen.  

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Mutaties

57



  Bevoegd gezag 31162
Montessori Delft

Delft

2.6 Kortlopende schulden

2.6.3 Crediteuren 12.132 5.966
2.6.4 OCW 0 0
2.6.6 Belastingen en premies sociale verzekeringen 52.447 54.264
2.6.7 Schulden terzake van pensioenen 16.569 15.946
2.6.9 Overlopende passiva

Vakantiegeld 35.619 40.016
Overige kortlopende schulden 22.036 9.265
Nog te besteden subsidies OCW niet-geoormerkt 7.054 7.200
Vooruitontvangen ouderbijdragen 40.729 38.524
Overige overlopende passiva 0 0

105.438 95.005

Totaal kortlopende schulden 186.586 171.181

B13 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen 

EUR EUR

Contract glasvezelnetwerk
Er is een contract met Stichting Breedband Delft voor 5 jaar gekoppeld aan het gebruiksrecht glasvezel voor beheerskosten, onderhoudskosten en internetconnectiviteit. Het
afgesloten contract loopt t/m mei 2012 en wordt, mits niet aangetekend opgezegd, jaarlijks stilzwijgend met 1 jaar verlengd. De kosten worden jaarlijks geïndexeerd en
bedragen per kwartaal/jaar € 241 en € 964. 

Huurovereenkomst kopieermachine
In april 2018 is een nieuwe overeenkomst afgesloten voor een periode van 60 maanden (minimaal) voor een bedrag van € 1.087 per kwartaal excl. btw. Het tarief wordt
periodiek geïndexeerd. Op jaarbasis is dit € 5.262 incl. btw.

Contractuele verplichtingen:
Duurzame inzetbaarheid
In 2020 is er overleg geweest met de personeelsleden, die in aanmerking kunnen komen voor het sparen van ouderenverlof. Dit heeft niet geleid tot een spaarplan. Er is
derhalve geen voorziening duurzame inzetbaarheid gevormd.

Contract Stichting Montessori Kindcentrum Delft
Er is een contract met Stichting Montessori Kindcentrum Delft afgesloten voor onbepaalde tijd voor het gebruik van ruimte en de onderlinge inhuur van personeelsleden. De
kosten worden jaarlijks geïndexeerd en bedragen per jaar € 65.020.

31-12-2021 31-12-2020
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B14 Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige staat van baten en lasten

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 (Normatieve) Rijksbijdrage OCW 1.246.918         1.219.300         1.215.470       
3.1.2 Overige subsidies OCW 124.669            44.200              50.366            
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 82.202              40.900              89.888            

1.453.789         1.304.400       1.355.724         

Totaal rijksbijdragen OCW 1.453.789         1.304.400       1.355.724         

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen
Overige gemeentelijke bijdragen 6.958                6.000                6.634              

6.958                6.000              6.634                 

Totaal gemeentelijke bijdragen 6.958                6.000              6.634                 

Totaal overige overheidsbijdragen 6.958                6.000              6.634                 

3.5 Overige baten

3.5.2 Ouderbijdrage 104.792            83.600              78.315            
3.5.3 Personeels baten 30.700              34.000              30.700            
3.5.4 Verhuur onroerende zaken 34.920              30.000              34.320            
3.5.8 Overige baten -                        -                        -                      

Overige 10.208              18.400              20.126            
180.620            166.000          163.461            

Totaal overige baten 180.620            166.000          163.461            

EUR EUR EUR
2021 Begroting 2021 2020

59



  Bevoegd gezag 31162
Montessori Delft

Delft

4 Lasten

4.1 Personele lasten

4.1.1 Lonen en salarissen 870.837            1.211.500       911.568            
Sociale lasten 158.094            -                      213.397            
Pensioen premies 143.675            -                      135.899            

4.1.3 Overige personele lasten
Dotatie/onttrekking personeel voorziening -3.239               2.500                1.652              
Scholing/schoolbegeleiding 24.079              19.300              19.020            
Uitzendkrachten, inhuur derden 14.274              -                        5.378              
Overige 25.311              19.400              11.462            
Totaal overige 60.425              41.200              37.512            

Totaal overige personele lasten 60.425              41.200            37.512               

4.1.4 Uitkeringen (UWV en VVF) (-/-) -17.661             -18.000           -34.592             

Totaal personele lasten 1.215.370         1.234.700       1.263.784         

Personeelsbezetting
2021 2020

Aantal FTE's Aantal FTE's
DIR                   1,00                 1,00 
OP 12,58                13,15              
OOP 1,80                  2,50                

                15,38               16,65 

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Materiële vaste activa

Gebouwen 7.443                2.800              6.712                 
Inventaris en apparatuur en ICT 21.788              22.100            20.114               
Leermethoden 8.307                8.500              8.655                 

