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Voorwoord
Het jaar 2018 was voor de Vahonschool een bestuurlijk jaar waar we met gemengde gevoelens op
terugkijken. Het jaar werd gekenmerkt door een conflict dat zich afspeelde tussen de directie, het
schoolbestuur en de Raad van Toezicht.
Aan het eind van 2018 was dit conflict nog niet opgelost en daarom is een mediationtraject gestart dat
in 2019 voortduurt.
Twee ervaren leerkrachten hebben de school door deze moeilijke periode geloodst, waar we hen zeer
erkentelijk voor zijn.
Met de aanstelling van E. Dumasy als directeur-bestuurder ad interim is de school vanaf 21 februari
2019 weer in bestuurlijk rustiger vaarwater gekomen. De directeur/ bestuurder is verantwoordelijk
voor alle beleidszaken met betrekking tot het onderwijs, de identiteit, het werkgeverschap en de
bedrijfsvoering. Een directeur bedrijfsvoering ad interim ondersteunt hem daarbij.
Ze leggen tweewekelijks verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de vorderingen bij het
verbeteren van de verhoudingen, de onderwijskwaliteit en de bedrijfsvoering.
De VAHON School verzorgt onderwijs aan 449 leerlingen per 1 augustus 2018, een jaar eerder waren
dat 492 leerlingen. Na een periode van groei, stagneert de instroom enigszins. De prognose wijst op
een stabilisatie tussen 400 en 420 leerlingen.
Bijna alle leerlingen hebben banden met de Hindoe gemeenschap in Den Haag en omstreken. Zij
komen vanwege de Hindoe identiteit naar onze school. De helft van de leerlingen komt op eigen
gelegenheid, de andere helft maakt gebruik van busvervoer dat via de Stichting Ondersteuning
Leerlingen VAHON wordt aangeboden.
In 2018 scoorden de groep 8 leerlingen ( schooljaar 17/18) met 536,9 boven het landelijk gemiddelde;
het jaar ervoor iets lager. Op andere aspecten van de onderwijskwaliteit is nog verbetering mogelijk;
daar werken we in 2019 hard aan.
Financieel gesproken was 2018 geen slecht jaar. De school realiseerde voor het eerst sinds enkele jaren
een positief exploitatieresultaat. Dit overschot is hard nodig om de verwachte negatieve exploitatie
van 2019 te compenseren. De meerjarenbegroting vertoont vanaf 2020 weer positieve resultaten. De
school beschikt over voldoende financiële middelen op de bank.
De financiële en personeelssalaris administratie is en blijft uitbesteed aan ONS Onderwijskantoor te
Heerlen.
Stichting Vahon vormt ook het bevoegd gezag van ca. 40 fte personeel. Voor een aantal
personeelsleden zijn de onrust in de leiding van invloed geweest op hun welbevinden en hun
presteren. Er zijn intern en extern signalen afgegeven van onvrede. Het ziekteverzuim gaf in 2018 een
piek te zien van € 10 %. Langzaam maar zeker keert de rust terug en daalt het arbeidsgerelateerde
verzuim snel. De interim-directie ziet gemotiveerd en deskundig personeel als de succesfactor voor
goed onderwijs en zet in op transparant personeelsbeleid en goed werkgeverschap.
Wat ons allemaal verbindt zijn de leerlingen die aan onze zorg en aandacht zijn toevertrouwd.
Samen willen we een leer- en leefgemeenschap blijven vormen die de basis kent in de Hindoe cultuur
in Den Haag en omstreken.
Iedereen die zich daar voor in blijft zetten hebben wij nodig en verdient onze welgemeende dank.
De directeur/bestuurder ad interim
Edu Dumasy

5

1. Algemene informatie
1.1

Juridische structuur

Het bevoegd gezag van de Algemene Hindoe Basisschool is de Stichting Vooruitstrevend Algemeen
Hindoe Onderwijs Nederland, kortweg VAHON met bestuursnummer 40740; de school is de enige
onder dit bevoegd gezag en heeft als brinnummer 25GH.
De Stichting en de school zijn gevestigd aan de Mackaystraat 6, 2571 AR te Den Haag. De Stichting is
op 29 november 1991 opgericht en ingeschreven in de KvK , eerst als vereniging en vanaf 2011 als
Stichting. De stichting heeft statutair tot doel het oprichten en in stand houden van scholen op
Hindoeïstische grondslag. De VAHON beijvert zich om onderwijs en ontwikkeling aan te bieden aan
kinderen van 4-12 jaar vanuit een Karmavedische filosofie. De school biedt aandacht aan de Hindoe
religie en de Hindoe cultuur.

1.2

Organisatiestructuur

Sinds 2011 bestond de bestuursstructuur uit een Raad van Toezicht, een vijfhoofdig bestuur en een
schooldirecteur. Daarnaast was een intern adviseur van de directie actief.
Begin 2019 is de bestuursstructuur gewijzigd.
Tot die wijziging bestond het bestuur uit vijf personen, te weten S. Sookhoo (voorzitter), P. Goelzar (
penningmeester) , B. Sahti, M. Minakoemari (secretaris) en S. Mohabier.
De directie werd gevormd door mw. R. Ramcharan en mw. Singh (zorg coördinator ). De heer L. Ghiraw
fungeerde als adviseur van bestuur en schoolleiding. Een deel van 2018 verrichtte extern adviseur P.
Lakerveld werkzaamheden in de bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht bestond uit zes leden waarvan
er één in 2018 nieuw is aangesteld.
In 2018 zijn spanningen ontstaan tussen de geledingen en in februari 2019 zijn -onder druk van de RvTde vijf bestuursleden en de intern adviseur van het bestuur teruggetreden.
De zittende directeur is vervangen door één directeur/bestuurder ad interim. Hij legt verantwoording
af aan de Raad van Toezicht. Deze directeur/ bestuurder is verantwoordelijk voor alle beleidszaken
met betrekking tot het onderwijs, de identiteit, het werkgeverschap en de bedrijfsvoering. Een
directeur bedrijfsvoering ad interim ondersteunt hem daarbij. De financiële en personeelssalaris
administratie was en is uitbesteed aan ONS Onderwijskantoor te Heerlen.

1.3

Verslag raad van toezicht

Inleiding
De Raad van Toezicht (RvT) houdt intern toezicht op het functioneren van het bestuur - nu
directeur/bestuurder van de Vahonschool - binnen de kaders van de Code goed bestuur PO-raad. De
taken en bevoegdheden van de RvT liggen verder vast in de statuten van de stichting.
De raad ziet toe op rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige aanwending van middelen.
Samenstelling
De Raad van Toezicht was in 2018 als volgt samengesteld:
➢ Anna Maria Andriol (voorzitter), Strategisch adviseur/docent De Haagse Hogeschool,
nevenfunctie Lid Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Zuidwest
➢ Iswarpersad Jadoenandansing, zonder beroep
➢ Devindra Ramautarsing , Keuringsarts bij Meditel en Directeur Phyto Health Pharma b.v.
➢ Narain Mathura, nevenfuncties : Voorzitter van Hindi Parishad Nederland en Voorzitter
van Hindoe Ouderenbond Den Haag, Hindoe priester en geestelijke verzorger.
➢ Deo Prahladsingh, nevenfuncties Docent NT2 in de Wijk/ Gemeente Den Haag en Voorzitter
Surinaamse Vereniging Bouwlust
➢ S. Mairan Sewtahal, Directeur Royal Wonen BV, nevenfunctie: betrokkene bij Bijzondere
Investeringszone Weimarstraat , Den Haag
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Code Goed Bestuur
Het bevoegd gezag van de Vahonschool onderschrijft de Code Goed Bestuur, zoals deze door de PORaad is opgesteld en leeft deze na. In deze in 2017 gewijzigde Code wordt een helder onderscheid
gemaakt tussen de functies ‘besturen’ en ‘toezien’. De Raad ziet door integraal en onafhankelijk
toezicht toe op de onderwijsorganisatie, in het bijzonder op het bestuur/de bestuurder en houdt
daarbij rekening met het organisatiebelang en het publieke belang. Voor haar werkzaamheden
ontvingen de leden in 2018 een vrijwilligersvergoeding van € 750 en de voorzitter €1500.
Werkzaamheden RvT
De RvT vergadert maandelijks. Met het ontstaan van een crisisachtige situatie op school is de RvT in
de loop van 2018 meerdere malen per maand in vergadering bijeen geweest, ook met het bestuur.
Bovendien één keer met de MR en het bestuur en één keer apart met de MR. Daarnaast is er een apart
gesprek gevoerd met het administratiekantoor. In het najaar heeft de inspectie een onderzoek
ingesteld naar de sociale veiligheid op basis van anonieme klachten die haar hadden bereikt. Dit heeft
geresulteerd in een breder onderzoek naar de governance, de financiën en de onderwijskwaliteit.
De RvT heeft naar aanleiding van signalen van de werkvloer en van de onderwijsinspectie maatregelen
getroffen. Eind 2018 is het bestuur gevraagd de functie neer te leggen. Tegelijk heeft het directielid
met de portefeuille bedrijfsvoering zijn werk beëindigd.
De belangrijkste onderwerpen op de agenda in 2018 waren:
➢ Strategische beleidskaders. Wat zijn wij voor school en waar willen we naar toe en wat hebben
we daarvoor nodig. Hier zijn ook gesprekken over gevoerd met externe deskundigen.
➢ Klachten over de directie en een andere medewerker. Die ertoe hebben geleid dat het bestuur
heeft besloten deze medewerkers op non-actief te stellen. Beide medewerkers hebben tegen
deze maatregel beroep in gesteld. De commissie van beroep achtte dit gegrond. In mediation
is vervolgens gezocht naar een oplossing. Met één medewerker is in 2019 een
beeindigingsregeling overeengekomen, met de directeur is Vahon nog in gesprek.
➢ Functioneren van het bestuur en het besluit van de RvT om hen te vragen hun functie neer te
leggen.
➢ Veel aandacht is besteed aan een nieuwe governance structuur.
➢ Gekeken is of het contract met ONS Onderwijskantoor dient te worden uitgebreid. Maar de
uitkomst is uitgesteld nu er eerst een interim directeur bedrijfsvoering werkzaam is.
➢ De RvT heeft veel aandacht besteed aan de begroting 2018 en de realisatie en heeft de
jaarrekening 2017 vastgesteld.
2019
De RvT heeft in februari 2019 een interim directeur-bestuurder benoemd. Ook heeft zij een financieel
expert aangetrokken die de interim bestuurder ondersteunt op het terrein van financiën. Beiden geven
zowel mondeling als schriftelijk regelmatig een terugkoppeling aan de RvT.
Momenteel investeren RvT en directie alle beschikbare energie, tijd en geld om onderwijskwaliteit, de
sociale veiligheid en het personeelsbeleid te verbeteren. De RvT constateert een positieve
ontwikkeling op deze gebieden die wijzen op een trendbreuk met 2018 en vertrouwen geeft voor een
goede toekomst van de school.
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2. Leerlingen en personeel
2.1

Leerlingen

De VAHON School verzorgt onderwijs aan 449 leerlingen (492 op 1 oktober 2017). Na een periode van
groei, stagneert de instroom enigszins. De prognose wijst op een stabilisatie tussen 400 en 420
leerlingen.
Bijna alle leerlingen hebben banden met de Hindoe gemeenschap in Den Haag en omstreken. Zij
komen vanwege de Hindoe identiteit naar onze school. De helft van de leerlingen komt op eigen
gelegenheid, de andere helft maakt gebruik van busvervoer dat via de Stichting Ondersteuning
Leerlingen VAHON wordt aangeboden.

