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Aanbieding

Toelichting op onderdelen van de Jaarrekening

MEERDERWEERT

MeerderWeert, stichting voor Primair Onderwijs Weert/Nederweert te Weert biedt u hierbij de "Jaarrekening" over de periode 

1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 aan. De "Jaarrekening" bestaat uit een balans per 31 december 2018 en een 

staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018, welke beiden zijn voorzien van de 

benodigde specificaties en toelichtingen. De "Jaarekening" maakt onderdeel uit van het "Jaarverslag". 
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Bestuursverslag

Toelichting op onderdelen van de Jaarrekening

MEERDERWEERT

Het bestuursverslag is opgenomen in het jaarverslag 2018.
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(na resultaatbestemming)

ACTIVA

      Vaste activa

      1.1  Materiële vaste activa 3.852.427      3.566.911      

3.852.427         3.566.911         

      Vlottende activa

      1.2  Vorderingen 1.818.118      1.098.283      

3.345.036      3.622.233      

5.163.154         4.720.516         

TOTAAL ACTIVA      9.015.581        8.287.427       

PASSIVA

      Eigen vermogen

      2.1  Eigen vermogen 5.716.603      5.471.020      

5.716.603         5.471.020         

      2.2  Voorzieningen 1.096.444         1.151.533         

      2.3  Kortlopende schulden 2.202.534         1.664.874         

TOTAAL PASSIVA 9.015.581        8.287.427       

      1.3  Liquide middelen

Balans per 31-12-2018
MEERDERWEERT

31-12-2018 31-12-2017

€ €
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Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

€ € €

      Baten

      3.1  Rijksbijdragen 16.588.307            15.010.488          15.479.094         

286.759                 277.308               262.773              

      3.3  Overige baten 814.780                 389.220               649.387              

      Totaal baten 17.689.846            15.677.016          16.391.254         

      Lasten

      4.1  Personeelslasten 14.130.064            13.520.584          13.859.494         

      4.2  Afschrijvingen 332.207                 409.680               353.795              

      4.3  Huisvestingslasten 905.181                 898.140               890.895              

      4.4  Overige lasten 2.075.402              1.352.112            1.713.935           

      Totaal lasten 17.442.854            16.180.516          16.818.119         

  Saldo baten en lasten 246.992                 503.500-               426.865-              

      5.  Financiële baten en lasten 1.409-                    3.500                  1.097-                  

Netto resultaat 245.583                500.000-              427.962-             

Staat van baten en lasten 
MEERDERWEERT

       3.2  Overige overheidsbijdragen en -

subsidies 
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Kasstroom uit operationele activiteiten

      Resultaat 246.992         426.865-         

      Aanpassingen voor:

      - afschrijvingen (4.2) 332.207         353.795         

      - bijzondere waardeverminderingen in 2.292             -                

           materiële vaste activa (1.1.1 t/m 1.1.3)

      - mutaties voorzieningen (2.2) 55.089-           317.178         

279.410         670.973         

      Veranderingen in vlottende middelen:

      - vorderingen (1.2) 719.835-         493.219         

      - schulden (2.3) 537.660         68.130-           

182.175-         425.089         

      Kasstroom uit bedrijfsoperaties -                -                

      Ontvangen interest (5.1) 323                657                

      Betaalde interest (5.2) 1.732-             1.754-             

1.409-             1.097-             

      Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 342.818         668.100         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

623.573-         379.616-         

(1.1.1 t/m 1.1.3)

      Desinvesteringen in materiële vaste activa 3.558             136.752         

(1.1.1 t/m 1.1.3)

      Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 620.015-         242.864-         

Mutatie liquide middelen 277.197-        425.236        

      Stand per 1 januari 3.622.233 3.196.997

      Mutatie boekjaar -277.197 425.236

      Stand per 31 december 3.345.036 3.622.233

       Investeringen in materiële vaste activa 

Kasstroomoverzicht 
MEERDERWEERT

2018 2017

€ €
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Algemene Toelichting

Activiteiten

Vestigingsadres

Gehanteerde valuta

Verbonden partijen

Kasstroomoverzicht

Schattingen

Leasing

Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening groot onderhoud zijn de kosten geïndexeerd.

Bij de stichting bestaan er leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom 

verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. 

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de winst- en 

verliesrekening over de looptijd van het contract.

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
MEERDERWEERT

De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn opgenomen in euro's.

De activiteiten van MeerderWeert bestaan voornamelijk uit: 

- dienstverlening op het gebied van onderwijs 

De doelstelling/kernopdracht van MeerderWeert is het geven van goed onderwijs. 

• de doelgroep is alle kinderen van 0–12 jaar en interne en externe betrokkenen in Weert, Nederweert en 

omstreken.

• de opdracht is om kinderen te begeleiden en voor te bereiden voor het vervolgonderwijs en hun taak of rol in de 

maatschappij.

• het motto daarbij is: MeerderWeert is een lerende- en zich constant ontwikkelende organisatie die boeiend 

onderwijs verzorgt in deze tijd.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en 

winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.                                                                

De verkrijgingsprijs van materiële vaste activa zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten.

Bij MeerderWeert is sprake van verbonden partijen. 

