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Toelichting van de bestuurder bij het financiële verslag 

Het behoeft geen betoog dat 2020 een bewogen jaar was. Met de eerste lock-down in maart begon 
een periode van bijna zes maanden waarin nauwelijks omzet is gerealiseerd. 

Het is bewonderenswaardig hoe snel en inventief de collega’s zijn omgeschakeld en onze diensten 
geschikt hebben gemaakt voor online uitlevering. Het was echter pas in oktober dat onze klanten 
hier ook echt gebruik van gingen maken. Het leidde tot een zeer goed 4e kwartaal dat een deel van 
het omzetverlies heeft goedgemaakt.  

Doordat de regelgeving en interpretatie omtrent de NOW 1.0 regeling, waarvan we gebruik hebben 
kunnen maken, gedurende het jaar is aangescherpt kwam deze vergoeding 53k lager uit dan begroot. 
Hiermee kwam het over 2020 bijna 20% lager uit dan verwacht. 

De crisis heeft ervoor gezorgd dat we onze dienstverlening versneld hebben geïnnoveerd. Zo komt 
nu vrijwel alle omzet uit online-dienstverlening. Deze vorm zal ook na de crisis niet verdwijnen. 
Sterker nog, het creëert mogelijkheden voor extra omzet bij open opleidingen, die in de oude situatie 
nooit gerealiseerd zou zijn. De belangstelling voor MR Academie laat zien dat de investeringen 
daarin, gedaan in 2020 een verstandige beslissing zijn geweest en een basis creëren voor een 
gezonde bedrijfsvoering. Al met al verwachten we in 2023 zwarte cijfers te kunnen presenteren. 

In de begroting 2022 zullen we de vergadering voorstellen de bestemmingsreserves voor de 
onderwijsprijs en VOO-actief op te heffen. 

Uiteraard ligt veel focus nu nog meer op prudente bedrijfsvoering om met name de liquiditeit niet in 
gevaar te laten komen. Er wordt vroeg gefactureerd en we zijn correct maar vlot met het 
aankondigen en inzetten van incassodiensten. Een en ander blijkt ook uit de beperkte 
debiteurenpositie ultimo 2020. De liquiditeitsprojecties nopen echter in 2021 wel tot maatregelen. 
Daarom is eind 2020 het besluit genomen de camping in 2021 te vervreemden. Niet alleen de 
liquiditeit, maar ook het eigen vermogen komen daarmee op een niveau waarmee de vereniging 
financieel de komende jaren een sterke buffer heeft. Samen met de beschreven maatregelen en 
innovaties geeft dat veel vertrouwen in de toekomst. 

Almere, 19 maart 2021 

Marco Frijlink 

Directeur-bestuurder 
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Balans per 31 december 2020
(na resultaatverwerking) 
Activa 

Ref. € € € €

Immateriële vaste activa
Eigendomsrecht 4 21.941 0

Materiële vaste activa

Terreinen 5 107.773 107.773

Inventaris en inrichting kantoor 6 61.361 65.441

169.134 173.213

Vlottende activa

Debiteuren 7 53.021 157.751

Te ontvangen en vooruitbetaalde posten 8 34.896 30.981

87.917 188.732

Liquide middelen 9 267.840 468.190

546.832 830.135

Passiva 

Ref. € € € €

Eigen vermogen

Algemene reserve 9 259.626 542.946

Bestemmingsreserve 10 87.049 87.898

346.675 630.844

Kortlopende schulden

Crediteuren 11 16.433 15.819

Te betalen en vooruit ontvangen posten 12 183.724 183.473

200.157 199.291

546.832 830.135

31-12-2020 31-12-2019

31-12-2020 31-12-2019
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Staat van baten en lasten over 2020 2020 2020 2019

Rekening Begroting Rekening

Baten Ref. € € €
Contributie / communicatie leden
Contributie (groep & individueel) 18 301.874 305.000 303.089
Advertenties onderwijsmagazine & Voorlichting & Uitgaven 19 0 500 1.462
Voorlichting & uitgaven 20 4.036 500 2.081

Totaal contributie / communicatie leden 305.910 306.000 306.632

Activiteiten
Opleiding en trainingen - In Company 21 183.624 150.000 216.152
Opleiding en trainingen - Open Inschrijving 22 65.386 60.000 129.515
Abonnementen MR Academie 23 8.686 50.000 0
Overige activiteiten (incl.VOO Facilitair) 24 12.940 10.000 21.050