2.2

Personeelsbeleid

De VAHON School heeft de ambitie om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. In dat
kader is Integraal Personeelsbeleid (IPB) ingezet om ervoor te zorgen dat medewerkers zich blijven
ontwikkelen. Daarvoor zijn in 2018 door de directeur en managementondersteuner bedrijfsvoering
enkele functioneringsgesprekken gevoerd.
In de nieuwe situatie zet de directeur/bestuurder de gesprekkencyclus op een andere wijze in gang in
de trits : doelstellingengesprek-> voortgangsgesprek-> beoordelingsgesprek.
Tegelijk wordt versterkt ingezet op het verbeteren van bekwaamheid en wordt scholing aangeboden
voor het behalen van de vereiste bevoegdheid ( door personeel dat al een Surinaams kweekschool
diploma heeft).
Voor de vervanging van zieke collega’s is een beroep gedaan op enerzijds gepensioneerde oudmedewerkers en anderzijds nieuwe onderwijsassistenten ( onder supervisie van een bevoegde
leerkracht).
In het kader van goed werkgeverschap is begin 2019 voorlichting gegeven over de arbeidstijden en is
de pleinwacht aangepast zodat leerkrachten meer pauze hebben. Andere speerpunten zijn : duurzame
inzetbaarheid en een transparant , betaalbaar taakbeleid.

2.3

Ziekteverzuim

De hoogte en ontwikkeling van het ziekteverzuim is een bron van voortdurende zorg. Was over 2017
het gemiddelde ziekteverzuim 12,6 %, in 2018 daalde dit licht tot 10,6 % maar dat is nog steeds ver
boven het landelijk gemiddelde van 6 %.
Acties 2018
Met de ARBO-arts is regelmatig overleg geweest over de oorzaken van het verzuim en de voortgang
van het herstel (SMT overleg).
Omdat VAHON meer dan gemiddeld personeel in dienst heeft met afstand tot de arbeidsmarkt ( ID
banen en STIP/participatiebanen) is extra aandacht nodig voor de gezondheid en het welbevinden van
deze werknemers, om onnodige uitval te voorkomen. Daarnaast is het team relatief veel
geconfronteerd met langdurige ziekte die niet arbeidsgerelateerd is.
In 2018 gingen 1 persoon met ontslag na langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Aandachtspunten voor het komende jaar:
➢ Analyse door Verzuimadviseur van Vervangingsfonds
➢ herhaling tevredenheidsonderzoek
➢ Intensivering van gesprekkencyclus
➢ Aandacht voor taakbeleid en beloningsbeleid
➢ Evaluatie contract met huidige bedrijfsarts.
➢ Actualiseren van het verzuimbeleid .
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2.4

Werkdrukmiddelen en Duurzame inzetbaarheid

De vahonschool ontving in 18/19 voor 492 leerlingen ( teldatum 1 okt 2017) werkdrukmiddelen; in
totaal € 76.530. Het is voor het huidige bestuur niet eenvoudig om het proces tot de inzet van
werkdrukmiddelen tot in detail te verantwoorden over 2018. Het toenmalige bestuur heeft na overleg
met de toenmalige MR gekozen voor uitbreiding van de personeelsformatie met 2,5 fte
Onderwijsassistenten. Dit kostte ruim € 80.000 aan extra loonkosten.
Via registratie in het Cupella systeem zijn de duurzaamheidsuren toegedeeld. Er zijn geen uren
gespaard.

2.5

CAO

Op 6 juni 2018 heeft de PO-Raad een akkoord over een nieuwe cao voor het primair onderwijs met de
vakbonden afgesloten. Het kabinet heeft onder druk van de acties 270 miljoen euro extra beschikbaar
gesteld voor de salarissen van leraren. Dat bedrag is niet voldoende om de salariskloof met het
voortgezet onderwijs compleet te overbruggen, maar de leraren kregen zicht op een forse
salarisstijging. Functiedifferentiatie (L10, L11) is onderdeel geworden van het beleid van
schoolbesturen. De verplichte functiemixpercentages zijn uit de cao geschrapt. Er zijn aansprekende
en actuele functiebeschrijvingen voor leraren vastgesteld. De afspraken over duurzame inzetbaarheid
zijn eenvoudiger geworden. Er is een grote stap gezet naar een overzichtelijk loongebouw dat
carrièrekansen biedt voor alle personeelsleden. Schoolbesturen krijgen meer ruimte om vervanging bij
ziekte goed te organiseren. De cao loopt officieel tot 1 maart 2019, maar doordat er nog geen nieuw
akkoord is, loopt de CAO PO 2018-2019 na die datum door.

2.6

Beleid beheersing uitgaven uitkering na ontslag

In het primair onderwijs zijn de risico’s van uitkeringskosten collectief belegd bij het Participatiefonds.
Daarvoor is wel vereist dat een werknemer voldoet aan de instroomtoets. Voor enkele ontslagen die
het (vorige) bestuur in 2018 heeft bewerkstelligd, is niet aan die instroomtoets voldaan. Het ontslag is
wel verleend, maar de uitkeringskosten komen in 2019 voor rekening van het schoolbestuur. Deze
dure en ongewenste situatie wordt vanaf 2019 zo veel mogelijk vermeden.
Met het UWV is de communicatie hersteld zodat actuele gegevens uitgewisseld en ingezien kunnen
worden.

2.7

AVG

Mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden.
Deze Europese regelgeving bevat een set aan instrumenten om in heel Europa op dezelfde wijze
persoonsgegevens veilig uit te wisselen. Het bestuur is gestart om hier werk van te maken maar door
de wisselingen ligt de implementatie achter op schema. In 2019 zal een werkgroep gebruik makend
van het plan van aanpak IBP van Kennisnet de volgende aspecten aanpakken:
➢ Opstellen van een invoeringsplan;
➢ benoemen van een externe functionaris gegevensbescherming;
➢ opstellen van diverse beleidsstukken, protocollen en reglementen;
➢ aanpassen van werkprocessen, met een doorloop in 2019/20;
➢ afsluiten van verwerkersovereenkomsten;
➢ opzetten van het dataregister, doorloop 2019/20;
➢ communicatie met alle belanghebbenden.
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3. Onderwijs en kwaliteit
3.1

Strategisch Beleidsplan

Onze missie - Waar staan we voor?
De Algemene Hindoe Basisschool behoort tot de groep van de bijzondere scholen. De school gaat uit
van de grondbeginselen van het Hindoeïsme. De school beschouwt, op basis van de Karmavadische
filosofie, ieder kind als een uniek en volwaardig wezen, waarbij diens bestemming afhangt van
persoonlijke inzet en ijver. Het gedrag en de levenswijze staan centraal bij het tot uitdrukking brengen
van de geloofsovertuiging waarbij er grote ruimte voor de persoonlijke invulling wordt gegeven. De
Hindoehoofdstroming Sanatan Dharma is hierbij richtinggevend.
Onze visie - Waar gaan we voor?
Identiteit
Het uitgangspunt van de school richt zich op de bewustwording van de eigen identiteit, zonder dat er
sprake is van isolement of vervreemding van de maatschappij, waarin het kind moet functioneren. Het
gedrag en de levenswijze staan centraal bij het tot uitdrukking brengen van de geloofsovertuiging en
is er grote ruimte voor een persoonlijke invulling ervan.
Pedagogische visie
De kerntaak van de school is het opvangen, opvoeden en begeleiden van kinderen die aan ons worden
toevertrouwd. De kinderen kunnen vertrouwen op hun leerkracht, zodat zij zich veilig en op hun gemak
voelen in de groep. Kinderen voelen zich welkom en gerespecteerd. Structuur en grenzen zijn er ter
bevordering van zelfstandigheid, evenals de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling. Het is
van belang de kinderen een veilige omgeving te bieden, waarbinnen zij hun persoonlijke en sociale
competenties kunnen ontwikkelen en zij de kans krijgen om zich de normen en waarden van onze
samenleving eigen te maken.
Onderwijskundige visie
Het is de natuur van het kind dat hij iets leert en laat zien aan de anderen. Het kind heeft een wil om
kennis te vergaren en die te gebruiken en nieuwsgierig te zijn. Een kind motiveren tot leren.
De school maakt het mogelijk dat elk kind binnen de eigen groep zijn eigen leerweg kan vinden en
volgen. Hierbij wordt voldoende rekening gehouden met het eigen tempo van leerlingen om kennis en
vaardigheden te verwerven.
De individuele ontwikkeling van het kind krijgt binnen een jaarklassensysteem zoveel mogelijk ruimte,
inclusief individuele begeleiding. Speerpunten in het schoolbeleid zijn differentiatie, zelfstandig
werken, handelingsgericht werken en klassenmanagement.
Visie op klassenmanagement
Leerkrachten beschikken over organisatorische vaardigheden, zoals plannen, organiseren,
coördineren, leidinggeven, controleren en het verzorgen van communicatie. Zo scheppen zij de juiste
voorwaarden voor de leerlingen om te leren. Hierdoor verbeteren leerresultaten en vermindert
pestgedrag. Adequaat klassenmanagement is daarbij een middel om een veilige omgeving te
scheppen. Hierbij gaat het om het scheppen van een omgeving waarin leerlingen actief, betrokken,
met plezier en met succes kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen.
Goed klassenmanagement zorgt voor een situatie waarin leerlingen succesvol en opbrengstgericht les
krijgen met oog voor individuele verschillen. Zij kunnen hun aandacht over meerdere dingen tegelijk
verdelen. Bovendien zijn leerkrachten duidelijk, consequent en reageren zij evenwichtig.
Maatschappelijke visie
Het kind vormt een onderdeel van een gemeenschap. De school bereidt voor op de maatschappij. Op
school wordt deze gemeenschap gesymboliseerd door de groep. Het kind leert zich daarin als een
onderdeel van een groep te gedragen.
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Onze kernwaarden - Welke woorden kenmerken ons?
De kernwoorden van de VAHON School zijn:
➢ Toewijding (aan het goddelijke),
➢ Respect,
➢ Geweldloosheid,
➢ Verdraagzaamheid/ tolerantie.