De MeerderWeert, stichting voor Primair Onderwijs Weert Nederweert (verder MeerderWeert) is feitelijk gevestigd 

op Beatrixlaan 1, 6006 AH, Postbus 520, 6000 AM te Weert is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 4106 6176.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de 

Raad van Bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de Raad van Bestuur 

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor 

het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 

schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 

jaarrekeningposten.
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

Presentatie

Vergelijking met voorgaand jaar

Materiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Vorderingen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen historische verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten 

onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt 

niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum 

worden verwacht. 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 

voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is, 

wordt de opbrengstwaarde bepaald met behup van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs 

geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de 

geachtte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te 

realiseren.                                                                                                                                                             

Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij 

voortgezet gebruik van het actief/de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens  worden deze kasstromen 

contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd van 5% (2016 = 5%). De disconteringsvoet 

geeft geen risico's weer waarmee in de toekomstige kasstromen al rekening is gehouden.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van 

de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde 

bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de 

effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens 

oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het 

individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid 

waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief 

hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 

bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de staat van baten en 

lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffend actief.

De afschrijvingspercentages worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de betreffende 

activa, rekeninghoudend met een eventuele restwaarde. De activeringsgrens van de investeringen bedraagt €500. 

Er wordt afgeschreven vanaf de maand volgend op de investeringsmaand.

Het jaarverslag is opgenomen conform de geldende verslaggevingsregels zoals deze zijn opgenomen in Richtlijn 

Jaarverslag Onderwijs. Deze zijn vastgelegd in RJ 660.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 

stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings¬prijs of 

de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties 

opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen historische verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, 

onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen. 

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening is bepaald op basis van het geschatte bedrag van het 

onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
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Liquide middelen

Eigen Vermogen

Voorzieningen

Algemeen

Voorziening groot onderhoud

Voorziening jubilea

Voorziening langdurig zieken

liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Kortlopende schulden

Beleidsregels toepassing WNT

1 januari 2013 van kracht.

De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd voor de verwachte salariskosten van langdurig zieke 

werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten zoals vorderingen,

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

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.

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over 

een aantal boekjaren. 

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

dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met een fictieve indiensttredingsleeftijd van 25 jaar, 

blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd 

tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 1,0% (2017: 1,0%).

De voorziening is onderbouwd middels een meerjarenonderhoudsplan.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn 

reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de instelling.

De voorzieningen zijn tegen de nominale waarde van de verplichtingen opgenomen.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Verlenen van diensten

Overige bedrijfsopbrengsten; baten uit verhuur

Rijksbijdragen OCW

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Overige baten

Periodiek betaalbare beloningen

Pensioenverplichtingen

Pensioenen

De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP per 31 december 2018 is 97,0%.

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 

instelling 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.

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten 

en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

MeerderWeert heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn 

de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele basis 

premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP 

probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid 

en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden 

verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog 

niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

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

ministerie OC&W. De Rijksbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar.

Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op 

pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. MeerderWeert heeft deze toegezegde 

pensioenregeling bij het ABP in de jaarrekening verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. Voor de 

pensioenregeling worden op verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling 

zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij 

het pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies.

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het 

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend 

zijn geworden. 

ABP werd in 2008 zwaar geraakt door de crisis op de financiële markten. Daarom hebben ze toen een herstelplan 

opgesteld. Hierin staat wat ze doen om de financiële situatie binnen 5 jaar te verbeteren. Dit plan is goedgekeurd 

door De Nederlandsche Bank, de toezichthouder van de Nederlandse pensioenfondsen.

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de 

levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De overige 

bedrijfsopbrengsten bestaan uit verhuuropbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de 

verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de 

verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
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De belangrijkste punten uit het herstelplan zijn:

Afschrijvingen

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: aantal jaren

Investeringen in meubilair

- Bureaustoelen 10
- Leerlingensets 20
- Docentensets 20
- Kasten 35
- Inrichting speellokaal 30
- Buitenspeelmateriaal 15
- Inrichting directeurskamer 20
- Inrichting teamruimte, handvaardigheid, 

kopiëerruimte, gymzaal, overig
20

Investeringen in duurzame leermiddelen

- Methodisch materiaal 8
- Audiovisuele middelen 6

Investeringen in ICT

- Beeldschermen 5
- Computers en printers 5
- Servers 7
- Infrastructuur en bekabeling 10

Investeringen in apparatuur en inventaris

- Digitale borden 8
- Apparaten 10
- Veegmachines 15
- Grasmaaiers 15

Investeringen in onroerend goed

- Verbouwingen/nieuwbouw 40
- Vloerbedekking 25
- Zonwering 25
- Verwarming 25
- Luchtbehandeling/klimaat 35

·         De premie moet minimaal kostendekkend zijn en bij een lage dekkingsgraad (dekkingstekort) bijdragen 

aan herstel van het fonds. Om de financiële positie te verbeteren, geldt er een tijdelijke herstelopslag op de 

premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen.

·         Het beleggingsbeleid is aangepast waardoor het beleggingsrisico lager is.

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van 

ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt 

niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 

afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 

afschrijvingen.

·         In het herstelplan is ruimte opgenomen om tegenvallers op te vangen. Als het  herstel trager verloopt dan 

verwacht, kan het ABP bijvoorbeeld korten op de pensioenen.

·         Zolang de dekkingsgraad lager is dan 105% worden de pensioenen niet aangepast aan de 

loonontwikkeling.

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

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Dit 

gebeurt vanaf de maand na investering.
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Financiële baten en lasten

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Marktrisico

Rente- en kasstroomrisico

Kredietrisico

Liquiditeitsrisico

De instelling maakt gebruik van één bank en maakt geen gebruik van beschikbare kredietfaciliteiten.

