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Vereniging Openbaar Onderwijs



Toelichting van de bestuurder bij het financiële verslag

Eind 2020 stelden we vast dat de vereniging er -ondanks de enorme impact van corona in dat jaar-
waarschijnlijk beter voorstond dan een jaar eerder, omdat -ook door corona- verschillende 
innovaties die in 2020 in gang zijn gezet, zeer beloftevol leken. En dat is in 2021 ook gebleken. 
Ondanks dat corona nog verre van verdwenen is, zien we in 2022 veel positieve effecten van de 
vernieuwingen die we hebben gerealiseerd.

In algemene zin kunnen we vaststellen dat de in 2021 ingezette digitalisering onze organisatie op 
allerlei aspecten heeft geraakt en versterkt. Nieuwe producten zijn daar het belangrijkste 
voorbeeld van, en dan met name natuurlijk de e-learning omgeving MR Academie, die in het 
eerste volledige boekjaar al ruim € 65K omzet opleverde en een van de belangrijke pijlers onder 
onze toekomstige omzet zal zijn. Maar ook zagen we een opvallende ommekeer bij de open 
cursussen. In 2019 hebben we nog overwogen daar helemaal mee te stoppen. In 2021 
realiseerden we er een omzet van bijna 100K mee en we verwachten dat er nog groeipotentie is.  
Ook de interne organisatie is verder verdigitaliseerd. We maken veel gebruik van de 
samenwerkingstools van Microsoft (Sharepoint, Teams) en begin 2022 zal ook de financiële 
administratie geheel digitaal zijn gemaakt.

Dat maakt de weg vrij voor nog flexibeler omgaan met thuiswerken, wat in 2022 zal gaan 
gebeuren als we afscheid nemen van ons huidige kantoor. Het nieuwe kantoor dat we zoeken zal 
grotendeels een ontmoetingsplek zijn en minder de plek waar iedereen standaard werkt. 

De intensivering van onze activiteiten, in combinatie met de versterking van de communicatie 
daarover, ook met social media en inzet van meer en meer video, maakt dat we vertrouwen 
hebben dat we op weg zijn naar een situatie waarin we financieel gezond zijn en structureel 
'zwarte cijfers' kunnen schrijven. De meerjarenbegroting gaat ervan uit dat dat in 2023 al het geval 
zal zijn. Of dat gaat lukken zal grotendeels afhangen van het succes van MR Academie, maar de 
richting van de beweging is hoe dan ook goed.

Liquiditeitsproblemen zijn op overzienbare termijn niet meer te verwachten, nu in 2021 de grond 
van onze camping in Renesse, aan de huidige pachters is verkocht. Als duidelijk is dat de 
vereniging financieel gezien structureel gezond is, zal in lijn met het vastgestelde strategisch 
koersdocument bestemming aan het vrije vermogen worden gegeven. 

De VOO en alle medewerkers en trainers werken bevlogen en hard om de vereniging gezond te 
maken. Het is bemoedigend te zien dat de resultaten zich conform verwachting ontwikkelen. Dat 
geeft vertrouwen voor de toekomst.

Harmelen, 31 januari 2022
Marco Frijlink,
directeur-bestuurder



Balans per 31 december 2021
(na resultaatverwerking) 
Activa 

Ref. € € € €

Immateriële vaste activa
Eigendomsrecht 4 18.069 21.941

Materiële vaste activa

Terreinen 5 0 107.773

Inventaris en inrichting kantoor 6 50.066 61.361

50.066 169.134

Voorraad 7 10.429 3.050

Vlottende activa

Debiteuren 8 50.490 53.021

Te ontvangen en vooruitbetaalde posten 9 22.289 31.846

72.778 84.867

Liquide middelen 10 1.433.081 267.840

1.584.424 546.832

Passiva 

Ref. € € € €

Eigen vermogen

Algemene reserve 11 1.347.138 259.626

Bestemmingsreserve 12 86.239 87.049

1.433.377 346.675

Kortlopende schulden

Crediteuren 13 24.073 16.433

Te betalen en vooruit ontvangen posten 14 126.973 183.724

151.046 200.157

1.584.424 546.832

31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021 31-12-2020



Staat van baten en lasten over 2021 2021 2021 2020

Rekening Begroting Rekening

Baten Ref. € € €
Contributie / communicatie leden
Contributie (groep & individueel) 18 316.434 305.000 301.874
Advertenties onderwijsmagazine & Voorlichting & Uitgaven 19 457 0 0
Voorlichting & uitgaven 20 3.339 0 4.036