3.2

Onderwijs & Kwaliteit

Bij de leerlingen staat het ontwikkelen van cognitieve, sociale, creatieve en motorische vaardigheden
in een kindvriendelijke omgeving centraal. Met oog voor individuele verschillen waarop ingespeeld
wordt, worden de leerlingen geholpen op weg naar het vervolgonderwijs. Aan het eind van de
basisschoolperiode moeten zij voldoende bagage hebben om door te kunnen stromen naar het
vervolgonderwijs en die route redelijkerwijs goed kunnen doorlopen.
De school presteert zoals dat verwacht mag worden van een school met de leerlingpopulatie zoals de
Algemene Hindoe Basisschool.
In 2018 is de verbetering en borging van de kwaliteitszorg onvoldoende geslaagd, zeker na het
wegvallen van de zorg coördinator.
De inspectie van het Onderwijs heeft tussen december 2018 en februari 2019 nader onderzoek gedaan
naar aanleiding van klachten van ouders en leerkrachten. Behoudens de leerresultaten scoort de
school volgens dit rapport op kwaliteitscriteria geen voldoende.
Vandaar dat er vanaf maart 2019 een nieuw kwaliteitszorgtraject is opgezet met de interim-directeur
in samenwerking met de HCO. Hij werkt -om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken,
te borgen en te verbeteren - nadrukkelijker met een kwaliteitszorgsysteem op basis van de PDCAcirkel.
Onderwijsopbrengsten en activiteiten worden in 2019 structureel gemonitord en besproken op de
teamvergaderingen. Op basis van de analyse worden vervolgkeuzes gemaakt. Daarnaast wordt er
systematisch gewerkt aan de professionalisering van medewerkers via cursussen van externe
organisaties zoals de Haagse schoolbegeleidingsdienst HCO en studiedagen.
Het streven is dat alle leerlingenzorg op maat krijgen en als gevolg daarvan vooruitgang boeken.
3.2.1 Resultaten van de VAHON School
In schooljaar 2016/17 lagen de scores van de cito-toets zonder correctie op 533,4; het landelijk
gemiddelde was toen 535,2. In 2018 scoorden de groep 8 leerlingen ( schooljaar 17/18) met 536,9
boven het landelijk gemiddelde. Deze mooie uitkomst is te danken aan intensievere interne
begeleiding.
Over schooljaar 2018-19 zijn de Cito-resultaten 533,8 terwijl het landelijk gemiddelde 535,7 is.
Onderstaande gegevens uit de landelijke benchmark Vensters voor verantwoording laten zien dat de
Vahonschool ook op de dimensie uitstroom naar vervolgonderwijs en zittenblijven goed presteerde.
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3.2.2 Burgerschapsvorming
Burgerschapsvorming is erop gericht om de leerlingen actief mee te laten doen aan de samenleving en
daaraan een positieve bijdrage te leveren. Het is geen vak, maar een taak van de school. Scholen zijn
wettelijk verplicht om deze taak uit te voeren. Bij burgerschapsvorming gaat het vooral om de houding
en de vaardigheden van de leerlingen waarvoor de school een geschikte oefenplaats voor is. Er zijn
drie domeinen die de kern van burgerschapsvorming zijn:
➢ Democratie. Door democratie kunnen verschillende opvattingen op vredige manier tot
oplossingen komen.
➢ Participatie. Door een bijdrage te leveren aan de eigen leefomgeving en de
verantwoordelijkheid ervoor te nemen.
➢ Identiteit. Door te handelen vanuit je waarden en normen.
3.2.3 Democratie
Wij proberen aan het bovenstaande vorm te geven waarbij we o.a. gebruik maken van de Vreedzame
School (DVS). Dat is een programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch
burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich
gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen
en mogelijke conflicten op te lossen en te voorkomen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor
elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor verschillen tussen mensen.
De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:
• Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
• Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
• Constructief conflicten op te lossen
• Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
• Open te staan voor verschillen tussen mensen.
3.2.4 Participatie
We proberen de leerlingen oog te laten hebben voor hun leefomgeving om die ook te leren kennen in
al zijn facetten. Zo ervaren de directe buren van de school al jaren geluidsoverlast van de school waarbij
wij als school rekening mee proberen te houden door ons aan afgesproken speeltijden te houden op
het schoolplein. Ook leren we de buurt kennen door het bezoeken van bijzondere gebouwen en
bouwprojecten in de omgeving van de school en het bezoeken van musea waarvoor de gemeente Den
Haag soms faciliteiten voor biedt.
3.2.5 Identiteit
De Algemene Hindoe Basisschool is zoals eerder gezegd een Hindoe basisschool.
Dat houdt in dat naast de reguliere lessen er ook nog les in de Hindoe Dharma gegeven wordt. Hindiles
behoort ook tot het vakkenpakket. Het streven is om op zijn minst het eerste diploma (Hindi) te
behalen voordat de leerlingen uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Bewustwording van de
eigen identiteit zonder dat er sprake is van isolement of vervreemding van de maatschappij waarin
het kind moet functioneren is het uitgangspunt van de school.

3.3

Extra onderwijs

3.3.1 Verlengde schooldag
Onze school doet mee aan de Verlengde Schooldag. Dit wil zeggen dat kinderen op diverse middagen
na school kunnen meedoen aan sport-, dans- en muziekactiviteiten.
Hieraan zijn voor de ouders ( en leerlingen) geen kosten verbonden aangezien de schoolleiding daar
jaarlijks een subsidie voor aanvraagt bij de gemeente Den Haag en verkrijgt. Elke activiteit bestaat uit
ca.10 lessen, die meestal worden afgerond met een presentatie of voorstelling.
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3.3.2 Zomerschool
De zomerschool vindt plaats in de eerste twee weken van de zomervakantie voor de huidige groepen
3, 4, 5, 6 en 7. Tijdens deze zomerschool krijgen de deelnemers van onze leerkrachten extra taalles en
wordt de taalvaardigheid van de leerlingen uitgebreid. Op een leuke, speelse manier zijn de kinderen
met taal bezig. Daarnaast is er elke dag aandacht voor cultuur, sport, techniek, tekenen, dans, etc. en
gaan we regelmatig op excursie.
Kinderen van andere scholen kunnen ook deelnemen aan de zomerschool. In 2018 maakten ca. 80
leerlingen gebruik van dit leuke en leerzame aanbod, dat ook weer dankzij gemeentesubsidie mogelijk
gemaakt wordt.

3.4

Middelen prestatie box

In het Bestuursakkoord PO staan afspraken tussen het ministerie van OCW en de PO-raad.
Vahon ontvangt – net als alle schoolbesturen in PO - naast de reguliere lumpsumbekostiging, ook een
bedrag bijzondere bekostiging via de zogenoemde prestatiebox. De bekostiging is bedoeld voor vier
actielijnen uit het Nationaal Onderwijsakkoord tussen het ministerie van OCW en de PO-raad. Het gaat
om:
1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
3. Professionele teams
4. Doorgaande ontwikkellijnen
Vahon zet deze middelen in voor talentontwikkeling, onderwijsverbetering, en deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en onderwijsassistenten. De Haagse organsatie voor
schoolondersteuning HCO is daarbij de belangrijkste externe partner.

3.5

Onderwijstijd

Er wordt voldoende onderwijstijd gepland en via het leerling informatiesysteem (Magister) wordt de
gerealiseerde onderwijstijd gemonitord. Lesuitval komt niet voor, want onder supervisie van een
bevoegde leerkracht treden gepensioneerde leerkrachten en onderwijsassistenten onder begeleiding
op als tijdelijke vervanger.
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4. Dialoog en samenwerking met belanghebbenden
4.1

Ouders

Met bureau Autar Consultancy is in samenspraak met ouders een beleidsplan ouderbetrokkenheid
ontwikkeld. In 2018 zijn de eerste stappen gezet om de communicatie systematisch te verbeteren,
onder andere via het organiseren van ouderinformatieavonden en het ondersteunen van de
Medezeggenschapsraad.
In 2018 is een ouderenquête uitgevoerd met een redelijke respons (35 %). Aandachtspunten zijn
gedeeld met de ouderraad.
In 2019 zijn vervolgstappen voorzien zoals het aanpassen van de website, introduceren van een digitale
nieuwsbrief en het organiseren van ouderbijeenkomsten. Zo blijven ouders op de hoogte van het reilen
en zeilen op school.
4.1.1 Ouderparticipatie
Er zijn verschillende vormen van ouderparticipatie mogelijk, bijvoorbeeld via de
ouderparticipatiegroep (OPG), de medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). We
onderzoeken, samen met de ouders van de ouderraad, nieuwe vormen van ouderparticipatie.
4.1.2 Ouderraad
De VAHON School heeft een betrokken ouderraad . Ze probeert vooral vorm te geven aan de
kernwaarden van de school door het personeel bij te staan bij de organisatie van hindoefeesten zoals
Holi en Diwali en buitenschoolse activiteiten.
4.1.3 Klachtenregeling
De VAHON School beschikt over een klachtenprocedure. Er zijn twee interne vertrouwenspersonen.
En één aandachtsfunctionaris ( in het kader van meldcode kindermishandeling). Voor klachten die niet
intern opgelost kunnen worden, is de school aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC).
Uitgangspunt is dat klachten in eerste instantie intern worden opgelost, conform de routing die is
opgenomen in de schoolgids. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunnen ouders
en leerlingen zich richten tot de LKC. In 2018 zijn er geen klachten gemeld bij de vertrouwenspersonen.