De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa, 

effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden.

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de instelling risico ten aanzien van toekomstige 

kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de instelling risico's over de reële 

waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.

Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico 

gecontracteerd.

De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico. 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 

verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve 

rente worden meegenomen.
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Correctie 

aanschafp

rijs zie 

JRR 2017

Corr.afschr

ijv.+ 

waardever

m. Zie JRR 

2017

1.1  Materiële vaste activa

€ € € € € € € € € € € €

1.1.1  Gebouwen en terreinen

1.1.2  Inventaris en apparatuur 5.394      

1.1.3  Andere vaste bedrijfsmiddelen 7.485     

 Totaal materiële vaste activa 7.485    5.394     6.343.632  2.491.005       3.852.627              10.581                   7.023              332.208        

1.174.403    750.046           7.560                     6.121               106.992         

3.021                     902                 187.281         3.306.930    1.435.382        1.871.548              

424.357                 

37.935           1.862.299    305.577           1.556.722              350.819                      1.243.838          

Toelichting behorende tot de balans
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Des- investeringen 

Aanschaf

Des- 

investeringen 

Afschrijvingen

Afschrijvin-gen Aanschafprijs  Cumulatieve 

afschrijvingen en 

waardevermin-

deringen 

Boekwaarde 

31-12-2017

267.6421.511.480

InvesteringenBoekwaarde 

01-01-2018

Aanschafprijs    Cumulatieve 

afschrijvingen en 

waardevermin-deringen 

5.738.125  

649.175

2.171.214                 

157.988                      

623.573                      3.566.911         

3.195.185

1.031.460

1.254.397 114.766                      1.940.788          

382.285             
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1.2  Vorderingen

€ €

      1.2.1  Debiteuren

      1.2.2  OCW

      1.2.3  Overige overheden

      1.2.4  Overige vorderigen

      -  Overige 

      Totaal overige vorderingen

      1.2.5  Overlopende activa

      -  Vooruitbetaalde kosten

      -  Overige overlopende activa

      Voorziening oninbaar

      Totaal overlopende activa

       Totaal vorderingen 

€ €

      1.2.1  Debiteuren

      1.2.2  OCW

      1.2.3  Overige overheden

      1.2.4  Overige vorderigen

      1.2.5  Overlopende activa

€ €

      1.3.1  Kasmiddelen

      1.3.2  Tegoeden op bank- en girorekeningen

      1.3.3  Deposito's

€ € € €

                 Algemene reserve

      2.1.1   Algemene reserve

      2.1.2  Bestemmingsreserve (publiek)

                    Bestemmingsreserve AZC KoaLa convenant

                    Bestemmingsreserve inzake SWV PO middelen

                    Bestemmingsreserve MeerderWeert Vervangingsfonds

      Totaal eigen vermogen

De bestemmingsreserve MeerderWeert Vervangingsfonds heeft tot doel om de eventuele pieken in de personeelskosten met betrekking tot 

ziektevervanging op te vangen. In 2018 is ervoor gekozen om deze reserve te handhaven ondanks een positief effect in 2018.

De bestemmingsreserve SWV PO middelen heeft tot doel om extra leerlingondersteuning te bieden 

De bestemmingsreserve AZC KoaLa heeft tot doel om extra NT2 onderwijs te faciliteren.

5.716.603       

100.000               

5.471.020           245.583      -                   

-              -                  

250.217-        

Toelichting behorende tot de balans
MEERDERWEERT

121               

121                     

39.574           

-                      -                  220.000           220.000        

100.000           

6.849               

 Stand per 

31-12-2018 
Overige mutatiesResultaat 

5.120.803        -                  

149.225           

3.622.233       

3.466.159        

101                  

42.713             

764.353           

101                 

241.515           

 Langlopende            

deel > 1 jaar 

1.818.118           

841.359         

880.933               

-                

Vorderingen 31-12-2018

1.818.118         -                  

57.556             

121                  

-                  

-                  

-                  

-                  

De reële waarde van de in de balans verantwoorde vorderingen benadert de boekwaarde ervan.

115.155               

57.556                 

764.353               

31-12-2017

26.207             

31-12-2018

-                  

880.933           -                  

 Kortlopende             

deel < 1 jaar 

723.426           

115.155           

64.321             

117.508               

5.371.020            

3.345.036           

2.1  Eigen vermogen

31-12-2018 31-12-2017

284.228           

1.098.283       

 Stand per 

01-01-2018 

3.226.440            

1.3  Liquide middelen

1.088                  

       Totaal liquide middelen 

-                      275.800        -                  275.800           
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2.2  Voorzieningen

 Stand per 01-

01-2018 

      2.2.1  Personeelsvoorzieningen

                Voorziening jubilea 

               Voorziening langdurig zieken

 Overige personele voorzieningen 
Totaal personeelsvoorzieningen

       2.2.2  Voorziening groot 

onderhoud 

     Totaal voorzieningen

€ €

2.2.1  Personeelsvoorzieningen

2.2.2  Groot onderhoud

€ €

      2.3.1  Crediteuren

      2.3.2  Belastingen en premies sociale verzekeringen

      -  Loonheffing

      -  Omzetbelasting

      -  Premies sociale verzekeringen 

      Totaal belastingen en premiese sociale verzekeringen

      2.3.3  Schulden terzake van pensioenen

      2.3.4  Overige kortlopende schulden

      -  Lonen en salarissen

      -  Uitkeringen

      Totaal overige kortlopende schulden

      2.3.5  De overlopende passiva

      -  Vooruitontvangen subsidies OCW

      -  Vakantiegeld en -dagen

      -  Diverse crediteuren

      -  Gemeente en provicie

      -  Q-Concepts Accountants N.V.