Totaal activiteiten 270.637 270.000 366.717

Overig vereniging
Rentebaten en rentelasten 25 60 0 140
Koersresultaten (dividend) 26 0 0 43.261
Exploitatie Camping Seel 27 53.450 54.000 51.375
Overige baten en lasten 28 47.106 100.000 74

Totaal vereniging overig 100.616 154.000 94.850

Totaal baten 677.163 730.000 768.199

Lasten    
Kosten opleiding en training 29 152.194 137.500 139.253
Personeel 30 574.954 580.000 569.131
Inkoop Diensten / Overig* 25.000
Huisvesting 31 58.998 58.482 50.253
RvT 32 8.849 10.250 8.802
Congres 33 9.294 9.215 0
Kantoor 34 60.831 77.750 88.723
Algemeen 35 60.270 40.254 53.295
PR en voorlichting 36 43.221 30.000 14.481
Onderwijsmagazine 37 26.645 25.000 29.409

 
Totaal lasten 995.257 993.451 953.347

Resultaat voor bijzondere baten en lasten -318.094 -263.451 -185.148

Bijzondere Baten 38 3.924 0 0

Resultaat na bijzondere baten en lasten -314.169 -263.451 -185.148
 

* Deze post was apart begroot; de kosten voor advieswerk zijn net als in voorgaand jaar geboekt binnen de post 'Algemeen'

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring  
d.d. 14 april 2021



Toelichting op de balans

1 Algemeen

1.1 Activiteiten

2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1 Algemeen

2.2. Vergelijking met voorgaand jaar

2.3 Immateriële vaste activa

2.4 Materiële vaste activa

2.5 Vorderingen

2.6 Voorzieningen

3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1 Algemeen

3.2 Baten

3.3 Lasten

3.4 Oordelen en schattingen

3.5 Continuiteït

De activiteiten van de vereniging zijn als volgt te omschrijven:
Zij stelt zich ten doel werkzaam te zijn in het belang van het onderwijs, dit onderwijs daarbij beschouwend als één geheel. 
In het bijzonder is zij werkzaam in het belang van het openbaar onderwijs dat de veelzijdige ontwikkeling van de leerlingen dient en bijdraagt tot de vorming, met 
aandacht voor de betekenis van en de verscheidenheid in levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving. De 
Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) is ingeschreven in de KvK Amsterdam onder nummer 40530001.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven. De jaarrekening is 
opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur of lagere 
bedrijfswaarde. Er wordt geen rekening gehouden met restwaarde. ICT-hardware en ICT-Software wordt afhankelijk van de verwachte gebruiksduur afgeschreven in 3 -
5 jaar. Inventaris en verbouwing wordt afhankelijk van de verwachte gebruiksduur afgeschreven in 8 - 10 jaar. Met ingang van 2015 zijn de materiele vaste activa 
verantwoord als aanschafwaarde én de cumulatieve afschrijving.
Met betrekking tot Camping Seel: tot en met 2013 werden de gebouwen gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de 
geschatte economische levensduur. In 2014 is de camping verkocht en zijn de gebouwen afgestoten. De grond is in eigendom en gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
Op grond wordt niet afgeschreven.

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Indien van toepassing worden voorzieningen gevormd tegen concrete of specifieke risico’s en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang 
onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. De voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde. Een voorziening voor jubileumuitkeringen wordt niet 
noodzakelijk geacht en zal worden verantwoord in het jaar van uitkeren. 

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 
gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Indien van toepassing in enig verslagjaar worden de baten en lasten van meerjarige projecten verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De afschrijvingen op de materiële vaste activa 
worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs zonder rekening te houden met restwaarde. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de 
geschatte economische levensduur. ICT-hardware en software wordt afgeschreven over een periode van 3 - 5 jaar; inventaris en verbouwing over een periode van 8 -
10 jaar.

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van de vereniging zich diverse oordelen en schattingen. De 
belangrijkste oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen zijn:
> Met betrekking tot het onderwerp financiele instrumenten hanteert de VOO een beleid dat gericht is op een zo laag mogelijk risico. Dit betreft het afzien van het 
verstrekken en opnemen van leningen met een verhoogd risico maar ook producten als opties, futures en swapcontracten passen niet in het beleid van de VOO.
> De pensioenen zijn ondergebracht bij een externe verzekeraar en vallen derhalve niet onder binnen de risico invloedssfeer van de VOO.
> Vennootschapsbelasting is niet van toepassing. 