4.2

Medezeggenschapsraad

De MR is het overleg– en inspraakorgaan waarin vertegenwoordigers van ouders en personeelsleden
van de school met elkaar, de directie en het bestuur in gesprek gaan in het belang van de school. De
MR bestaat uit vijf leden: twee ouders en drie personeelsleden. Mede door de onverwachte
ontwikkelingen in bestuur en directie was het een lastig jaar voor de MR en haar leden. Er waren
personele wisselingen en de behoefte aan concrete informatie over de (financiële en personele) gang
van zaken nam toe. Sinds 21 februari 2019 is een nieuwe directeur/bestuurder aangesteld die het
contact met de MR heeft gereguleerd en geïntensiveerd.
Zo heeft de MR positief geadviseerd op de begroting en meerjarenbegroting 2019-2023 en ingestemd
met het formatieplan 19-20. Dankzij de aangeboden scholing en externe begeleiding kan de MR beter
haar rol vervullen en is in 2019 bij zowel de oudergeleding als bij het personeel sprake van nieuwe
verkiezingen om enkele vacatures op te vullen.

4.3

Voortgezet onderwijs

De “warme” overdracht van relevante leerlingengegevens door de school aan de middelbare school
vormt een vast onderdeel. In overdrachtsgesprekken wordt – indien nodig vanuit het belang van
leerling en ouders - door de Vahonschool ook informatie verstrekt over het verloop van de
schoolloopbaan van leerlingen. Tegelijk is er aandacht voor privacy en het recht op ‘een nieuwe start’
voor een leerling die naar de brugklas gaat.
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4.4

Gemeente

De VAHON School werkt op verschillende terreinen intensief samen met de gemeente Den Haag.
Binnen het Zorg Advies Team (ZAT), samengesteld uit verschillende zorgdisciplines, werkte de school
samen met de wijkagent, de leerplichtambtenaar en de jeugdarts.
Daarnaast verwerft de VAHON school jaarlijks subsidies in het kader van:
• conciërgeregeling
• ID- Banen
• STIP banen
• Sportcoördinator
En vanuit deelname aan de Haagse Educatieve Agenda
• Verlengde schooldag en culturele activiteiten
• Zomerschool
• IKC vorming
• Ouderbetrokkenheid

4.5

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

De VAHON School maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Passen Primair Onderwijs
Haaglanden (SSPOH). In 2018 heeft er op directeuren- en bestuursniveau regelmatig overleg
plaatsgevonden. De zorgcoördinator neemt deel aan het Zorgplatform van het SWV. De school
ontvangt jaarlijks ongeveer €50.000 ondersteuningsbekostiging en zet die in voor interne begeleiding,
deskundigheidsbevordering en externe inhuur van specialisten. Ouders van (toekomstige) leerlingen
worden geïnformeerd over passend onderwijs via de website van de school.

4.6

Vensters voor Verantwoording

Middels de website www.scholenopdekaart.nl worden stakeholders geïnformeerd over zaken als
opbrengsten, instroom- doorstroom- en uitstroomgegevens van leerlingen, onderwijstijd, school- en
zorgplan, samenstelling personeel, ziekteverzuim en de financiële situatie van de school. Op deze wijze
worden de stakeholders, op basis van vooraf vastgestelde indicatoren, geïnformeerd over de
prestaties van de school. Omdat informatie wordt verstrekt op basis van een vast format zijn de
stakeholders in staat om de resultaten van de school te benchmarken. De Vahonschool vindt het
belangrijk om hier open over te communiceren en houdt daarom deze site actueel.
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5. Huisvesting
5.1

Gebouw en faciliteiten

Het schoolgebouw ligt op een goed bereikbare locatie en heeft een bijzondere architectuur. De
buitenruimte om te spelen is echter beperkt voor de 400 leerlingen ondanks dat er afwisselend wordt
gepauzeerd. Bewoners uit de directe omgeving klagen al enige tijd over geluidsoverlast. Over dit
onderwerp wordt intensief overlegd met de buurt en de gemeente Den Haag, maar een oplossing is
niet eenvoudig voor handen.
In het verslag jaar – en de jaren ervoor – is weinig geld en tijd besteed aan het groot onderhoud en de
gebruikskwaliteit van het schoolgebouw aan de Mackaystraat. Alleen noodzakelijk onderhoud is
verricht zodat er voldoende middelen voor buiten- en binnenonderhoud beschikbaar zijn.
Daarom vindt in 2019 een inhaalslag plaats die het verblijf voor leerlingen en personeel zal
veraangenamen, het gebruiksgemak verbeteren en de duurzaamheid vergroten.
Inmiddels is opdracht gegeven om een actueel meerjaren onderhoudsplan op te stellen dat dient om
onderhoudsactiviteiten stelselmatig te plannen en de dotatie aan de voorziening groot onderhoud te
onderbouwen. In de meerjarenbegroting 2019-2023 bedraagt die nu €25.000 per jaar bij een stand
van € 193.000 per einde 2018.

6. Financiën
6.1

Resultaat en bestemming resultaat

Het gerealiseerde resultaat komt uit op plus € 38.522.
Het begrote resultaat voor 2018 was € 118.916. Het resultaat is als volgt tot stand gekomen:
Totale baten
€ 3.148.962
Totale lasten
€ 3.110.207
Saldo baten en lasten € 38.755
Financieel resultaat
€
- 233
Totaal resultaat
€ 38.522
Dit resultaat is volledig toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Door dit resultaat verbeterde de rentabiliteit ten opzichte van de voorgaande jaren.
Rentabiliteit*

2014
-11%

2015
-9,30%

2016
-3,60%

2017
-1,70%

2018
1,22%

17

6.2

Begroting en realisatie

De begroting 2018 is op enkele posten niet realistisch of niet volledig geweest. Dit betreft zowel posten
aan de baten als de lastenkant. Op advies van de accountant zijn ook de verwachte kosten van twee
vaststellingsovereenkomsten die in 2019 tot stand zijn gekomen, ten laste gebracht van het personele
resultaat 2018. Daardoor kom het eindresultaat ruim € 80.000 lager uit dan het begrote resultaat. De
belangrijkste verschillen lichten we hieronder kort toe.
Realisatie
2018

Begroting
2018

2.760.420

2.630.304

130.116

301.201

224.000

77.201

Overige baten
Totaal baten

87.341
3.148.962

5.400
2.859.704

81.941
289.258

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

2.608.947
23.930
121.260
356.070
3.110.207

2.254.138
42.600
122.000
321.250
2.739.988

214.809
-18.670
-740
34.821
230.220

38.755

119.716

-80.961

-233

-800

567

38.522

118.916

-80.394

VAHON

Verschil

Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen

Saldo baten en lasten
Saldo financiële
lasten
Totaal resultaat

baten

en

Baten.
De totale baten kwamen 290.000 hoger uit. De rijksbijdragen waren € 130.000 hoger dan begroot door
stijging van de personele lumpsum en inflatievergoeding in de materiele baten. De overige
overheidsbijdragen waren € 77.000 hoger door te laag begrote subsidies van de gemeente Den Haag,
met name voor 2 participatiebanen en de 6 ID-banen. In die overige baten waren de
verhuuropbrengsten €5.400 te laag begroot en werd een meevaller geboekt van € 70.000 in de
vergoeding van het Vervangingsfonds na honorering van een bezwaarschrift over 2017.
Lasten.
De personele lasten kwamen € 305.000 hoger uit dan begroot. De loonkosten bleken € 228.000 (10%)
hoger uit te komen dan begroot, daarin ook een meevaller van € 16.000 aan meer ontvangen
uitkeringen van het UWV waarvan de verrekening in 2019 plaats vindt, omdat die kosten (alsnog) voor
rekening van Vahon komen. De overige personele kosten vertoonden een overschrijding van per saldo
ruim € 76.000, inclusief de kosten van de eerdergenoemde vaststellingsovereenkomsten.
De afschrijvingen vielen bijna €19.000 lager uit dan begroot, omdat de voorgenomen investeringen
niet zijn gedaan in 2018 maar in 2019 zullen gaan plaatsvinden.
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De huisvestingskosten liepen in de pas met de begroting, maar de kosten voor energie en water
overschreden met € 5000 terwijl de schoonmaakkosten voor datzelfde bedrag lager waren, mede door
inzet van een assistent conciërge in tijdelijke dienst.
De overige lasten waren € 34.000 hoger dan begroot. In deze post waren de kosten voor het
administratiekantoor en de accountant hoger dan begroot vanwege extra werkzaamheden bij de
verantwoording. Het deskundigenadvies was juist lager dan begroot. De juridische kosten waren met
€ 32.000 substantieel en ruim € 2000 hoger dan begroot.

6.3

Financieringsresultaat

Het financieringssaldo is licht negatief. De rente is nagenoeg nihil, daarmee zelfs onvoldoende om de
bankkosten te dekken.

6.4

Financieringsstructuur

De bekostiging van de activiteiten komt voor het grootste deel uit de rijksbijdragen (87%). Dat is lager
dan de benchmark voor éénpitters en komt door de relatief hoge subsidiebijdragen van de gemeente
Den Haag (11 %). De ouderbijdragen aan de school vormen een zeer klein aandeel in de baten.

6.5

Balansanalyse

Ontwikkeling balansposten
De exploitatierekening geeft weer wat er aan baten en lasten gedurende het jaar is gerealiseerd. De
balans geeft aan wat de waarde van de bezittingen (activa) van de stichting op enig moment zijn en
hoe deze gefinancierd zijn: met eigen of vreemd vermogen (de passiva). De balans geeft, in
tegenstelling tot de exploitatie, een momentopname weer: de situatie op 31 december 2018 ten
opzichte van een jaar eerder, zie de volgende tabel.

Balans stg Vahon 2018 en 2017
31-12
2018
x € 1.000

%

31-12
2017
x € 1.000

%

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

41
32
1.381
1.454

2,8%
2,2%
95,0%
100,0%

63
76
1.165
1.304

4,8%
5,8%
89,4%
100,0%

774
216
464
1.454

53,2 %
14,8 %
0,0 %
32 %
100,0%

735
211
358
1.304

56,4%
16,2%
0,0%
27,4%
100,0%

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Ten opzichte van het verslagjaar 2017 betreffen de belangrijkste veranderingen op de balans 2018:
➢ De waarde van de bezittingen die langer dan 1 jaar meegaan (materiele vaste activa) is
gedaald omdat er minder is geïnvesteerd dan afgeschreven
➢ De vorderingen en banktegoeden zijn per saldo gestegen, voornamelijk door het winstsaldo,
ook waren de afschrijvingen hoger dan de uitgaven aan nieuwe bedrijfsmiddelen en is er
weinig onderhoud gepleegd vergeleken met de dotatie van €25.000
➢ Het positieve exploitatiesaldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve die zo stijgt
➢ De schulden op korte termijn stijgen fors door de hoogte van de
vaststellingsovereenkomsten alvast op te nemen.
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Deze verschuivingen op exploitatierekening en balans leiden ook tot veranderingen van de
financiële kengetallen. De volgende tabel toont een verbetering van de rentabiliteit
en de huisvestingsratio en een geringe daling van de solvabiliteit, de liquiditeit en het
weerstandsvermogen. Maar de waarden liggen fors boven de signaleringsgrenzen van de inspectie.
Financiële kengetallen stichting Vahon op 31 december

2018

2017

Liquiditeit
(vlottende activa/kortlopende schulden)

3,04

3,47

Solvabiliteit 1
53,22
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

56,38

Solvabiliteit 2
68,05
(eigen vermogen (incl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

72,57

Rentabiliteit
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

1,22

Weerstandsvermogen
(eigen vermogen / totale baten * 100%)

24,57

27,01

Personele lasten / totale lasten

83,88

82,21

Materiële lasten / totale lasten

16,12

17,79

Huisvestingsratio
3,90
(huisvestingslasten inclusief afschrijving gebouwen & terreinen)
/ totale lasten

6.6

-1,69

3,65

Investeringen

In 2018 zijn amper investeringen gedaan op het gebied van inventaris, meubilair en ICT. In de
meerjarenbegroting 2019-2023 is een meerjaren investeringsplan opgenomen met gemiddeld €
60.000 aan investeringsuitgaven per jaar.