Totaal afschrijvingen 37.538              33.400            35.481               

4.3 Huisvestingslasten

4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening 50.000              56.000            36.000               
4.3.3 Onderhoud 15.141              7.000              11.544               
4.3.4 Energie en water 22.919              30.100            29.260               
4.3.5 Schoonmaakkosten 12.448              12.700            12.316               
4.3.6 Heffingen 6.777                7.100              6.786                 
4.3.7 Overige huisvestingslasten

Bewaking/beveiliging 1.998                800                   860                 
Tuinonderhoud 8.994                6.100                5.011              
Overige huisvestingslasten -                        -                        1.444              

10.992              6.900              7.315                 

Totaal huisvestingslasten 118.277            119.800          103.221            

2021 Begroting 2021 2020

EUR Begroting EUR
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4.4 Overige instellingslasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 16.366              16.000              16.136            
Accountantskosten 6.132                4.000                3.446              
Overige 6.004                10.800              9.559              

28.502              30.800            29.141               

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Meubilair 2.660                1.800                1.720              
Leermiddelen en ICT 53.038              40.800              44.991            

55.698              42.600            46.711               

4.4.4 Overige
Medezeggenschap -                        500                   -                      
PR 4.384                5.100                9.787              
Projecten en arrangementen 15.495              7.500                13.274            
Schoolfonds 10.996              17.000              4.603              
Overige 8.517                4.400                7.056              

39.392              34.500            34.720               

Totaal overige instellingslasten 123.592            107.900          110.572            

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten en lasten
Financiele lasten -1.595               -800                  -815                

-1.595               -800                -815                  

Saldo fin. baten en lasten -1.595               -800                -815                  

EUR Begroting EUR
2021 Begroting 2021 2020
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B15 Overige toelichting
Honoraria van de accountant

2021 2020

Controle van de jaarrekening 6.132€              3.295€              

Andere controle-werkzaamheden -€                      -€                      

Fiscale advisering -€                      151€                 

Andere niet controlediensten -€                      -€                      

6.132€              3.446€              

WNT-verantwoording 2021

Gemiddelde totale baten                      2 
Gemiddeld aantal studenten                      1 
Gewogen aantal onderwijssoorten                      1 
Totaal aantal complexiteitspunten                      4 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1 Y.M. Kuiper

Functiegegevens directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00
Dienstbetrekking Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 81.472           

Beloningen betaalbaar op termijn 15.975           
Subtotaal 97.447           

Individueel bezoldigingsmaximum 124.000         

-/- onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.

Totaal bezoldiging 2021 97.447           

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Gegevens 2020
Bedragen x € 1

Functiegegevens directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00               
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 80.511           
Beloningen betaalbaar op termijn 12.459           

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 119.000         

Totale bezoldiging 2020 92.970           

De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen 
die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

De WNT is van toepassing op de  Delftse Vereniging voor Montessori-Onderwijs. Het voor de vereniging 
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 124.000, bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse A.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

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

van Ree Accountants

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor de vereniging is € 124.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de 
omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit 
groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van het algemeen bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de 
overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2018 voor de eerste 12 maanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de 
opdracht als voor het uurtarief.

62



  Bevoegd gezag 31162
Montessori Delft

Delft

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam topfunctionaris Functie
J. de Vreede Voorzitter
J. Konings Penningmeester
W.L. Vreeman Secretaris
B.F. Heidergott Lid
S. Oostra Lid
B. Monna Lid
P. van Holten Lid
B. Heijdergott Lid (afgetreden 2020)

G. Gonggrijp Toezichthouder (voorzitter)
S. Korffmacher Toezichthouder (voorzitter afgetreden 2020)
T. Terpstra Toezichthouder (lid)
K. Lamers Toezichthouder (lid afgetreden 2020)

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen zijn niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

B16 Overzicht verbonden partijen

Beslissende zeggenschap Juridische Statutaire Code Eigen VermogenExploitatie Consolidatie

vorm zetel activiteiten 31-12-2021 saldo 2021

Stichting Montessori Kindcentrum DelftStichting Delft 4 52.022€            35.939€          ja

Geen beslissende zeggenschap Juridische Statutaire Code Consolidatie

vorm zetel activiteiten

Stichting Delft 4 Nee

B17 Gebeurtenissen na balansdatum

B18 Formele vaststelling jaarverslag 2021

 ………………/………………../………………….

Handtekening voorzitter     Handtekening Penningmeester

--------------------------------------    --------------------------------------    

Passend primair onderwijs Delflanden

Het jaarverslag 2021 is vastgesteld door,

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het vermogen van de 
organisatie. 

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. 
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Controleverklaring
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