      -  Overige overlopende passiva

      Totaal de overlopende passiva

      Totaal kortlopende schulden

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar. 

246.925         15.390           153.762               7.762           -                  100.791           

€

188.558         

Dotaties

 Stand per 

31-12-2018 

-                  17.988                 

Onttrekkingen

€€

20.619         

€

Vrijval

-                  

86.486             

734.508           

-                  

703.877           

224.476           168.091           

510.032           

 Kortlopende             

deel < 1 jaar 

€

155.611         

494.905              

€

10.389           

12.183           

158.819               

10.300           

41.729           

205.290           

21.875             

28.381         

Voorzieningen 31-12-2018  Langlopende            

deel > 1 jaar 

392.567           

1.664.874       

38.500             

2.202.534           

22.483                 

628.516           

477.612         

1.119.953            

436.110           

37.383             

-                

29.948           

29.171             

89.511             

446.393         

13.349             

-                  329.241         

361.936           

256.534               

-                   

-              

55.339           

1.151.533     

520.363         238.371               

68.227           

138.956         

-              631.170         

84.880           

567.224               

334.055               

31-12-2018

517.700         

7.795            

2.3  Kortlopende schulden

468.197        

66.621                 

193.845           

1.096.444       28.381         

12.183             

25.200             

514.288           

2.908               

29.850             

156.489           

547.046           

31-12-2017

295.440           
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Omschrijving Bedrag van 

toewijzing             

kenmerk Datum €

Zij-instroom 655026-1 20-11-2014 20.000,00

Studieverlof 706828-1 21-9-2015 9.499,86    

Studieverlof 707531-1 21-9-2015 18.572,76

Studieverlof 712404-1 21-11-2015 6.831,36

Studieverlof 707413-1 21-9-2015 27.183,12

Studieverlof 775348-1 20-9-2016 10.015,04

Studieverlof 775656-1 20-9-2016 2.945,60

Studieverlof 775560-1 20-9-2016 3.682,00

Studieverlof 775714-1 20-9-2016 26.289,48

Studieverlof 775957-1 20-9-2016 17.379,04

Studieverlof 852353-1 20-9-2017 22.371,68

Studieverlof 852257-1 20-9-2017 6.046,40

Studieverlof 852112-1 20-9-2017 3.779,00

 174.595,34 

Omschrijving Bedrag van 

toewijzing             

kenmerk Datum €
-            

Totaal -            

Model G2 - A is niet van toepassing voor MeerderWeert.

Omschrijving Bedrag van 

toewijzing             

kenmerk Datum €

-            

Totaal -            

Model G2 - B is niet van toepassing voor MeerderWeert.

        2.945,60 

        3.682,00 

      26.289,48 

      17.379,04 

174.595,34

      22.371,68 

        6.046,40 

        3.779,00 

x

x

x

x

□

□

□

□

□

x      10.015,04 

x □

Overzicht geoormerkte subsidies OCW en EZ (RJ 660, model G)

Model G1 - A: Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule 

Toewijzing Ontvangen t/m 

2018

€

□
        9.499,86 

      18.572,76 

      27.183,12 

x □

x □

Toewijzing Saldo                      

01-01-2018

Ontvangsten 

t/m 2018

Lasten in             

2018

€ € €
-               -               -               

-               -               -               

Model G2 - B: Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule doorlopend tot in 2018

Toelichting behorende tot de balans
MEERDERWEERT

Model G2 - A: Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule aflopend per ultimo 2018

Ontvangen t/m 

2018

Totale kosten 

t/m 2018

Te verrekenen 

ultimo 2018

Toewijzing

De prestatie is ultimo 

verslagjaar conform de 

(aankruisen wat van 

toepassing is)

Geheel 

uitgevoerd en 

afgerond

Nog niet 

geheel 

uitgevoerd

x

        6.831,36 x □

      20.000,00 

-               -               

€ €

-               

-               -               -               
€

-                    -                    

Totale kosten             

31-12-2018

€
-                    

Saldo nog te 

besteden ultimo 

€
-                    

x □

x

x

□

□
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Huurovereenkomsten (te ontvangen huur)

Odaschool BO
Stichting Kinderopvang Humanitas. De huurovereenkomst heeft betrekking op de Anjelierstraat 9 in Weert en loopt van
1 mei 2009 tot 1 mei 2011 en wordt stilzwijgend verlengd. Het huurbedrag bedraagt bij aanvang € 12.779 per jaar.
Af te dragen huur in 2018 aan de gemeente Weert over 70 m2 € 3.192,00
Af te dragen huur in 2018 aan de gemeente Weert over 77 m2 € 8.536,00

Stichting Kinderopvang Humanitas. De huurovereenkomst heeft betrekking op Annendaal 10 in Weert en loopt vanaf 1 mei
2014 en wordt stilzwijgend verlengd. Het huurbedrag bedraagt bij aanvang € 7.272 per jaar.
Af te dragen huur in 2018 aan de gemeente Weert over 150 m2 € 16.217,00

Basisschool Aan de Bron Maaslandlaan 1, Weert
Stichting Kinderopvang Humanitas Looptijd vanaf 1-3-2009, op basis van 863,79 m2
Ontvangen in 2017 € 18.680,00