6.7

Kasstroom

De liquiditeit is op orde. De liquide middelen zijn verder toegenomen; enerzijds dankzij het positieve
exploitatieresultaat, anderzijds doordat de afschrijvingen hoger waren dan de investeringen en de
dotaties aan de voorzieningen hoger dan de onttrekkingen.
Verandering kasstroom ( liquiditeit)
Stand 31-12-2017
€
Stand 31-12-2018
€

1.165.319
1.381.284

Toename
€
215.965
Deze gunstige uitgangspositie maakt het mogelijk om in 2019 negatief te begroten en toch te
investeren in betere outillage (meubilair en ICT) en achterstallig onderhoud aan te pakken.
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6.8

Treasury verslag

Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling beleggen lenen en derivaten OCW
2016. De stichting Vahon werkt met een (standaard) treasurystatuut dat is goedgekeurd door de RvT
en vastgesteld door het bestuur en in het verslagjaar niet is gewijzigd.
De stichting onderscheidt geen privaat vermogen, maar alleen publieke reserves. Het beleid van de
overheid en van de school staat beleggen in aandelen niet toe. Daarom worden alle overtollige
liquiditeiten aangehouden op drie courante spaarrekeningen bij de ING bank. Het renteresultaat is
negatief omdat de ontvangen rente lager is dan de bankkosten.

6.9

Gebeurtenissen na balansdatum

Zoals eerder vermeld is begin 2019 de governancestructuur aangepast en is het bestuur van vijf leden
vervangen door één directeur/bestuurder a.i. (per 1 maart 2019) en een directeur bedrijfsvoering ad
interim (per 1 april 2019).
Met de oude directie worden afspraken gemaakt in de vorm van een vaststellingsovereenkomst.
De onderwijsinspectie heeft tussen december 2018 en maart meerdere onderzoeken gedaan. Het
rapport wordt zomer 2019 tegemoet gezien.

6.10 Begroting 2019
Voorjaar 2019 heeft de interim-directeur bedrijfsvoering de begroting 2019 opgesteld. Daar heeft de
MR een positief advies op gegeven en de RvT haar goedkeuring aan verleend. De bestuurder a.i. heeft
de begroting vastgesteld.
Uit deze begroting blijkt een fors tekort van € 176.000 ( -5 ,7%). De oorzaak ligt volledig aan het
wegwerken van de problemen die eind 2018 begin 2019 zijn ontstaan. Het gaat om de eenmalige kosten
van juristen en de kosten van twee interim directieleden. De reguliere formatie en exploitatie is in de
jaren na 2019 gezond. (zie Continuiteitsparagraaf).
Vahonschool

Begroting 2019

Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

2.702.672
294.367
65.500
3.062.539

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totale lasten

2.720.689
17.150
124.000
376.550
3.238.389

Saldo baten en lasten

-175.850

Saldo financiële baten en lasten -800
Totaal begroot resultaat

-176.650
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6.11 Extra subsidies 2019
De VAHON School ontvangt extra reguliere bekostiging van het Rijk aan onderwijs achterstandsmiddelen voor 47 leerlingen. Verder worden geen subsidies ontvangen voor Lerarenbeurs, etc.
Van de gemeente Den Haag wordt al jaren een subsidie ontvangen voor de 6 fte ID Banen ( € 15.000
per fte), de conciergeregeling (€2300) en voor de Participatiebanen (nagenoeg de totale loonkosten in
schaal 1). In het kader van de Haagse Educatieve Agenda doet de Vahon met succes een beroep op
subsidie bedragen voor Ouderbetrokkenheid, IKC vorming , Sport coördinatie en voor Verlengde
schooldag en de Zomerschool. Dit voor een totaalbedrag van € 136.000 in 2018.

6.12 Continuiteitsparagraaf
Het jaarverslag dient niet alleen als verantwoordingsdocument voor het afgelopen jaar, maar ook als een
vooruitblik op financiële situatie in de komende jaren; vandaar deze verplichte toekomstparagraaf (ook
wel continuïteitsparagraaf genoemd). Deze bestaat grofweg uit twee delen. Het gaat allereerst om de
financiële gevolgen van voorziene, toekomstige externe en interne beleidsontwikkelingen voor de vier
jaren volgend op het verslagjaar. Ook dient de paragraaf een procesmatige en inhoudelijke beschrijving
te bevatten van het risicomanagement. In het vervolg van dit hoofdstuk werken we dat verder uit.
A.1 Kengetallen T tot en met T+3
Leerlingen
De school telde op 1 oktober 2018 449 leerlingen, dat waren er 43 minder dan het jaar ervoor.
Tabel 6: leerlingprognose 2019-2022
Leerlingprognoses per 1 oktober
Bron
2017
2018
2019
20120
2021
2022
VAHON
492
449
425
410
400
410
Scen model PO
492
449
475
497
517
600
De leerlingprognose op de middellange termijn van het landelijke Scenariomodel PO is veel
optimistischer dan die van VAHON zelf. Die is realistischer en vertoont een lichte krimp met zachte
landing in 2021 met 400 leerlingen waarna een lichte stijging mogelijk is. Veel zal afhangen van de keuze
van de ouders als het busvervoer naar school duurder en/of soberder wordt. Voor een aanzienlijk deel
(47 lln) van het leerling bestand worden extra (onderwijsachterstands)middelen ontvangen.
De school telde op 31 december 2018 een personeelsformatie van bijna 39 fte. Daarin begrepen zijn
6 fte ID-banen en 3 personen (1,8 fte) participatiebanen die door de gemeente Den Haag gesubsidieerd
worden. In de OP formatie zijn ook de vervangers meegeteld voor het toenmalig hoge percentage (10 %)
zieken. In 2019 is het ziekteverzuim aan het dalen en gaan enkele langdurig zieken met ontslag. Dat
maakt een prognose mogelijk met 19 fte OP die 17 groepen leerlingen bedienen. (Bron formatieplan).
In het OOP zullen de komende jaren meerdere personen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en
waar het ID Banen betreft worden die niet vervangen, aangezien de gemeente Den Haag opvolgers niet
bekostigt.
Tabel 7: prognose formatie 2019-2022
2017
Categorie
DIR
1,67
OP
23,79
OOP
11,32
wv. ID banen
6
wv. Participatiebanen
Gem. aantal FTE
36,78

2018
1,07
23,82
14,1
6
1,8
38,99

2019
2
19,13
15,25
5
2,8
36,38

2020
1,8
19
12
4
1,8
32,8

2021
1,8
19
9,6
3
1,8
30,4

2022
1,8
19
9,6
3
1,8
30,4
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A.2 Meerjarenbegroting T tot en met T+3
Voorjaar 2019 is een nieuwe meerjarenbegroting 2019-2022 opgesteld, goedgekeurd door de RvT en
vastgesteld door de bestuurder. Deze begroting vormt een belangrijke eerste stap naar beleidsrijker
begroten, waarbij plannen om het onderwijs te verbeteren en de beschikbare middelen duidelijk op
elkaar zijn afgestemd. In de jaarschijf 2020 die in oktober 2019 wordt gemaakt zal dit nog beter tot uiting
komen.
In de meerjarenbegroting vormen aannames over het aantal leerlingen en fte belangrijke
basisvariabelen. Het financieel beleid is gericht op het realiseren van exploitatie overschotten in tijden
van krimp (en na ijlende bekostiging). De overschotten van de komende jaren dienen om de
reservepositie te versterken na jaren van exploitatietekorten.

Het resultaat kan verbeteren doordat de formatie meedaalt met het leerlingtal, de subsidie vanuit de
gemeente Den Haag op peil blijft en de inhouding op de lumpsum van € 60.000 door OCW in 2021
afloopt.
Een ander speerpunt is het stelselmatig investeren in goede (ICT) faciliteiten en moderne leermiddelen
en nieuw meubilair. Ook het achterstallig onderhoud vergt extra uitgaven.
.Investeringen
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
- meubilair
- ICT
Leermiddelen PO
Overige materiële vaste activa