Het continuiteitscriterium is voor VOO het uitgangspunt. Dit betekent dat VOO een (meerjarig) sluitende exploitatierekening nastreeft in combinatie met voldoende 
weerstandsvermogen om toekomstige financiele tegenvallers zelfstandig te kunnen opvangen. 

Immateriële vaste activa betreft het eigendomsrecht op het MR Academie platform. Deze wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur of lagere bedrijfswaarde waarbij rekening wordt gehouden met een restwaarde van 20%. Afschrijving 
vindt plaats in 5 jaar.
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4 Eigendomsrecht Aanschafwaarde Afschrijvingen Des- Investering Afschrijving Balanswaarde
cumulatief investering

31-12-2019 31-12-2019 2020 31-12-2020
      €     €     €     €       €       €

Platform MR Academie 0 0                       -                24.200                  2.259 21.941

0 0 0 24.200 2.259 21.941

5 Gebouwen en terreinen Aanschafwaarde Afschrijvingen Des- Investering Afschrijving Balanswaarde
cumulatief investering

31-12-2019 31-12-2019 2020 31-12-2020
      €     €     €     €       €       €

Camping Seel
Terreinen 107.773 0 0 0 0 107.773

107.773 0 0 0 0 107.773

6 Inventaris & inrichting Aanschafwaarde Afschrijvingen Des- Investering Afschrijving Balanswaarde
kantoor cumulatief investering

31-12-2019 31-12-2019 2020 31-12-2020
      €     €     €     €       €       €

 
ICT Hardware 44.238 35.621                       -                  3.672                  5.663 6.626
ICT Software/ programmatuur 74.463 26.551                       -                13.720                13.443 48.188
Kantoorinventaris 53.325 52.708                       -                        -                       164 452
Verbouwing/ herinrichting 27.549 19.253                       -                        -                    2.201 6.094

199.574 134.133 0 17.392 21.472 61.361

Boekwaarde ultimo 2019: 65.441
      

7 Debiteuren Balanswaarde Balanswaarde
2020 2019

€ €

13000 - DebiteurenStand einde boekjaar 56.321 159.751
13009 - Dubieuze. debiteurenVoorziening dubieuze debiteuren -3.300 -2.000

53.021 157.751

8 Balanswaarde Balanswaarde
2020 2019

€ €

0 11.811
5.055 5.055

Borg huur Louis Armstrongweg 88 7.065 7.065
13020 - Vooruitbetaalde kostenVooruitbetaalde kosten 7.826 6.111
13010 - Nog te factureren omzetNog te factureren omzet 14.951 940

34.896 30.981
 

Depot Post.nl
Nog te factureren VOO Facilitair

Te ontvangen en vooruitbetaalde posten

 

 

 

Per 15 januari 2014 is de camping verkocht. De vergoeding bedroeg € 450.000 voor wat betreft het woonhuis met onder- en bijgelegen grond en 
€ 50.000 voor de handelsnaam “Camping Seel” en de goodwill. Op de terreinen van camping Seel wordt niet afgeschreven. Deze grond staat tegen een lage 
boekwaarde op de balans. Dat is de feitelijke aanschafwaarde. De grond maakt deel uit van het in 2014 gesloten contract. De waarde is vastgezet op € 1.250.000 met 
een vaste jaarlijkse indexering van € 18.750 (1,5%).
Voor de erfpachtconstructie is met de eigenaar van de opstallen een jaarlijkse vergoeding afgesproken van € 50.000 en dat gedurende een periode van 30 jaar,
ingaande 15 januari 2014.

ICT-Hardware en ICT-software/programmatuur wordt op basis van de aanschafprijs tussen de 3 en 5 jaar afgeschreven, afhankelijk van de verwachte economische 
gebruiksduur zonder rekening te houden met restwaarde. Kantoorinventaris en verbouwingherinrichting tussen de 8 en 10 jaar, afhankelijk van de verwachte 
economische gebruiksduur zonder rekening te houden met restwaarde. De afschrijvingslast is in de staat van baten en lasten in een separate rubriek verantwoord. In het 
verslagjaar is voor circa € 50.000 geinvesteerd in een een neiuwe website voor de VOO. De vereniging verwacht dat deze investering revenuen zal genereren in de 
komende jaren en is om die reden geactiveerd. 