Totaal contributie / communicatie leden 320.229 305.000 305.910

Activiteiten
Opleiding en trainingen - In Company 21 218.096 160.000 183.624
Opleiding en trainingen - Open Inschrijving 22 92.522 47.000 65.386
Abonnementen MR Academie 23 70.354 65.000 8.686
Overige activiteiten (incl.VOO Facilitair) 24 66.252 103.500 12.940

Totaal activiteiten 447.223 375.500 270.637

Overig vereniging
Rentebaten en rentelasten 25 -2.786 0 60
Exploitatie Camping Seel 26 27.180 27.500 53.450
Overige baten en lasten 27 2.133 0 47.106

Totaal vereniging overig 26.527 27.500 100.616

Totaal baten 793.980 708.000 677.163

Lasten    
Kosten opleiding en training 28 185.922 205.500 152.194
Personeel 29 596.688 551.000 574.954
Huisvesting 30 51.416 63.650 58.998
RvT 31 11.705 10.250 8.849
Congres 32 0 5.000 9.294
Kantoor 33 51.249 73.000 60.831
Algemeen 34 51.852 50.000 60.270
PR en voorlichting 35 33.681 30.000 43.221
Onderwijsmagazine 36 0 0 26.645

 
Totaal lasten 982.514 988.400 995.257

Resultaat voor bijzondere baten en lasten -188.534 -280.400 -318.094

Bijzondere Baten 37 1.275.236 1.270.000            3924,43

Resultaat na bijzondere baten en lasten 1.086.702 989.600 -314.169
 



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 Voorraad

2.6 Vorderingen

2.7 Liquide Middelen

2.8 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.

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.

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 was tot 1 juli 2021 in eigendom en werd gewaardeerd 
tegen verkrijgingsprijs. Op grond wordt niet afgeschreven. Medio 2021 is de grond verkocht; de boekwinst op de transactie is opgenomen bij de bijzondere baten

Voorraden voor gebruik en verkoop. De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first
out) of lagere opbrengstwaarde. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) alsmede de
gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. Bij de bepaling van de waarde wordt rekening gehouden met de 
incourantheid van de voorraden.”

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde.



4 Eigendomsrecht Aanschafwaarde Afschrijvingen Des- Investering Afschrijving Balanswaarde
cumulatief investering

31-12-2020 31-12-2020 2021 31-12-2021
      €     €     €     €       €       €

Platform MR Academie 24.200 2.259                      -                        -                    3.872 18.069

0 0 0 0 3.872 18.069

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

31-12-2020 31-12-2020 2021 31-12-2021
      €     €     €     €       €       €

Camping Seel
Terreinen 107.773 0           -107.773 0 0 0

107.773 0 -107.773 0 0 0

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

31-12-2020 31-12-2020 2021 31-12-2021
      €     €     €     €       €       €

 
ICT Hardware 47.910 41.283                      -                  3.348                  4.594 5.380
ICT Software/ programmatuur 88.183 39.995                      -                  7.200                14.883 40.505
Kantoorinventaris 53.325 52.872                      -                        -                       164 288
Verbouwing/ herinrichting 27.549 21.455                      -                        -                    2.201 3.893

216.966 155.605 0 10.548 21.842 50.067

Boekwaarde ultimo 2020: 61.361
      

7 Voorraad Balanswaarde Balanswaarde
2021 2020

€ €
Voorraad Materialen                10.429                         3.050 

10.429 16.433

8 Debiteuren Balanswaarde Balanswaarde
2021 2020

€ €

13000 - DebiteurenStand einde boekjaar 55.790 56.321
13009 - Dubieuze. debiteurenVoorziening dubieuze debiteuren -5.300 -3.300