Basisschool de Kameleon Marienhagelaan 2, Weert
Stichting Kinderopvang Humanitas Looptijd van 1-1-2010 tot 1-1-2011, met stilzwijgende verlenging
Huurprijs bij aanvang: € 4.452,00
Af te dragen huur in 2018 aan de gemeente Weert € 2.491,00

Basisschool de Firtel Parklaan 24, Stramproy
Stichting Kinderopvang Humanitas Looptijd vanaf 1-9-2011 zonder einddatum
Ontvangen in 2017 € 12.400,00

Basisschool de Firtel Parklaan 24, Stramproy
Stichting Eduquaat Looptijd vanaf 1-9-2011 zonder einddatum
Ontvangen in 2017 € 26.720,00

IKC Laar Aldenheerd 10, Weert
Hoera Kindercentra. Looptijd van 1-8-2016 tot 31-07-2041
Huurprijs bij aanvang: € 5.200,00 excl. BTW per jaar
Huurprijs extra lokaal m.i.v. 08-2017 € 3.918,00 per jaar

IKC Leuken Middelstestraat 77, Weert
Hoera Kindercentra. Looptijd van 1-8-2016 tot 31-07-2041
Huurprijs bij aanvang: € 10.400,00 excl. BTW per jaar

Basisschool de Bongerd De Bengele 2 Nederweert
Hoera Kindercentra. Looptijd van 1-9-2015 tot 1-9-2018
Huurprijs bij aanvang: € 1.785,00

IKC de Kerneel Speelhuys 4 Nederweert
Hoera Kindercentra. Looptijd van 1-1-2014 tot 1-1-2019
Huurprijs bij aanvang: € 17.000,00
Af te dragen huur in 2018 aan de gemeente Nederweert € 9.689,00

Basisschool Budschop Ospelseweg 18 Nederweert
Hoera Kindercentra. Looptijd van 1-9-2014 tot 1-9-2019
Huurprijs bij aanvang: € 1.000,00

Basisschool de Tweesprong St. Gerardusstraat 22, Nederweert-Eind
Stichting Okido Looptijd van 1-9-2014 tot 1-1-2017, contract loopt door
Huurprijs bij aanvang: € 1.000,00

Basisschool de Zonnehof Pastoor de Fauwestraat 11, Leveroy
Stichting Okido Looptijd van 1-1-2015 tot 1-1-2018
Huurprijs bij aanvang: € 1.000,00

SBO Het Palet Beatrixlaan 1, Weert
Onderwijsgroep Buitengewooon Looptijd m.i.v. 1-8-2016

Huurprijs bij aanvang: € 5.000,00 voor 1 lokaal

€ € €
Te ontvangen huur 143.442              283.036                   72.810                     

143.442              283.036                   72.810                     

Activa 31-12-2018
 Binnen 1 jaar  Tussen 1 en 5 jaar  Meer dan 5 jaar 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
MEERDERWEERT
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
MEERDERWEERT

Huurovereenkomst (te betalen huur)

€ € €
Huur kopieermachines
Lease computerapparatuur

Gedurende het jaar 2017 zijn in de winst- en verliesrekening aan leasebetalingen € 187.156,- verantwoord.

Kennis- en Expertise Centrum Weert (KEC Weert)

De voorbereidingen voor de bouw van het KEC Weert zijn gestart. Het is onduidelijk hoe de advieskosten die hiermee
samenhangen doorbelast gaan worden naar de 4 partners die samen het KEC realiseren. Ook de hoogte van deze
advies- en aanloopkosten zijn nog niet precies bekend.

Seniorenverlof

AZC KoaLa

Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor de huur van kopieermachines. De verplichting loopt vanaf 9 juli 2016 

voor een periode van 3 jaar. Het huurbedrag bedraagt € 50.461,- per jaar. 

Conform artikel 8A.1 cao PO treedt het hoofdstuk ten aanzien van de duurzame inzetbaarheid in op 1 oktober 2014. Aangezien 

de cao en de uitwerking pas later bekend zijn geworden, zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt met de oudere 

werknemers voor wie dit van toepassing is. Ook bij het opmaken van de jaarrekening 2017 was nog geen betrouwbare 

informatie bekend over de eventueel gespaarde uren van 57-plussers ultimo 2017 (uit hoofde van artikel 8A.4 en 8A.7). Het 

bestuur wil hierbij aangeven dat er straks conform artikel 8A.1 cao PO mogelijk een aanvullende verplichting ten aanzien van 

57-plussers ontstaat, waarbij wij bij het opmaken van de jaarrekening 2017 niet middels een betrouwbare schatting kunnen 

aangeven wat de eventuele hoogte hiervan is.

In het kader van het AZC KoaLa is er nog een vordering op Eduquaat. Na afloop van het convenant dat loopt tot 1 augustus 

2020 wordt het bedrag definitief bepaald. De verrekening zal plaatsvinden op basis van de verhouding van de 

leerlingenaantallen op peildatum.

-                           
143.129              263.461                   -                           

193.591              288.692                   -                           

Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor de lease van computerapparatuur. 