De vooruitbetaalde kosten betreffen in 2020 betaalde facturen die betrekking hebben op 2021 (abonnementen en drukwerk). De nog te factureren omzet betreft in 2020 
uitgevoerd werk en het deel van de omzet uit de MR Academie abonnementen die aan 2020 wordt toegerekend maar pas in 2021 wordt gefactureerd

De aankoop van het MR Academie platform wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische 
levensduur waarbij rekening wordt gehouden met een restwaarde van 20%. Afschrijving vindt plaats in 5 jaar.

Debiteuren zijn fors lager dan in 2019; dit komt doordat in het 2019 saldo een vordering op VOO Facilitair was opgenomen van 105k. Deze is in 2020 afgewikkeld; 
waardoor debiteurensaldo eind 2020 lager uitvalt.
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9 Liquide middelen Balanswaarde Balanswaarde
2020 2019

€ €

ING Bank 61.340 22.800
ING Spaarrekeningen 206.279 445.169
Kas 221 221

267.840 468.190

10 Algemene reserve Balanswaarde Balanswaarde
2020 2019

€ €

Stand per 1 januari 542.946 723.553
Jaarresultaat 2020 -313.319 0
Jaarresultaat 2019 0 -180.607
Activa Passiva Transactie VOO 30.000 0

259.626 542.946

11 Bestemmingsreserve Balanswaarde 2020  Balanswaarde 2019
€ € €

VOO Onderwijsprijs
Stand per 1 januari 5.968
Mutaties (jaarresultaat) 0

5.968 5.968

VOO-actief
Stand per 1 januari 70.698
Mutaties (jaarresultaat) -4.541

65.307 66.157

VOO afd Leeuwarden
Stand per 1 januari 15.774
Mutaties (jaarresultaat) 0

15.774 15.774

87.049 87.899

12 Crediteuren Balanswaarde Balanswaarde
2020 2019

€ €

Crediteuren 16.433 15.819

16.433 15.819

66.157
-850

15.774
0

€

5.968
0

Het congres heeft in zijn vergadering van 10 juni 2020 de jaarrekening 2019 goedgekeurd. Op deze vergadering werd besloten het negatieve saldo over 2019 ad € 
185.148 voor € 180.607 ten laste van de algemene reserve te brengen en voor € 4.541 ten laste van de bestemmingsreserve VOO actief.
Vooruitlopend op het besluit van het congres is het negatieve saldo over 2020 ad € 314.169 voor € 313.319 ten laste van de algemene reserve gebracht en voor € 850 ten 
laste van de bestemmingsreserve VOO actief. De € 30.000 uit de Activa Passiva Transactie met VOO Facilitair is rechtstreeks ten gunste van de Algemene Reserve 
gebracht. De totale overgedragen waarde uit VOO Facilitair was € 3.924 hoger. Dit bedrag is als negatieve goodwill rechtstreeks ten gunste van de resultatenrekening 
gebracht bij de bijzondere baten.

De VOO-onderwijsprijs
Vele jaren stelde de VOO een prijs ter beschikking aan personen, scholen of instellingen die zich op bijzondere wijze inzetten voor het gedachtengoed van het openbaar 
onderwijs. Deze personen, scholen of instellingen werden voorgedragen. Een jury bestaande uit bekende personen in de politiek, de VOO-directeur en een bestuurslid 
boog zich over de voorgedragen personen en organisaties. De winnaar kreeg een geldbedrag en een beeldje, genaamd Daantje.
Sinds enkele jaren wordt deze prijs niet meer uitgereikt. Deze bestemmingsreserve zal worden heroverwogen.
VOO Actief
De VOO kent enkele afdelingen en werkgroepen, die zelfstandig functioneren en soms activiteiten organiseren die ten doel hebben het openbaar onderwijs in de regio of 
in de plaats te versterken en onder de aandacht te brengen. Voor het slagen van die activiteiten vragen deze werkgroepen en afdelingen vaak een bijdrage van de VOO. 
Die wordt binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid toegekend en betaald uit de post VOO Actief. 
Het legaat in Leeuwarden
Jaren geleden is een legaat ter beschikking gesteld dat als doel heeft te worden besteed aan het openbaar onderwijs in Leeuwarden. In overleg met de bestuurder van 
het openbaar onderwijs in Leeuwarden zal een moment worden gekozen voor besteding van het legaat