50.490 53.021

9 Balanswaarde Balanswaarde
2021 2020

€ €

5.055 5.055
Borg huur Louis Armstrongweg 88 7.065 7.065

13020 - Vooruitbetaalde kosten

Vooruitbetaalde kosten / nog te 
ontvangen bedragen

8.628 4.776

13010 - Nog te factureren omzetNog te factureren omzet 1.541 14.951

22.289 31.846
 

Depot Post.nl

Te ontvangen en vooruitbetaalde posten

 

 

 

In 2021 is gebruikt gemaakt van de optie om het terrein van "Camping Seel" te verkopen; hiertoe stond er in het contract uit 2014 een clausule waarbij de waarde was 
vastgezet op EUR 1.250.000 met een jaarvaste jaarlijkse indexering van € 18.750 (1,5%). Deze opbrengsten zijn als buitengewone baten meegenomen in de winst en 
verliesrekening van 2021.

Voor de erfpachtconstructie was 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. Voor 2021 is alleen de vergoeding voor het 1e halfjaar nog in rekening gebracht. Door verkoop is deze constructie komen te vervallen

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. 

De vooruitbetaalde kosten / nog te ontvangen bedragen betreffen in 2021 betaalde facturen die betrekking hebben op 2022 (abonnementen en te ontvangen 
ziekengelden). De nog te factureren omzet betreft in 2021 uitgevoerd werk welke in 2022 gefactureerd wordt. 

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 vergelijkbaar met 2020. Er wordt actief beleid gevoerd om facturen snel betaald te krijgen. Deze procedure wordt in 2022 nog wat verder aangescherpt.

Voorraden zijn met name hoger dan vorig jaar doordat er eind 2021 gevulde werkmappen zijn besteld bij de drukker die pas in 2022 gebruikt gaan worden.



10 Liquide middelen Balanswaarde Balanswaarde
2021 2020

€ €

ING Bank 70.802 61.340
ING Spaarrekeningen 1.362.065 206.279
Kas 214 221

1.433.081 267.840

11 Algemene reserve Balanswaarde Balanswaarde
2021 2020

€ €

Stand per 1 januari 259.626 542.946
Jaarresultaat 2020 0 -313.319
Jaarresultaat 2021 1.087.512 0
Activa Passiva Transactie VOO 0 30.000

1.347.139 259.626

12 Bestemmingsreserve Balanswaarde 2021  Balanswaarde 2020
€ € €

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

5.968 5.968

VOO-actief
Stand per 1 januari 66.157
Mutaties (jaarresultaat) -850

64.497 65.307

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

15.774 15.774

86.239 87.049

13 Crediteuren Balanswaarde Balanswaarde
2021 2020

€ €

Crediteuren                24.073                       16.433 

24.073 16.433

65.307
-810

15.774
0

€

5.968
0

Het congres heeft in zijn vergadering van 19 mei 2021 de jaarrekening 2020 goedgekeurd. Op deze vergadering werd besloten het negatieve saldo over 2020 ad € 
314.169 voor € 313.319 ten laste van de algemene reserve te brengen en voor € 850 ten laste van de bestemmingsreserve VOO actief.
Vooruitlopend op het besluit van het congres is het positieve saldo over 2021 ad € 1.086.702 voor € 1.087.512 ten gunste van de algemene reserve geboekt en de 
kosten voor VOO Actief ad € 810 zijn ten laste van de bestemmingsreserve VOO actief gebracht. In 2020 was de € 30.000 uit de Activa Passiva Transactie met VOO 
Facilitair rechtstreeks ten gunste van de Algemene Reserve gebracht. 

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

Door de verkoop van Camping Seel is het saldo van de liquide middelen sterk toegenomen. De kaspositie is nagenoeg identiek aan vorig jaar; in 2022 zal de kas worden 
afgeschaft.