Verplichtingen 31-12-2018
 Binnen 1 jaar  Tussen 1 en 5 jaar  Meer dan 5 jaar 

50.462                25.231                     
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Baten

3.1  Rijksbijdragen

€ € €

      3.1.1  Rijksbijdrage OCW

      -  Rijksbijdrage sector PO

      Totaal Rijksbijdrage OCW

      3.1.2  Overige subsidies OCW

      -  Geoormerkte OCW subsidies

      -  Niet-geoormerkte OCW subsidies

      Totaal overige subsidies OCW

      3.1.3  Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV

      -  Rijksbijdrage SWV

      Totaal: 

Totaal Rijksbijdragen OCW

Toelichting 

De Rijksbijdrage OCW is hoger dan begroot omdat naast een indexering van de lopende bekostiging en groeibekostiging ook extra werkdrukverminderings-

gelden en kleine scholen toeslag ontvangen is. Daarnaast is er bijzondere bekostiging voor asielzoekerskinden en overige vreemdelingen ontvangen.

Ten slotte zijn extra gelden ontvangen van het SWV PO inzake een éénmalige verdeling van het vermogen.

3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€ € €

      3.2.1  Gemeentelijke bijdragen

      -  Overige gemeentelijke bijdragen 
          en subsidies 

      Totaal gemeentelijke bijdragen en subsidies

Totaal overige overheidsbijdragen

De bijdrage van de gemeente Weert is hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van een aanvullende projectsubisidie.

Deze subsidie is niet begroot.

3.3  Overige baten

€ € €

      3.3.1  Verhuur

      3.3.2  Detachering personeel

      3.3.3  Sponsoring

      3.3.4  Ouderbijdragen

      3.3.5  Overige 

      -  Project

      -  Overige

                 Totaal overige

Totaal overige baten

De verhuuropbrengsten zijn hoger omdat er ruimten verhuurd zijn die niet in de begroting zijn opgenomen. Daarnaast is er personeel gedetacheerd en

dit wordt niet begroot. Projectgelden en overige baten zijn hoger dan begroot door een aantal incidentele, niet begrote opbrengsten waaronder ook 

een tussentijdse afrekening van AZC KoaLa.

2018

103.980                     

-                            

-                    

530.595              

89.116               

285.240      

389.220      814.780             

619.711             462.701            

649.387            

270                             -                            

59.142                        

-                              -                                

127.274                      

2017

-                            

408.408           285.240             

Begroting 2018

118.488                         

76.374                           

207                                

584.527           

-                  

14.441.317       

2017

277.308      

13.964.628  

286.759             277.308      262.773            

937.641             

13.964.628        

262.773            

404.653           

2018 Begroting 2018 2017

584.527            

54.293             

15.108.048         

2018

542.618             

30.096              

15.108.048        

523.836              

286.759             

15.479.094       

286.759              277.308             262.773           

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
MEERDERWEERT

16.588.307        

589.332             

-                    

589.332      

456.528      

15.010.488  

426.432             

18.782               

937.641              

-                     

48.597             

Begroting 2018

453.250            

14.441.317       
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4.  Lasten

4.1  Personeelslasten

€ € €

      4.1.1  Lonen en salarissen

      -  Brutolonen en salarissen

      -  Sociale lasten

      -  Pensioenpremies

      Totaal lonen en salarissen

      4.1.2  Overige personele lasten

      -  Dotaties personele voorzieningen

      -  Werkzaamheden derden/Pers.n.i.l.

      -  Overig personele lasten

      Totaal overige personele lasten

      4.1.3  Af: uitkeringen

Totaal personele lasten

Per 31 december 2018 waren er 202 werkzame fte's in dienst ten opzichte van 209 werkzame fte's per 31 december 2017. Hierin zijn de vervangers

inbegrepen. Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland (2017: 0)

De personele lasten zijn hoger dan begroot door de invoering van de nieuwe CAO waardoor de salarissen toenamen.

Verder zijn de personele lasten hoger omdat er extra personeel is ingezet voor de asielzoekerskinderen en voor vervanging van personeel.

Werkzaamheden derden/personeel niet in loondienst

2018 2017

€ €

Aloysiusstichting -         18.438   

BCO Onderwijsadvies -         9.096     

Beelen Logopedie -         3.263     

Berkvens Remedial Teaching -         1.700     

Bibliotheek de 3.600     2.950     

BOOZ vof 48.279   -         

Bureau Wolters 5.278     -         

Daankracht 4.840     -         

Denk en Groei 4.056     -         

Eduquaat 51.767   31.149   

Facilicom -         4.199     

Feron, J. 21.325   -         

Gemeente Nederweert 16.313   32.626   

Habilis 119.695  77.970   

Hoera Kindercentra 43.520   32.469   

HLTO Hans Leistra 4.719     2.763     

Horizonte 17.321   32.162   

Huub Hagen Onderwijs 65.220   67.109   

Humanitas Kinderopvang -         8.042     

Intersym -         2.723     

Itsmylife -         4.235     

Kaatau 799        4.476     

Kempen H. 6.089     10.956   

Keulen, J.P.E.M. 5.000     -         

Let's Move 51.000   -         

Movare Onderwijsstichting 23.453   

OMJS -         3.993     

Punt Welzijn 24.900   76.487   

Randstad HR Solutions 8.830     2.395     

Risse Horizon 1.279     7.412     

Roler Personeelsdiensten 39.327   -         

Veerkracht Groep -         2.732     

HJHM Verbugt 2.226     4.452     

Woltring & Partner BV 10.000   -         

3Jade 3.048     7.652     

Overigen 0            11.775   

Totaal 558.431  486.677  

Overige personele lasten

2018 2017

€ €

Scholingskosten

BGZ

Wervingskosten

Personeelskantine

Reis- en verblijfkosten

Overige personeelskosten

Totaal

13.859.494       

-             

28.168               

36.033               

181.986              

52.837               

24.250               31.421               

120.948              

452.083              404.056             

25.966               

2018 Begroting 2018

168.895             

-                    

12.418.640        

148.425            

1.101.944   

290.992           

486.677           

404.056           

89.576               

9.870.308           

1.898.634           

558.431              

12.418.640  

13.520.584  14.130.064        

241.704             

1.412.964        

-                    

452.083              

12.826.194       

1.181.725         

9.719.859        

1.693.370        

860.240             

-                    

1.100.090          

1.429.927           

13.198.869        

2017

257.799             

49.020               

47.711               -                    
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4.2  Afschrijvingen