Het saldo van de liquide middelen is als gevolg van het negatieve resultaat in 2020 sterk afgenomen. De kas positie is identiek aan vorig jaar; in 2021 zal worden 
bekeken of het aanhouden van een kas nog werkelijk noodzakelijk is.
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13 Balanswaarde Balanswaarde
2020 2019

€ €

Reservering vakantiegeld                20.171                        18.055 
Reservering vakantiedagen                  2.000                          6.469 
Loonheffing en sociale lasten                17.849                        27.970 
BTW afdracht                  9.439                        20.190 
Nog te betalen overig                  5.168                             917 
Afrekening Servicekosten                10.000                        11.000 
Administratieve diensten                        -                            6.897 
Accountantskosten                14.356                        10.000 

13049 - PersoneelsverenigingPersoneelsvereniging 2.799                          1.319 
RC VOO facilitair                        -                          80.656 
NOW regeling                88.236 
Overig vooruit ontvangen                13.707                                 0 

 183.724 183.473

14

Te betalen en vooruit ontvangen posten

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurcontract
De VOO heeft een huurcontract afgesloten t/m oktober 2022. De maandelijkse huursom, inclusief een voorschot op de servicekosten bedraagt € 3.500. De oude 
bankgaranties zijn vervallen en voor het nieuwe huurcontract is een borgsom gestort ad € 7.065.

Camping
Tijdens de ALV van 18 november 2020 heeft de ALV ermee ingestemd om te gaan onderzoeken of Camping Seel in 2021 kan worden verkocht.

De reservering voor het vakantiegeld is opgenomen inclusief een percentage voor sociale lasten. De reservering vakantiedagen is opgenomen op basis van het per 
balansdatum resterende saldo vakantiedagen van het vaste personeel. De 'nog te betalen overig' betreft met name nog te ontvangen facturen van trainers voor verzorgde 
cursussen in 2020. Voor de afrekening servicekosten is cf. vorig jaar een bedrag van € 10.000 gereserveerd. Voor de accountantskosten is een hoger bedrag gereserveerd 
omdat in de werkzaamheden ook de invlechting van VOO facilitair is inbegrepen. Door de Activa Passiva Transactie met VOO Facilitair  is de RC VOO Facilitair positie 
komen te vervallen. De reservering voor de NOW regeling betreft het nog terug te betalen deel voor NOW 1.0 en de gehele terugbetaling van NOW 2.0. De overig vooruit 
ontvangen bedragen betreft reeds in 2020 gefactureerde werkzaamheden voor cursussen en advieswerk welke pas in 2021 worden uitgevoerd.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

BATEN

Contributie/ communicatie leden

18 Contributie (groep & individueel) 2020 2019
      €     €

Opbrengst boekjaar 301.874 303.089

301.874 303.089

19 Advertenties onderwijsmagazine 2020 2019
      €     €

0 1.462

0 1.462

20 Voorlichting & uitgaven 2020 2019
      €     €

Opbrengst PR en voorlichting 4.036 2.081

4.036 2.081

Totaal contributie/ communicatie leden 305.910 306.632

Activiteiten 2020 2019
      €     €

21 Opleiding en training In Company
Medezeggenschap 172.726 171.774
TSO 10.116 29.878
Ouders/ ouderraden 782 3.928
Teamtrainingen 0 10.571

183.624 216.152

Opbrengst advertenties 

De contributie is opgebouwd uit verschillende lidsoorten, te weten een persoonlijk lidmaatschap en 
lidmaatschappen voor medezeggenschapsraden, ouderraden, besturen, scholen en enkele overige leden 
(bedrijven en donateurs). Er zijn circa 1.700 persoonlijke leden á € 30,00 en circa 1.900 overige lidmaatschappen 
tegen wisselende tarieven. Aantal leden is gedaald ten opzichte van 2019; maar door indexering van de tarieven 
is omzet nagenoeg op het niveau van vorig jaar. 

In het verslagjaar 2020 zijn in tegenstelling tot 2019 geen advertenties voor het onderwijsmagazine verkocht.

Ondanks het door Corona nagenoeg stilvallen van de omzet in de periode maart - juni is de omzet uit 
medezeggenschapscursussen iets hoger dan in 2019. De omzet uit TSO en O/OR trainingen is wel lager dan in 
2019. Het bedrag bij teamtrainingen is in 2020 € 0 omzet in 2019 had betrekking op subsidie project in dat jaar. 