14 Balanswaarde Balanswaarde
2021 2020

€ €

Reservering vakantiegeld                20.635                       20.171 
Reservering vakantiedagen                       -                           2.000 
Loonheffing en sociale lasten                21.350                       17.849 
BTW afdracht                  4.932                         9.439 
Nog te betalen overig                  7.059                         5.168 
Afrekening Servicekosten                  5.000                       10.000 
Accountantskosten                10.164                       14.356 

13049 - PersoneelsverenigingPersoneelsvereniging 2.626                         2.799 
NOW regeling                       -                         88.236 
Overig vooruit gefactureerde bedragen                55.208                       13.707 

 126.974 183.724

15

Te betalen en vooruit gefactureerde 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. De huur is opgezegd per 1 november 2022.

Leasecontract
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van het leasen van een auto.
De nominale waarde van de minimale leasebetalingen bedraagt EUR 660,50 per maand. Het contract loopt tot 1 juli 2023

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 2021. Voor de afrekening servicekosten is een lager bedrag gereserveerd dan het voorgaande jaar omdat de lasten door Corona ook werkelijk lager zijn. Voor 
de accountantskosten is een lager bedrag gereserveerd omdat er geen kosten voor VOO Facilitair meer worden gemaakt. De reservering voor de NOW regeling is in 2021 
helemaal afgehandeld. De overig vooruit gefactureerde bedragen betreft reeds in 2021 gefactureerde werkzaamheden voor cursussen en advieswerk welke pas in 2022 
worden uitgevoerd. Daarnaast bevat dit de abonnementsgelden voor de MR Academie welke reeds voor 2022 zijn gefactureerd 



Toelichting op de staat van baten en lasten 2021

BATEN

Contributie/ communicatie leden

18 Contributie (groep & individueel) 2021 2020
      €     €

Opbrengst boekjaar 316.434 301.874

316.434 301.874

19 Advertenties onderwijsmagazine 2021 2020
      €     €

457 0

457 0

20 Voorlichting & uitgaven 2021 2020
      €     €

Opbrengst PR en voorlichting 3.339 4.036

3.339 4.036

Totaal contributie/ communicatie leden 320.229 305.910

Activiteiten 2021 2020
      €     €

21 Opleiding en training In Company
Medezeggenschap 214.723 172.726
TSO 2.388 10.116
Ouders/ ouderraden 985 782
Teamtrainingen 0 0

218.096 183.624

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). Per eind 2021 zijn er circa 1.500 persoonlijke leden á € 30,00 en circa 1.700 overige 
lidmaatschappen tegen wisselende tarieven. Aantal leden is gedaald ten opzichte van 2020; door de indexering 
van de contributies en doordat aantal bestuurslidmaatschappen die gedurende 2020 ingingen in 2021 het hele jaar 
meetelden is de omzet wel gestegen t.o.v. vorig jaar. 

De opbrengst in 2021 heeft betrekking op advertenties die verkocht waren voor het onderwijsmagazine uit 2020

De omzet uit medezeggenschapstrainingen is behoorlijk gegroeid t.o.v. 2020. Dit komt grotendeels doordat in 
2020 door Corona is overgegaan op online trainingen. Deze overgang naar online heeft er voor gezorgd dat de 
cursussen in 2021 het gehele jaar doorgang hebben kunnen vinden. 

Dit betreft opbrengsten van verkoop van MR materiaal en een uitkering voor onderwijslicenties



2021 2020
      €     €

22 Opleiding en training Open Inschrijvingen
Medezeggenschap 92.522 65.386

92.522 65.386

2021 2020
      €     €

23 MR Academie
Abonnementen MR Academie 70.354 8.686

70.354 8.686

2021 2020
      €     €

24 Overige activiteiten
Advisering (St. VOO Facilitair) 0 4.399
Overige activiteiten 4.753 3.032
Advies extern 61.498 5.509

66.252 12.940

Totaal activiteiten 447.223 270.637

Overig vereniging 2021 2020
      €     €

25 Rentebaten en rentelasten
Rentebaten 193 60
Rentelasten 2.979 0

-2.786 60

Per abonnement wordt bekeken welk deel van de factuur betrekking heeft op het boekjaar 2021; het deel dat 
reeds betrekking heeft op 2022 wordt op de balans gepresenteerd als vooruitgefactuurde omzet MR Academie.