€
€
€
€
€
€
€

3.000
1.000
30.000
52.500
42.000
128.500

€
€
€
€
€
€
€

2.000
35.000
42.000
18.000
97.000

€
€
€
€
€
€
€

30.000
12.000
42.000

€
€
€
€
€
€
€

30.000
12.000
10.000
52.000

€
€
€
€
€
€
€

30.000
32.000
15.000
77.000

€
€
€
€
€
€
€

30.000
19.500
15.000
64.500

Uitgaande van bovenstaande meerjaren exploitatieresultaten, investeringen, afschrijvingen en dotaties
komen we tot een geprognosticeerde meerjaren balans in de volgende tabel .
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Meerjaren balans
1. Activa
1.1 Immateriële vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa
Vaste activa

realisatie

prognose

prognose

prognose

prognose

prognose

2018

2019

2020

2021

2022

2023

40.580
40.580

151.930
151.930

219.413
219.413

228.397
228.397

241.130
241.130

272.838
272.838

1.4 Voorraden
1.5 Vorderingen
1.6 Effecten
1.7 Liquide middelen
Vlottende activa

31.912
1.381.284
1.413.196

32.000
1.034.723
1.066.723

32.000
1.079.125
1.111.125

32.000
1.213.254
1.245.254

32.000
1.369.504
1.401.504

32.000
1.458.583
1.490.583

Totale Activa

1.453.776

1.218.653

1.330.538

1.473.651

1.642.634

1.763.421

773.760
215.524
464.492

597.110
156.543
325.000

727.094
138.445
325.000

854.888
153.763
325.000

1.018.575
219.059
325.000

1.183.522
114.899
325.000

1.453.776

1.078.653

1.190.538

1.333.651

1.562.634

1.623.421

2. Passiva
2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden
Totale Passiva

Aan de activazijde neemt de waarde van de materiële vaste activa in en na 2019 ten opzichte van 2018
toe dankzij de geplande investeringen in meubilair en ICT.
De vorderingen (op OCW, ouders en andere debiteuren) zijn stabiel verondersteld.
De liquide middelen dalen in 2019 door de investeringen en het exploitatieverlies maar nemen daarna
weer toe dankzij de positieve exploitatieresultaten.
Aan de passivazijde neemt het eigen vermogen in 2019 af door het begrote exploitatietekort maar
daarna weer toe dankzij de begrote exploitatieresultaten vanaf 2020. De voorzieningen fluctueren met
de uitgaven volgens het huidige meerjaren onderhoudsplan. Er zijn geen langlopende schulden. De
kortlopende schulden worden vanaf 2019 constant gehouden; de ervaring leert dat ze weinig van invloed
zijn op de financiële continuïteit.
Kengetallen meerjarig
Op basis van de meerjarenbegroting en de meerjaren prognosebalans, kunnen ook de kengetallen tot
2022 worden berekend. Deze staan weergegeven in de onderstaande tabel.
vahon kengetallen

huisvestingslasten /
totale lasten

2019

2020

2021

2022

begroting

begroting

begroting

begroting

2023
begroting

3,8%

4,6%

4,8%

4,9%

4,9%

-5,8%

4,3%

4,4%

5,7%

5,7%

3,28

3,42

3,83

4,31

4,59

solvabiliteit 1

55,4%

61,1%

64,1%

65,2%

72,9%

solvabiliteit 2

69,9%

72,7%

75,6%

79,2%

80,0%

weerstandsvermogen
kapitalisatiefactor

19,5%
39,8%

23,9%
43,7%

29,3%
50,6%

35,2%
56,8%

40,9%
60,9%

rentabiliteit
liquiditeit

Na het negatieve resultaat in 2019 herstellen de kengetallen van rentabiliteit maar ook van solvabiliteit
en liquiditeit zich vanaf 2020. Het weerstandsvermogen blijft op niveau.
De personele lasten in % van de totale baten vertonen een dalende trend, dankzij de krimp van de
personeelsformatie. Zo zal ook bij daling van leerlingtal de stichting financieel gezond blijven en is er
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ruimte voor uitgaven aan lesmateriaal (gebruiksmiddelen en verbruiksmiddelen) en een fris en veilig
gebouw.
B.1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
De Vahonschool is een éénpitter maar met een 449 leerlingen van behoorlijke omvang (tweemaal de
gemiddelde schoolgrootte in Nederland). Onvoorziene gebeurtenissen kunnen voor de (financiële)
continuïteit verstrekkende gevolgen hebben. Vandaar dat er vanuit het bestuur en raad van toezicht
nadrukkelijker aandacht besteed zal worden aan het risicomanagement. Dit risicomanagement
verloopt nu (juni 2019) al langs drie lijnen, te weten AO/IC, planning & control en risicoanalyse.
AO/IC
De eerste lijn in risicobeheersing betreft een degelijke administratieve organisatie en interne control.
De financiële- en personeelssalarisadministratie is volledig uitbesteed aan ONS Onderwijskantoor te
Heerlen. De boekhouding en formatieve veranderingen zijn real time beschikbaar via het TIGplatform
in AFAS. Vanaf mei 2019 wordt gewerkt met kwartaalrapportages aan bestuurder en RvT.
Er zijn en worden steeds meer standaardprocedures vastgelegd in wat een gids AO/IC gaat worden;
onder meer voor bestellen en betalen, voor het aanstellen van tijdelijk en vast personeel en voor het
aangaan van verplichtingen door de algemeen directeur/bestuurder boven € 10.000.
De intensiteit en omvang van kasbetalingen worden beperkt en beter ingeregeld.
De lijnen tussen directeur-bestuurder en toezichthoudend bestuur zijn kort en de (financiële)
informatiestroom is volledig en actueel.
Het vier-ogen principe geldt ten aanzien van zowel begroten, bestellen, bewaren en betalen.
Planning & Control
De tweede lijn van risicobeheersing betreft het werken volgens een vaste planning & control-cyclus.
Het cyclisch proces van plannen, programmeren, budgetteren, evalueren en bijstellen staat in de
grondverf en zal in 2019 /20 consequent worden uitgerold en geborgd gaan worden; te beginnen met
de begroting 2020. De belangrijkste functie van de planning- & control-cyclus is hiermee geschetst:
naarmate aan de voorkant van het proces de keuzes beter zijn onderbouwd, zal de exploitatie beter
volgens plan verlopen en is de bestuurder beter in staat om de kosten juist te voorzien, te dekken, te
beheersen en bij te sturen als er overschrijdingen optreden.
De planning & control-cyclus van de VAHON school omvat dan de volgende documenten:
➢ Schoolplan en jaarplan
➢ Meerjarenexploitatie met toelichting
➢ Jaarbegroting met toelichting
➢ Managementrapportages per kwartaal met toelichting
➢ Meerjaren formatieplan
➢ Jaarverslag met bestuursverslag, jaarrekening en continuïteitsparagraaf
Risicoanalyse
Een goede AO/IC en planning & control vormen de basis van goed risicomanagement: op deze manier
worden al veel risico’s beheerst. Om in kaart te brengen welke risico’s zich nog meer kunnen voor
doen, vindt ook risico-identificering plaats door middel van risicoanalyse.
Risico’s zijn gebeurtenissen die het behalen van de strategische doelstellingen bedreigen. Ze zijn
voorstelbaar, maar niet voorspelbaar. Het directe effect van risico’s is vaak financiële schade of
imagoschade (met als gevolg minder leerlingen en dus minder baten). Om te voorkomen dat risico’s
zich voordoen of om de kans of impact van een risico te verminderen, worden beheersmaatregelen
opgesteld. Het beheersen van de risico’s wordt ook wel risicomanagement genoemd, waarbij het gaat
om het vinden van een balans tussen risico’s nemen en risico’s beheersen. Uiteindelijk kan de
organisatie ook besluiten het financiële gevolg te aanvaarden en af te dekken via de bufferreserve.
Daarvoor streeft de VAHON school naar een weerstandsvermogen van 30 % van de baten (nu 24 %).
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B.2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Het bestuur van de Vahonschool heeft de afgelopen jaren geen externe risico-analyse laten uitvoeren.
Het nieuwe bestuur is van plan om dat in het najaar van 2019 wel te laten doen. In dit verslag sluiten
wij aan bij de risico’s die in de toelichting bij de meerjarenbegroting zijn geformuleerd en de
onzekerheden die het bestuur momenteel ervaart in het politiek-maatschappelijke krachtenveld rond
de school. Deze jaarrekening veronderstelt namelijk continuïteit van de instelling. Door externe
omstandigheden in de loop van 2019 staat die continuïteit ter discussie. We doelen op het rapport van
bevindingen van de onderwijsinspectie dat in juli 2019 is vastgesteld en de voorgenomen aanwijzing
die de minister van OCW heeft opgesteld. De publieke en politieke aandacht van de laatste maanden
kunnen tot bepaalde negatieve financiële gevolgen leiden. Dankzij de goede financiële
uitgangspositie van de stichting Vahon gelet op de kengetallen solvabiliteit en liquiditeit , hoeft dit
geen bedreiging te zijn voor de financiële continuïteit.
Aan mogelijke risico’s en beheersmaatregelen onderscheiden we :
1. Meer krimp van leerlingtal dan voorzien. Er zijn twee mogelijke oorzaken:
a. Negatieve publiciteit rond de publicatie van het inspectierapport
b. Beperken van het aanbod/ stijgende bijdragen aan busvervoer
Financieel gesproken geeft een grote krimp een jaar lang respijt dankzij het systeem van t-1 bekostiging
door het Rijk; de bekostiging ijlt een jaar na en biedt gelegenheid om te bezuinigen.
2. Subsidie Den Haag daalt
Jaarlijks ontvangt de school ruim 2 ton aan extra subsidie. Die is voor een deel structureel (ID Banen
en STIP banen) maar gedeeltelijk onderhevig aan beslissingen op aanvraag ( zomerschool, verlengde
lesdag). Bovendien is de ID baan subsidie van € 15.000 per assistent conciërge persoonsgebonden. Dus
als de werknemer vertrekt, met pensioen gaat of een andere functie in de school krijgt, dan vervalt de
subsidie. De termijn om bij te sturen is hier beperkt; daarom zet het bestuur in op de spelregel :
minimaliseren structurele personele verplichtingen tegenover incidentele baten.
3. Mogelijke claims
Door de ad-hoc bedrijfsvoering in het recente verleden kunnen er nog personele of materiele kwesties
op tafel komen die onverwacht voor correcties, boetes of processen kunnen leiden.
4. Ziekteverzuim stijgt weer
De daling van (langdurig) ziekteverzuim in 2019 is evident, maar kan weer stijgen als de weerbaarheid
van het personeel op de proef wordt gesteld door (nieuwe) onduidelijkheden rond de leiding en de
toekomst van de school.
5. Geluidsoverlast
Een conflict met omwonenden is het laatste waar de school op zit te wachten: we streven naar
harmonie binnen en buiten de school. Maar een oplossing – geïnitieerd en gefaciliteerd door de
gemeente - kan meer kosten en stress met zich meebrengen dan dragelijk is in onze situatie.