Dit betreft opbrengsten van verkoop van MR materiaal en extra abonnementen op het onderwijsblad School!. 
Daarnaast zijn er 6 webinars gemaakt en verkocht.
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2020 2019
      €     €

22 Opleiding en training Open Inschrijvingen
Medezeggenschap 65.386 129.515

65.386 129.515

23 MR Academie
Abonnementen MR Academie 8.686 0

8.686 0

24 Overige activiteiten
Advisering (St. VOO Facilitair) 4.399 11.811
Overige activiteiten 3.032 9.240
Advies extern 5.509 0

12.940 21.050

Totaal activiteiten 270.637 366.717

Overig vereniging 2020 2019
      €     €

25 Rentebaten en rentelasten
Rentebaten 60 140
Rentelasten 0 0

60 140

26 Koersresultaten (dividend)

Koersresultaat en dividend 0 45.921
Kosten koersresultaat 0 -2.660

0 43.261

Abonnementsperiode van de in 2020 verkochte abonnementen voor de MR academie loopt tot en met 31 
december 2021; de omzet is pro rata aan 2020 toegerekend.

De post advisering VOO Facilitair bestaat uit in rekening gebrachte uren voor dienstverlening tot en met 23 
november. De post advies extern heeft betrekking op gerealiseerde externe adviesomzet welke vanaf 24 november 
binnen de vereniging wordt geboekt door de overname van de activiteiten van VOO facilitair. Het bedrag bij overige 
activiteiten heeft betrekking op gefactureerde reiskosten.

VOO had t/m 2019 twee ING beleggingsrekeningen Vermogensbeheer; strategie: Duurzaam en Actueel.
Beide posities zijn in 2019 verkocht en in liquide middelen omgezet. De kosten betreffen de servicefee over 2019 
tot het moment van opheffing.

De omzet uit open inschrijvingen is in 2020 fors lager dan in 2019; dit komt mede door het als gevolg van Corona 
uitblijven van omzet in de periode maart - juni. 
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27 Exploitatie camping Seel

Vergoeding pachtrecht 53.450 51.375
Overige eigenaarslasten 0 0

53.450 51.375

28 Overige baten en lasten
Overige baten 0 74
NOW Regeling 47.106

47.106 74

Totaal overig vereniging 100.616 94.850

TOTAAL BATEN 677.163 768.199

LASTEN

29 Kosten opleiding, training, advies en MR Academie 2020 2019
      €     €

Opleiding en training MR 115.729 125.776
Opleiding en training TSO 9.369 11.956
Opleiding en training O/OR 340 1.522
Advieswerkzaamheden 3.318 0
MR Academie 23.438 0

152.194 139.253

Per 15 januari 2014 is de camping verkocht. Op de terreinen van camping Seel wordt niet afgeschreven. Deze 
grond staat tegen een lage boekwaarde op de balans. Dat is de feitelijke aanschafwaarde. Deze grond kan worden 
gezien als een “stille” reserve. Bij eventuele verkoop -met recht van 1e koop- is de waarde contractueel vastgesteld 
op € 1.250.000 te vermeerderen met een jaarlijkse indexatie van 1,5%. Voor de erfpachtconstructie is met de 
eigenaar van de opstallen een jaarlijkse vergoeding afgesproken van € 50.000 en dat gedurende een periode van 
30 jaar, ingaande 15 januari 2014. In het contract is een jaarlijkse indexering opgenomen. 

Het bedrag in 2020 betreft de vergoeding vanuit de NOW 1.0 regeling.

De inkoop op de trainingsactiviteiten bedraagt in 2020 circa 50% van de omzet. Dit betreft uren van extern 
ingehuurde trainers, locatiekosten, promotie, materiaalkosten en verzendkosten. Ten opzichte van 2019 zijn er 
door overname van stichting VOO Facilitair per 23 november kosten gemaakt voor verkocht advieswerk. Kosten 
voor MR Academie hebben betrekking op jaarlijkse kosten voor het platform en het produceren van content voor 
het platform
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30 Personeel 2020 2019
      €     €

Salarissen 430.171 393.575
Mutatie reservering vakantie dagen -4.469 -891
Dienstreizen 826 3.305
Sociale lasten 77.609 71.971
Pensioenpremies 69.093 57.221
Inhouding pensioenpremies -13.864 -11.867
Premie verzuimverzekering 16.123 16.123
Ziekengeld restituties -28.211 -10.049