De post advisering VOO Facilitair bestaat uit in rekening gebrachte uren voor dienstverlening tot en met 23 
november 2020. De post advies extern heeft betrekking op gerealiseerde externe adviesomzet welke vanaf 24 
november 2020 binnen de vereniging wordt geboekt door de overname van de activiteiten van VOO facilitair. 
Hierdoor is de omzet voor advies extern in 2021 ook significant hoger dan in 2020. Het bedrag bij overige 
activiteiten heeft betrekking op gefactureerde reiskosten.

De omzet uit open inschrijvingen is fors hoger dan in 2020; dit komt doordat er in 2020 door de uitbraak van 
Corona een periode geen tot weinig omzet kon worden gemaakt. Door de stap naar online cursussen hebben de 
cursussen in 2021 het gehele jaar doorgang kunnen vinden



26 Exploitatie camping Seel 2021 2020
      €     €

Vergoeding pachtrecht 27.180 53.450
Overige eigenaarslasten 0 0

27.180 53.450

27 Overige baten en lasten 2021 2020
      €     €

Overige baten 0 0
NOW Regeling 2.133 47.106

2.133 47.106

Totaal overig vereniging 26.527 100.616

TOTAAL BATEN 793.980 677.163

LASTEN

28 Kosten opleiding, training, advies en MR Academie 2021 2020
      €     €

Opleiding en training MR en ontwikkeling 107.487 115.729
Opleiding en training TSO 761 9.369
Opleiding en training O/OR 0 340
Advieswerkzaamheden 16.567 3.318
MR Academie 61.107 23.438

185.922 152.194

Per 15 januari 2014 is de camping verkocht. Op de terreinen van camping Seel wordt niet afgeschreven. Deze 
grond stond tegen een lage boekwaarde op de balans. Per juli 2021 zijn de terreinen verkocht; hiermee is er per 
die datum ook de erfpachtconstructie komen te vervallen en is er in 2021 derhalve slechts 1 termijn gefactureerd 
voor de 1e helft van het jaar

Het bedrag in 2020 was de verwachte bijdrage vanuit de NOW 1.0 regeling. Deze is in 2021 definitief ingediend 
waarbij het bedrag € 2.133 hoger uitviel dan verwacht. 

De inkoop op de trainingsactiviteiten bedraagt in 2021 circa 35% van de omzet. Dit betreft uren van extern 
ingehuurde trainers, locatiekosten, promotie, materiaalkosten en verzendkosten. Deze kosten vallen lager uit dan in 
2020 doordat in 2021 meer interne trainers zijn ingezet voor het verzorgen van trainingen. Daarnaast zijn 
promotiekosten ook lager dan in 2020. De kosten voor advieswerkzaamheden zijn hoger dan in 2020 doordat in dat 
jaar de inzet van externe beleidsadviseurs pas vanaf 23 november binnen de vereniging worden meegenomen (tot 
die datum zaten deze kosten binnen de stichting VOO facilitair). Kosten voor MR Academie hebben betrekking op 
jaarlijkse kosten voor het platform; het produceren van content voor het platform en op kosten die gemaakt zijn voor 
de marketingcampagne om de MR Academie in de markt te zetten



29 Personeel 2021 2020
      €     €

Salarissen 426.758 430.171
Mutatie reservering vakantie dagen 0 -4.469
Dienstreizen 1.560 826
Sociale lasten 73.344 77.609
Pensioenpremies 69.273 69.093
Inhouding pensioenpremies -13.458 -13.864
Premie verzuimverzekering 20.709 16.123
Ziekengeld restituties -15.658 -28.211

10.466 10.882
6.171 0

17.523 16.793

596.688 574.954

30 2021 2020
      €     €

35.577 38.470
Verzekeringen 3.359 2.465
Servicekosten reservering 5.000 10.000
Schoonmaak kantoor 6.796 7.462
Overige huisvestingskosten 685 602

 