€ € €

      4.2.1  Materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen

4.3  Huisvestingslasten

€ € €

      4.3.1  Huur

      4.3.2  Verzekeringen

      4.3.3  Onderhoud

      4.3.4  Energie en water

      4.3.5  Schoonmaakkosten

      4.3.6  Heffingen

      4.3.7  Dotatie ov. Onderhoudsvoorzieningen

      4.3.8  Overige huisvestingslasten

Totaal huisvestingslasten

2018 Begroting 2018 2017

2017

353.795                      

-                              

95.700                       

27.996                       

72.348                       

281.352                     

38.255                        28.296                       

106.444                      

216.410                      

332.207             

66.916                           

134.459                         

23.105                           

-                            

65.095                        

23.559                        

-                                

Begroting 2018

409.680                     

329.241                         329.244                     333.072                      

108.060                      

409.680      

890.895            

63.204                       

898.140      

353.795            

332.207                         

2018

905.181             

62.688                           

193.822                         

94.950                           
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4.4  Overige lasten

€ € €

      4.4.1  Administratie- en beheerslasten

      -  Administratie en beheer

      -  Accountantskosten

      -  Contributies

      -  Telefoon- en portokosten e.d.

      -  Reproductiekosten

      -  Overige administratie en beheer

      Totaal administratie- en beheerslasten

      4.4.2  Inventaris, apparatuur en
                  leermiddelen 

      -  Inventaris

      -  Bibliotheek / mediatheek

      -  Overige leermiddelen
       -  Overige inventaris, apparatuur en 

leermiddelen 

      Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen

De ICT kosten die behoren tot de Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn hoger dan begroot als gevolg van hogere licentie- en leasekosten. 

      4.4.3  Overige

      -  Representatiekosten

      -  Excursies

      -  Buitenschoolse activiteiten

      -  Medezeggenschapsraad

      -  Verzekeringen

      -  Overige lasten

      Totaal overige

Totaal overige instellingslasten

Overige administratie en beheer € €

2018 2017

Administratiekosten

Drukwerk

Onkostenvergoeding RvT

Totaal

 Overige inventaris, apparatuur en 

leermiddelen € €

2018 2017

Overige ICT kosten

Culturele vorming

Schoolzwemmen (vervoer)

Ov. onderhoud inventaris/apparatuur

Totaal

Overige lasten € €

2018 2017

Deskundigenadvies

Vergaderkosten

PR & Marketing

Interne communicatie

Testen en toetsen
 Abonnementen / tijdschriften / 

vakliteratuur 

MeerderWeertdag

Overige onderwijskosten

Totaal

De overige lasten zijn hoger dan begroot voornamelijk door de kosten die samenhangen met het KEC.

357.239             

16.572               

26.947               

158.574              

584.107              

27.464               

2.831                 3.024                 

816.674              

654.296             

16.960               19.900               

495.564              535.146             

1.352.112   

212.748      

70.005               

816.674              

177.425             

116.429              117.686             

137.100             

9.937                 

15.465               

10.326               

873.763             

19.140              

15.000              

9.504                

9.652                 

11.709               

Begroting 2018 2017

247.500             

24.980             

177.425           

27.992             

934.312            

14.103             

419.946            

13.353             

9.300                

20.525             

12.791             

25.704              

8.771               

121.296             105.755           

504.552             

6.300                

18.788             

357.239           

5.750               

654.296           

9.422               9.265                 

359.677            

255.478           

25.920              

11.196              

371.712      

27.996              

174.300             

11.004              

7.267               

767.652      

6.300                

2018

13.407               

31.902               

22.866               

108.327              

344.341             

158.574              

584.107              

17.136               

857.298             

14.541               

241.514              

1.713.935         

55.002               

-                     -                    

18.574               

33.541               49.145               

642.587              151.084             

27.578               

36.100               52.895               

71.004               100.744             

5.403                 8.871                 

34.370               

2.075.402          

6.045                 6.844                 
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5  Financiële baten en lasten

€ € €

      5.1  Rentebaten

      5.2  Rentelasten

Totaal financiële baten en lasten

Accountantshonoraria

In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

€ € €

Controle van de jaarrekening

Andere controlewerkzaamheden

Fiscale advisering

Andere niet-controlediensten

Totaal accountantshonoraria

Gemiddeld aantal medewerkers

Overzicht verbonden partijen

Weert, 17 juni 2019

 Raad van Bestuur 

P.M.C.E. Limpens (voorzitter) E.J.C.M. Gieben (voorzitter)

H.J.M. Jabben (lid) G.J.J.M. Joosten (lid)

L.B.M. van Maaren-van Balen (lid)

A.T.M. Dierick-van Daele (lid)

M.I.G. Waulthers (lid)

-                                

-                                

-                                

27.992                        

2017

1.754-                          1.500-                        

1.409-                 

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

25.920                       

2018 Begroting 2018

3.500          

2018

657                             5.000                        

1.097-               

Er zijn verbonden partijen.