10.882 16.495
0 24.174

16.793 9.074

574.954 569.131

31 2020 2019
      €     €

38.470 28.506
Verzekeringen 2.465 2.034
Servicekosten reservering 2020 10.000 11.000
Schoonmaak kantoor 7.462 6.735
Overige huisvestingskosten 602 1.978

 

58.998 50.253

32 Raad van Toezicht 2020 2019
      €     €

Raad van Toezicht 8.500 7.375
Overig 349 386

8.849 7.761

33 Congres 2020 2019
      €     €

Congres 9.294 1.041

9.294 1.041

Huisvesting

Huur L. Armstrongweg

Reiskostenvergoeding woon/werk
Inhuur personeel formatief
Overige personeelskosten

Ultimo 2020 zijn er 12 personen in vaste dienst voor in totaal 7,85 Fte. Ultimo 2019 waren er 11 personen in vaste 
dienst voor in totaal 7,25 Fte. Het aantal personeelsleden is derhalve toegenomen. Gedurende het verslagjaar 
2020 is gebruik gemaakt van 4 flexibele oproepkrachten.

De maandelijkse huur- en servicekosten bedragen circa € 3.400 per maand. De servicekosten worden voorzien op 
hetzelfde niveau als in 2019.

Congreskosten hebben betrekking op het geannuleerde congres 'School en armoede' welke in maart had moeten 
plaatsvinden maar door Corona niet kon doorgaan.
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34 Kantoor 2020 2019
      €     €

Kantoorkosten 36.183 47.757
Drukkosten kantoor 10.458 14.926
Kantoorbenodigdheden 931 1.682
Porti en vrachten 6.644 10.617
Telefoon 1.255 2.722
Abonnementen en lidmaatschappen 1.063 790
Overige kantoorkosten 4.297 10.229

60.831 88.723

35 Algemeen 2020 2019
      €     €

Kosten salarisadministratie 1.900 1.730
Accountantskosten 14.048 10.000
Bankkosten 1.512 1.931
Externe adviezen 16.684 6.792
Externe ondersteuning 0 18.542
Afschrijvingskosten, zie specificatie 23.731 13.716
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 1.766 -43
Overige kosten 629 627

60.270 53.295

 Specificatie afschrijvingskosten:
ICT Hardware  5.663 5.506
ICT Software/ programmatuur  13.443 5.844
Kantoorinventaris  164 164
Verbouwing/ herinrichting  2.201 2.201
MR Academie 2.259 0

23.731 13.716

36 PR en voorlichting 2020 2019
      €     €

43.221 14.481

43.221 14.481

Kosten PR en voorlichting

De kantoorkosten bestaan voornamelijk uit de kosten van de gebruikte software en ICT programma's. Doordat er 
hier geen speciale projecten zijn uitgevoerd in 2020 zijn deze kosten lager dan in 2019.  

De algemene kosten zijn hoger dan in het verslagjaar 2019. Dit wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingskosten 
door de investeringen. Verder zijn er meer advieskosten gemaakt door btw vraagstuk en de overname van 
Stichting VOO Facilitair; hier tegen over staat dat er geen externe ondersteuning is ingehuurd in 2020.

In deze rubriek zijn de kosten opgenomen van Online marketing en drukwerk ten behoeve van voorlichting en 
campagne. Door meer inzet op marketing / reclame zijn deze kosten fors hoger dan in 2019.
In deze rubriek is ook een bedrag van € 850 opgenomen van VOO Actief. Dit bedrag is vooruitlopend op het 
besluit van het congres ten laste gebracht van de bestemmingsreserve.
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37 Onderwijsmagazine 2020 2019
      €     €

Drukkosten 9.098 7.541
Opmaakkosten 4.966 8.414
Verzendkosten 9.112 7.018
Redactiekosten 3.469 6.435

26.645 29.409

TOTAAL LASTEN 995.257 952.306

38 Bijzondere Baten 2020 2019
      €     €

Resultaat Activa Passiva Transactie VOO Facilitair 3.924

3.924 0

De kosten voor het onderwijsmagazine overall licht gedaald t.o.v. 2019

De bijzondere baten hebben betrekking op het resultaat (negatieve goodwill) uit de Activa Passiva Transactie met 
de stichting VOO Facilitair.
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