Financiële positie 2018
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de
balansen:
Vergelijkend balansoverzicht
31-12
2018
x € 1.000

%

31-12
2017
x € 1.000

%

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

41
32
1.381
1.454

2,8%
2,2%
95,0%
100,0%

63
76
1.165
1.304

4,8%
5,8%
89,4%
100,0%

774
216
464
1.454

53,2%
14,8%
0,0%
32,0%
100,0%

735
211
358
1.304

56,4%
16,2%
0,0%
27,4%
100,0%

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
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Resultaat
Het resultaat over 2018 bedraagt k€ 39 Tegenover k€ -45 over 2017.
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2018
x € 1.000

Begroting
2018
x € 1.000

Realisatie
2017
x € 1.000

Baten
(Rijks)bijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

2.761
301
87
3.149

2.630
224
5
2.859

2.403
299
20
2.722

2.609
24
477
3.110

2.314
43
383
2.740

2.275
48
444
2.767

39

119

-45

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

-

Resultaat baten en lasten

39

27

-1
118

-45

Kengetallen
Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten.
De kengetallen geven de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname.
2018

2017

3,04

3,47

Solvabiliteit 1
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

53,22

56,38

Solvabiliteit 2
(eigen vermogen (incl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

68,05

72,57

1,22

-1,69

Weerstandsvermogen
(eigen vermogen / totale baten * 100%)

24,57

27,01

Personele lasten / totale lasten

83,88

82,21

Materiële lasten / totale lasten

16,12

17,79

Kapitalisatiefactor
(balanstotaal -/- bw geb&terr) / (totaal baten + fin.baten) * 100%

46,16

47,90

3,90

3,65

Liquiditeit
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Rentabiliteit
(saldo gewonen bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

Huisvestingsratio
(huisvestingslasten inclusief afschrijving gebouwen & terreinen) / totale lasten
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B1 Grondslagen voor de jaarrekening
Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening
1.

Algemene toelichting

1.1 Activiteiten
Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland is het bevoegd gezag van Algemene Hindoe Basisschool
en de activiteiten bestaan uit het verzorgen van primair onderwijs in de regio Den Haag.
1.2 Continuïteit
Het eigen vermogen van Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland bedraagt per 31 december 2018
€ 773.760 positief. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. Voor een nadere toelichting wordt verwezen
naar pagina 25 in het bestuursverslag.
1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland is feitelijk gevestigd op Mackaystraat 6, 2571 AR te Den
Haag en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40412801.
1.7 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting
Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland zich verschillende oordelen en schattingen 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.
1.11 Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen
uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het
management van Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland en nauwe verwanten zijn verbonden
partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie
die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
1.12 Toelichting op het kasstroomoverzicht
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 zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
2.

Algemene grondslagen

2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), de
verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.
2.4 Financiële instrumenten
Alle overige in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs.
3.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.2 Materiële vaste activa
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten,
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de
subsidies betrekking hebben.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud
gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt 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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3.4 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum 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 bijzonderwaardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van
de boekwaarde van het betreffende actief.
3.6 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen
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 winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
3.8 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
3.9 Eigen vermogen
3.9.1 Algemene reserve
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze wordt opgebouwd
uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en lasten. In
geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve wordt
beschouwd als publieke middelen.
3.10 Voorzieningen
3.10.1 Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan,
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is
te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële
grondslagen. De overige 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.
3.10.2 Pensioenvoorziening
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt gefinancierd door afdrachten
aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd
volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te
betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord.
De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten bij ABP, anders dan
het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het
boekjaar verantwoord in de jaarrekening.
Per 31 december 2018 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,0%.
3.10.4 Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het
dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de blijfkans. Bij het contant
maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 1,0% (2017: 2,5%) als disconteringsvoet gehanteerd.
3.10.5 Voorziening groot onderhoud gebouwen
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen
over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het
groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
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3.12 Kortlopende schulden
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.
4.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen
lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.
4.2 Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie
OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage
verantwoord.
De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder
verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat
van baten en lasten.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang
van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum
worden verantwoord onder de overlopende passiva.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten
verantwoordt in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de
overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de
kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
4.3 Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, Provincie of
andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking
hebben.
4.4. Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ,
Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop
ze betrekking hebben.
4.5 Personeelsbeloningen
4.5.1 Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
4.5.2 Pensioenen
Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de
pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van
activa en passiva, bij Pensioenvoorziening.
4.6 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en
vastgoedbeleggingen 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.
4.7 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen.
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5.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

5.1.2 Rente- en kasstroomrisico
Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland loopt renterisico over de rentedragende vorderingen
(liquide middelen) en rentedragende kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs
Nederland) risico ten aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt
Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland 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 afdekking van het renterisico
gecontracteerd.
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B2 Balans per 31 december 2018 na resultaatbestemming
Activa

2018
€

2017
€

€

€

Vaste Activa
Materiële vaste activa
Vervoermiddelen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen

33.811
6.769

254
52.493
10.263
40.580

63.010

Vlottende activa
Vorderingen
Ministerie van OCW
Overige vorderingen en overlopende activa

31.912

75.787
31.912

Liquide middelen
Kas
Tegoeden op bankrekeningen
Deposito's
Overige liquide middelen

105
551.198
829.981
-

TOTAAL ACTIVA
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75.787

1.511
335.529
829.029
-750
1.381.284

1.165.319

1.453.776

1.304.116

Passiva

2.018
€

€

Eigen vermogen
Algemene reserve

773.760

2.017
€

735.238
773.760

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Overige voorzieningen

192.974
22.550

735.238

167.974
43.207
215.524

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overige overlopende passiva

37.975
119.231
25.690
142.563
139.033

TOTAAL PASSIVA
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€

211.181

50.500
111.232
25.496
732
169.737
464.492

357.697

1.453.776

1.304.116

B3 Staat van Baten en Lasten 2018
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

Baten
(Rijks)bijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

2.760.420
301.201
87.341
3.148.962

2.630.304
224.000
5.400
2.859.704

2.402.652
298.615
19.826
2.721.093

2.608.947
23.930
121.260
245.731
110.339
3.110.207

2.314.138
42.600
122.000
186.250
75.000
2.739.988

2.274.627
47.680
100.902
243.335
100.259
2.766.803

38.755

119.716

-45.710

415
648

200
1.000

952
1.151

-233

-800

-199

38.522

118.916

-45.909

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Leermiddelen
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten

Resultaat baten en lasten
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B4 Kasstroom 2018
2018
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

2017
€

€

€

38.755
23.930
4.343

-45.710
47.680
-6.025

28.273
Verandering in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

43.875
106.795

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

112.281
87.766
150.670

200.047

217.698

195.992

415
-648

Kasstroom uit operationele activiteiten

41.655

952
-1.151
-233

-199

217.465

195.793

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

-1.500

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

-38.013
-1.500

-38.013

215.965

157.780

1.165.319
215.965

1.007.539
157.780
1.381.284
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1.165.319

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2018
Activa
Vaste activa
31-12
2018
€

31-12
2017
€

1.2 Materiële vaste activa
Vervoermiddelen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen

Vervoermiddelen
€

Boekwaarde
31-12-2017
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Inventaris
en apparatuur
€

33.811
6.769

254
52.493
10.263

40.580

63.010

Leermiddelen
€

Totaal
€

8.750
-8.496

162.854
-110.361

109.457
-99.194

281.061
-218.051

254

52.493

10.263

63.010

-254

1.500
-20.182

-3.494

1.500
-23.930

-254

-18.682

-3.494

-22.430

8.750
-8.750

164.354
-130.543

109.457
-102.688

282.561
-241.981

33.811

6.769

40.580

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2018
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

-

Afschrijvingspercentages
Vervoermiddelen
Inventaris en apparatuur
ICT
Leermiddelen

3,33 jaar
5-20 jaar
3 jaar
8-10 jaar
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Vlottende activa

31-12
2018
€

31-12
2017
€

1.5 Vorderingen
Ministerie van OCW

-

Overige vorderingen
Gemeente overige
Netto salaris
Totaal overige vorderingen

217
217

40.391
1.174
41.565

Overige overlopende activa
Loonkosten VF
Nog te ontvangen rente
Vooruitbetaalde kosten
Debiteuren transitoria
Totaal overige overlopende activa

2.495
415
17.985
10.800
31.695

14.440
952
16.610
2.220
34.222

Totaal vorderingen

31.912

75.787

31-12
2018
€

-

31-12
2017
€

1.7 Liquide middelen
Kas
1.7.1
Tegoeden op bankrekeningen
Deposito's
1.7.3
Overige liquide middelen
1.7.4
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105
551.198
829.981
-

1.511
335.529
829.029
-750

1.381.284

1.165.319

Passiva
31-12
2018
€

31-12
2017
€

2.1 Eigen vermogen
Algemene reserve

773.760
773.760

Saldo
31-12-2017
€

Bestemmingsresultaat
€

735.238
735.238

Saldo
31-12-2018
€

Algemene reserve

735.238

38.522

773.760

Totaal Eigen vermogen

735.238

38.522

773.760

31-12
2018
€

31-12
2017
€

2.2 Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Overige voorzieningen

192.974
22.550
215.524

Saldo
31-12-2017
€

Dotatie
2018
€

Onttrekking
2018
€

Onderhoudsvoorziening

167.974

25.000

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea

43.207

-

211.181

25.000

Totaal voorzieningen

-

Vrijval
2018
€

167.974
43.207
211.181

Saldo
31-12-2018
€
-

192.974

-10.824

-9.833

22.550

-10.824

-9.833

215.524

De onderhoudsvoorziening betreft een egalisatievoorziening gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.
De voorziening voor Jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar beoordeeld en berekend op basis van de op
balansdatum bestaande aanspraken voor de komende tien jaren. Gabaseerd op:
- Leeftijd per medewerker
- Gehele personeelsbestand
- Jaren dienstverband per medewerker
- Omvang dienstbetrekking
- Jubileum bij 25-jarig 50% gratificatie, bij 40-jarige diensttijd 100%
- Gratificatie berekend op individuele salarisgegevens rekening houdend met verwachte gemiddelde salarisstijging op lange termijn en een
verdisconteringsvoet.
- Berekening tegen contante waarde
- Rekeninghoudend met een blijfkans.
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< 1 jaar
€

1 jaar < > 5 jaar
€

> 5 jaar
€

Totaal
€

Onderverdeling voorzieningen
Onderhoudsvoorziening

27.000

91.500

74.474

192.974

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea

1.431

14.849

6.270

22.550

28.431

106.349

80.744

215.524

Totaal voorzieningen

2.4 Kortlopende schulden

31-12
2018
€

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

31-12
2017
€

37.975
119.231
25.690
142.563
139.033
464.492

50.500
111.232
25.496
732
169.737
357.697

2.563
140.000
142.563

732
732

18.973
71.187
48.873
139.033

51.059
77.167
41.511
169.737

Specificatie overige kortlopende schulden
Stg. Leerlingvervoer
Overig nog te betalen

Specificatie overlopende passiva
Subsidies Ministerie van OCW
Vakantiegeld reservering
Crediteuren transitoria
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Model G Verantwoording subsidies OCW

Bestuur:

40740

Brinnr:

25GH

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)
Omschrijving
Regeling lerarenbeurs voor scholing,
zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009-2017