Begroting 2018 2017

323                                

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 291 in 2018 (2017: 284). Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland (2017: 0).

Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 203 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2017: 204). Hiervan zijn er 0 werkzaam in het 

buitenland (2017: 0).

31.902                           

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe onafhankelijke accountants 

zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de 

accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2018, ongeacht of de 

werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht. 

31.902               25.920        27.992             

-                              

-                              

-                              

-                            

-                            

-                            

1.732-                             
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Verbonden partijen

naam juridische statutaire code* eigen resultaat art.2 deelname consolidatie

vorm zetel vermogen 403 BW % ja/nee

31-12-2018 2018 ja/nee

bedragen in € bedragen in €

Stichting SWV PO Weert/Nederweert Stichting Weert 4 433.477 -403.111 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

433.477 -403.111

* Code activiteiten: 1 = contractonderwijs, 2 = contractonderzoek, 3 = onroerende zaken, 4 = overige

Verbonden partijen
MEERDERWEERT
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bedragen x € 1 H.J.M. Jabben R.W.J.M van Strijp

Functiegegevens Voorzitter RvB Lid RvB

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 103.100,45€                        103.056,59€                        

Beloningen betaalbaar op termijn 16.782,48€                          18.230,18€                          

Subtotaal 119.882,93€                        121.286,77€                        

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 146.000,00€                      146.000,00€                      

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

Totaal bezoldiging 119.882,93€                        121.286,77€                        

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

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

Gegevens 2017

bedragen x € 1 H.J.M. Jabben R.W.J.M van Strijp

Functiegegevens Lid RvB Voorzitter RvB

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 99.657,00€                          105.465,00€                        

Beloningen betaalbaar op termijn 15.799,00€                          16.694,00€                          

Subtotaal 115.456,00€                        122.159,00€                        

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 141.000,00€                      141.000,00€                      

Totaal bezoldiging 2017 115.456,00€                        122.159,00€                        

bedragen x € 1 E.J.C.M. Gieben G.J.J.M. Joosten Drs. F.D.J. Voss

Functiegegevens Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 05/07

Bezoldiging

Totale bezoldiging 12.768€                                6.384€                                 3.876€                                 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 21.900€                              14.600€                              7.440€                                

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan (6) N.v.t. N.v.t. N.v.t.

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

Gegevens 2017

bedragen x € 1 E.J.C.M. Gieben G.J.J.M. Joosten Drs. F.D.J. Voss

Functiegegevens Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 20.125€                                6.384€                                 7.762€                                 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 21.150€                              14.100€                              14.100€                              

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

De WNT is van toepassing op MeerderWeert. Het voor MeerderWeert toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 146.000 
1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

maand van de functievervulling

Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT)

MEERDERWEERT

76



Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT)

MEERDERWEERT

bedragen x € 1 Dr. M. van Deuren L.B.M. van Maaren-van Balen

Functiegegevens Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 30/06 01/01 – 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 3.192€                                 6.384€                                 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 7.240€                                14.600€                              

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan (6) N.v.t. N.v.t.

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

Gegevens 2017

bedragen x € 1 Dr. M. van Deuren L.B.M. van Maaren-van Balen

Functiegegevens Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 6.384€                                 6.384€                                 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 14.100€                              14.100€                              

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele 

toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na de balansdatum met betrekking tot 2018.

MEERDERWEERT

Gebeurtenissen na de balansdatum

78



Overige gegevens
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Bestemming van het exploitatiesaldo

Het resultaat over 2018 wordt als volgt verdeeld:

€
Resultaat exploitatie 2018:

Resultaatverdeling :

Algemene reserve:

Bestemmingsreserve publiek: AZC gelden 220.000 

Bestemmingsreserve publiek: MeerderWeert-Vervangingsfonds -        

Bestemmingsreserve publiek: SWV PO gelden 275.800 

Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering bedraagt € 250.217 negatief.

Voorstel bestemming resultaat
MEERDERWEERT

245.583                

245.583                

250.217-                
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Controleverklaring van de Onafhankelijke accountant
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Bestuursnummer 50819

Naam Instelling MeerderWeert, Stichting voor Primair Onderwijs Weert Nederweert

Postadres Beatrixlaan 1

Postcode/Plaats 6006 AH  WEERT

Telefoon 0495-750250

Internet www.MeerderWeert.nl

E-mail info@MeerderWeert.nl

Contactpersoon de heer P. Limpens

BRIN nummer Naam school Sector aantal aantal 

leerlingen leerlingen

2018 2017

00LS SBO het Palet PO 120 111

03HG De Bongerd PO 102 108

03YP St. Laurentius PO 33 35

05ER IKC Laar PO 110 96

05ES Joannesschool PO 71 59

05JY Aan de Bron PO 284 282

06DZ IKC de Kerneel PO 287 289

06VY De Tweesprong PO 109 99

07DN De Zonnehof PO 87 91

07ER Budschop PO 93 80

08ON De Kameleon PO 85 100

08YR De Schrank PO 264 266

09AT IKC Leuken PO 396 379

09NC Odaschool PO 400 427

10PB De Firtel PO 227 225

Totaal 2.668 2.647

Gegevens over de rechtspersoon
MEERDERWEERT
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