51.416 58.998

31 Raad van Toezicht 2021 2020
      €     €

Raad van Toezicht 10.675 8.500
Overig 1.030 349

11.705 8.849

33 Congres 2021 2020
      €     €

Congres 0 9.294

0 9.294

Huisvesting

Huur L. Armstrongweg

Reiskostenvergoeding woon/werk
Inhuur personeel formatief
Overige personeelskosten

Ultimo 2021 zijn er 11 personen in vaste dienst voor in totaal 7,65 Fte. Ultimo 2020 waren er 12 personen in vaste 
dienst voor in totaal 7,85 Fte. Het aantal personeelsleden is derhalve iets afgenomen. Gedurende het verslagjaar 
2021 is gebruik gemaakt van 4 flexibele oproepkrachten. De inhuur personeel formatief heeft betrekking op de 
inzet van twee trainers / adviseurs voor bemensing van de helpdesk.

De maandelijkse huur- en servicekosten bedragen circa € 3.400 per maand. De afrekening van de servicekosten 
over 2020 viel gunstiger uit dan voorzien. De reservering voor 2021 is voorzien op hetzelfde niveau als de 
afrekening van de servicekosten over 2020.

Congreskosten hebben betrekking op het geannuleerde congres 'School en armoede' welke in maart had moeten 
plaatsvinden maar door Corona niet kon doorgaan. In 2021 heeft er door de geldende corona restricties geen 
congres plaats kunnen vinden. 



34 Kantoor 2021 2020
      €     €

Kantoorkosten 34.430 36.183
Drukkosten kantoor 3.367 10.458
Kantoorbenodigdheden 2.421 931
Porti en vrachten 2.932 6.644
Telefoon 1.512 1.255
Abonnementen en lidmaatschappen 1.964 1.063
Overige kantoorkosten 4.623 4.297

51.249 60.831

35 Algemeen 2021 2020
      €     €

Kosten salarisadministratie 1.912 1.900
Accountantskosten 10.165 14.048
Bankkosten 1.554 1.512
Externe adviezen 5.568 16.684
Afschrijvingskosten, zie specificatie 25.714 23.731
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 5.448 1.766
Overige kosten 1.492 629

51.852 60.270

 Specificatie afschrijvingskosten:
ICT Hardware  4.593 5.663
ICT Software/ programmatuur  14.883 13.443
Kantoorinventaris  164 164
Verbouwing/ herinrichting  2.201 2.201
MR Academie 3.872 2.259

25.714 23.731

36 PR en voorlichting 2021 2020
      €     €

33.681 43.221

33.681 43.221

Kosten PR en voorlichting

De kantoorkosten bestaan voornamelijk uit de kosten van de gebruikte software en ICT programma's. 

De algemene kosten zijn lager dan in het verslagjaar 2020. Dit komt met name doordat in 2020 relatief veel 
advieskosten zijn gemaakt voor btw vraagstukken en de overname van Stichting VOO facilitair. 

Kosten voor PR en voorlichting betreffen de kosten voor ontwikkeling van de kernwaarden en een bijdrage voor de 
week van het openbaar onderwijs alsmede kosten voor marketing via social media kanalen.
In deze rubriek is ook een bedrag van € 810 opgenomen van VOO Actief. Dit bedrag is vooruitlopend op het 
besluit van het congres ten laste gebracht van de bestemmingsreserve.



37 Onderwijsmagazine 2021 2020
      €     €

Drukkosten 0 9.098
Opmaakkosten 0 4.966
Verzendkosten 0 9.112
Redactiekosten 0 3.469

0 26.645

TOTAAL LASTEN 982.514 995.257

38 Bijzondere Baten 2021 2020
      €     €

Resultaat Activa Passiva Transactie VOO Facilitair 0 3.924
Boekwinst Terreinen - Camping Seel 1.275.236

1.275.236 3.924

In 2021 is er geen onderwijsmagazine gedrukt.

De bijzondere baten uit 2020 hebben betrekking op het resultaat (negatieve goodwill) uit de Activa Passiva 
Transactie met de stichting VOO Facilitair. De bijzondere baten voor 2021 betreft de boekwinst op de verkoop van 
de terreinen van Camping Seel.