Toewijzing
Kenmerk
DL/B/110284

Bedrag van

Datum
6-5-2009

Ontvangen t/m vorig

de toewijzing
€
6.046,00

totaal €

6.046,00

Lasten t/m vorig

verslagjaar
€ 29.921,00
€

29.921,00

Stand begin

verslagjaar
22.567,00
€

22.567,00

Ontvangst in

verslagjaar
7.354,00
€

7.354,00

€

Lasten in

Vrijval niet besteed in

Stand ultimo

Prestatie

verslagjaar
6.046,00

verslagjaar
13.400,00

verslagjaar

verslagjaar
€ 0,00

afgerond?
ja

6.046,00

€ 13.400,00

€

-

€

-

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b)
G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Bedrag van
de toewijzing

Ontvangen t/m vorig
verslagjaar

Lasten t/m vorig
verslagjaar

€

€

Stand begin
verslagjaar

Ontvangst in
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Te verrekenen
ultimo verslagjaar

Subsidieregeling Teambeurs po (artikel 18 lid 4)
totaal €

-

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar.
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Bedrag van
de toewijzing

Ontvangen t/m vorig
verslagjaar

Lasten t/m vorig
verslagjaar

€

€

Stand begin
verslagjaar

Ontvangst in
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Saldo nog te besteden ultimo
verslagjaar

Stand ultimo
verslagjaar

Subsidieregeling Teambeurs po (artikel 18 lid 4)

totaal €

-

-

-
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€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Gebeurtenissen na balansdatum
In juli 2019 is het rapport van bevindingen van de onderwijsinspectie vastgesteld en heeft de minister van OCW de
de voorgenomen aanwijzing opgesteld. De publieke en politieke aandacht kunnen tot bepaalde negatieve financiële gevolgen
leiden. Dankzij de goede financiële uitgangspositie van Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland gelet
op de kengetallen solvabiliteit en liquiditeit, hoeft dit geen bedreiging te zijn voor de financiële continuïteit.
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B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Overzicht langlopende contracten

Premie

CANON: kopieermachine

€ 1.307
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per kwartaal

B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2018
Baten
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

3.1 (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW
Rijksbijdrage Ministerie van OCW
Rijksbijdragen MI
Rijksbijdragen P&A-beleid
Inhouding OCW voorgaande jaren
Overige subsidies Ministerie van OCW
Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV
Baten OCW voorgaande jaren

3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.2
3.1.2
3.1.4

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW

2.019.975
339.507
303.516
-60.872
101.475
56.819
-

1.920.113
333.000
253.448
92.043
56.700
-25.000

1.824.329
332.756
241.941
-131.707
81.063
54.270
-

2.760.420

2.630.304

2.402.652

De rijksbijdrage 2018 is hoger dan begroting en realisatie 2017. De oorzaak is de bijstelling van de bekostiging
i.v.m. een nieuwe CAO. Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van werkdrukverlaging en de
bekostiging van de prestatiebox is tevens bijgesteld.

3.2 Overige overheidsbijdragen
Gemeentelijke bijdragen
Inkomsten gemeentelijke projecten

3.2.1
3.2.1

Totaal overige overheidsbijdragen

53.805
247.396

19.000
205.000

18.951
279.664

301.201

224.000

298.615

In 2018 viel de subsidie van Gemeente Den Haag in het kader van de Subsidieregeling Integrale Plannen lager
uit dan in 2017

3.5 Overige baten
Verhuur
Baten niet- subsidiabel
Overige

3.5.1
3.5.5
3.5.6

Totaal overige baten

10.800
534
76.007

5.400
-

925
18.901

87.341

5.400

19.826

De overige baten in 2018 bestaan uit een teruggaaf van het Vervangingsfonds van in voorgaande jaren afgekeurde
declaraties.
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Lasten
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

4.1 Personele lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Premies Participatiefonds
Premies Vervangingsfonds
Pensioenlasten
Vrijval jubilea
Dotatie jubilea
Inhuur externen
Cursuskosten
Reis- en verblijfskosten
Schoolbegeleidingsdiensten
Kosten arbodienst
Representatiekosten
Overige

1.825.546
245.774
76.443
78.260
226.042
-9.833
2.941
1.964
24.181
14.379
13.511
165.843
2.665.051
-56.104
2.608.947

Uitkeringen vervangingsfonds (-/-)
Uitkeringen overige (-/-)
Totaal personele lasten

2.223.638
10.000
50.000
10.000
2.000
20.000
10.000
17.000
11.500
2.354.138
-40.000
2.314.138

1.780.224
232.775
58.049
67.344
238.449
-1.460
10.643
4.615
5.047
19.968
10.021
13.450
9.031
2.448.156
-173.529
2.274.627

De toename van de personele lasten in 2018 wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal FTE's, een stijging
van de premies alsmede een stijging van de salarissen als gevolg van de CAO ontwikkelingen.

Aantal fte's
OP
OOP
DIR

23,81
14,10
1,07
38,98

23,79
11,32
1,67
36,78

4.2 Afschrijvingslasten
Inventaris en apparatuur
Vervoermiddelen
Leermiddelen

20.182
254
3.494

26.800
15.800

20.146
3.045
24.489

Totaal afschrijvingslasten

23.930

42.600

47.680
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Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

4.3 Huisvestingslasten
Huur
Klein onderhoud en exploitatie
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Onderhoudsvoorziening dotatie / vrijval (-/-)
Overige huisvestingslasten

14.920
35.587
39.931
1.842
25.000
3.980

15.000
30.000
45.000
2.500
25.000
4.500

384
19.934
30.745
44.314
2.245
3.280

121.260

122.000

100.902

Administratie en beheer
Accountantskosten
Telefoon- en portokosten e.d.
Kosten bovenschools/bestuur
Deskundigheidsadvies
Culturele vorming
Contributies
Medezeggenschapsraad
Verzekeringen
Uitgaven overige projecten
Drukwerk (o.a. schoolgids)
Vervoerskosten
Lasten voorgaande jaren
Overige instellingslasten

38.520
8.147
2.229
8.000
41.590
5.929
2.518
1.587
120.100
1.590
345
4.372
10.804

33.500
4.500
2.500
10.500
10.000
9.000
5.000
1.000
2.000
103.000
2.000
3.250

36.928
7.804
2.185
5.500
23.681
23.897
4.810
1.589
96.175
2.195
21.810
3.058
13.703

Totaal overige instellingslasten

245.731

186.250

243.335

Totaal huisvestingslasten

4.4 Overige lasten

Accountantshonoraria
Controle van de jaarrekening boekjaar
Controle van de jaarrekening voorgaande boekjaren
Overige controlewerkzaamheden

6.961
1.186

6.861
2.837
943

8.147

10.641

4.4 Leermiddelen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Totaal leermiddelen
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34.703
75.636

17.500
57.500

24.670
75.589

110.339

75.000

100.259

Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

5. Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten
Financiële lasten
Rentelasten
Totaal financiële baten en lasten
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415

200

952

648

1.000

1.151

-233

-800

-199

WNT-verantwoording 2018 St. Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op
St. Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland. Het voor deze stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 111.000.
Het totaal aantal complexiteitspunten voor de stichting is 4. Zie onderstaande berekening.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband 2018 (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

R. Ramcharan
Directeur
01/01-31/12
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€ 72.963
€ 10.811
€ 83.774

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 111.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

Totaal bezoldiging

€ 83.774

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t
N.v.t

Bedragen x € 1

R. Ramcharan

S. Gokoel

Gegevens 2017

Directeur

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband 2017 (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

01/01-31/12
1,0
ja

01/01-28/07
0,58
ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 68.879
€ 10.460

€ 9.854
€ 6.017

Totaal bezoldiging 2017

€ 79.339

€ 15.871

€ 107.000

€ 107.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam Topfunctionaris
S. Sookhoo
M. Goelzar
S. Mangre
V. Mohabier
A. Andriol
N. Mathura
D. Prahladsingh
D. Ramautarsing
A. Sewtahal
I. Jadoenandansing

Functie
Voorzitter bestuur
Penningmeester bestuur
Lid bestuur
Lid bestuur
Voorzitter RvT
Secretaris RvT
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT

Complexiteitspunten
Complexiteitspunten gemiddelde totale baten
Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren
Totaal aantal complexiteitspunten
Bezoldigingsklasse
Bezoldigingsmaximum

2
1
1
4
A
€

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 individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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111.000

(Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten
De verdeling van het exploitatiesaldo over 2018 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur
al in deze jaarrekening verwerkt.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het positieve resultaat ad. € 38.522 over 2018 toegevoegd aan
de algemene reserve.
€
Algemene reserve
38.522
38.522

49

E Overzicht verbonden partijen
Verbonden partij, minderheidsdeelneming
Statutaire naam

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Code
activiteiten *

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden

Stichting

Den Haag

4. overige

* Code activiteiten:

1. contractonderwijs
2. contractonderzoek
3. onroerende zaken
4. overige
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van
Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland
Mackaystraat 6
2571 AR 'S-GRAVENHAGE

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2018

Ons oordeel met beperking
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe
Onderwijs Nederland te 'S-GRAVENHAGE gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening uitgezonderd de mogelijke
effecten van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf ‘De basis voor ons
oordeel met beperking’ een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs
Nederland op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.
De jaarrekening bestaat uit:
(1)
de balans per 31 december 2018;
(2)
de staat van baten en lasten over 2018; en
(3)
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel met beperking
In het rapport van bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs d.d. 23 mei 2019
stelt de inspectie dat uit haar onderzoek is gebleken dat met betrekking tot het
materiële en personele deel van het leerlingenvervoer over de jaren 2016, 2017 en
2018 onrechtmatige uitgaven zijn gedaan van in totaal circa € 161.357,- over die jaren.
Wij hebben geen voldoende en geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen met
betrekking tot het hiervoor genoemde bedrag. Als gevolg daarvan hebben wij niet
kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot de
hiervoor genoemde bedragen.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs
Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel met beperking.

Benadrukking van gebeurtenissen na balansdatum
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 'gebeurtenissen na balansdatum' van de
jaarrekening, op pagina 42, waarin uiteengezet is dat de minister van OCW een
voorgenomen aanwijzing heeft opgesteld en dat de publieke en politieke aandacht tot
bepaalde negatieve financiële gevolgen kan leiden voor Stichting Vooruitstrevend
Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland.
Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de
anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 (j)
Uitvoeringsregeling WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het
ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en
artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT plichtige instellingen alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2018 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor
de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

•

•
•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.
Eindhoven, 2 oktober 2019
Wijs Accountants

Was getekend: Drs. A.A.J. Vogels RA
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