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GECONSOLIDEERD
  

€ € € € 

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 1
Bedrijfsgebouwen en ‑terreinen 7.116 3.151
Inventarissen 40.396 43.992

47.512 47.143

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Handelsdebiteuren 2 94.418 84.332
Belastingen en premies 3 1.652 0
Overige vorderingen en overlopende activa 4 33.256 50.530

129.326 134.862

Liquide middelen 5 1.446.973 1.377.374

1.623.811 1.559.379

€ € € € 

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal - - 
Bestemmingsreserves 6 1.384.487 1.328.386

1.384.487 1.328.386

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 7 28.426 14.881
Belastingen en premies 8 94.926 92.935
Overige schulden en overlopende passiva 9 115.972 123.176

239.324 230.993

1.623.811 1.559.379

0 0
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31 december 2019 31 december 2018

PASSIVA

1.1  BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na bestemming van het exploitatiesaldo)

31 december 2019 31 december 2018

ACTIVA



1.2 exploitatierekening over 2019
                 realisatie             begroting                realisatie

2019 2019 2018

nr ! ! ! ! ! ! 
Baten
Contributie 13     1.350.744   1.348.612   1.313.025 
Abonnementen dienstverlening 14         89.192        74.398       78.911 
Dienstverlening 15         77.003        35.525       35.605 
Contractdienstverlening 16       431.318      441.779      396.611 
Overige opbrengsten 17       149.229         136.501      141.141 

Totaal baten    2.097.486    2.036.814   1.965.293 
Lasten
Personeelskosten 18     1.371.250   1.396.047   1.250.517 
Overige personeelskosten 19         25.248        30.000       32.669 
Reis- en verblijfskosten 20       102.908      115.000       99.148 
Inkoop diensten 21       166.364      105.000      119.510 
Huisvesting 22       106.433      110.000      104.245 
Kantoorkosten 23         94.975      107.500      103.330 
Voorlichting 24       138.553      125.000      168.657 
Bestuurskosten 25          9.225        12.000         9.083 
Overige kosten 26         26.581        20.000       24.147 

Totaal lasten   2.041.536    2.020.547   1.911.306 

Saldo baten en lasten bedrijfsvoering        55.950        16.267       53.987 

Overige baten en lasten
Belastingen, vennootschapsbelasting               -                -          -2.653 
Rente: baten             151         1.000            293 
Rente: lasten               -             -500             -   

            151            500        -2.360 

Exploitatiesaldo        56.101        16.767       51.627 

Bestemming van het saldo
Instandhoudingsreserve 36.101 0 31.627
Bestemmingsreserve nieuwe kernwaarden 20.000 0 40.000
Bestemmingsreserve jubileumjaar VOS/ABB 0 0 -20.000

56.101 0 51.627
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Resultaat (geconsolideerd) 
Het nettoresultaat over 2019 bedraagt ! 56.101 positief.  
Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld de bestemmingsreserve 'nieuwe kernwaarden' te handhaven en met ! 20.000 te 
verhogen tot ! 60.000 tot dekking van de in het verslagjaar 2020 te verantwoorden kosten. Het voorstel is ook om de 
bestemmingsreserve personeel te handhaven op ! 80.000 voor onvoorziene personele risico's.  
Het voorstel is om het positieve resultaat ad ! 36.101 toe te voegen aan de instandhoudingsreserve. 
Vooruitlopend op instemming is de verantwoording in de jaarrekening gepresenteeerd conform deze bestemming.  

Toelichting verschillen met de begroting 2019 (geconsolideerd) 

BATEN 
(13 & 14) Contributie en abonnementen:  
VOS/ABB heeft de krimp volledig opgevangen met uitbreiding van het aantal aangesloten schoolbesturen (op basis van leerlingen). 
De contributie is nagenoeg gelijk aan de begroting. De opbrengst van abonnementen komt hoger uit door uitbreiding van het aantal 
aangesloten samenwerkingsverbanden (SWV's). Het aantal aangesloten gemeenten blijft nog altijd licht achter op de begroting.  
(15) Dienstverlening:  
Deze post bestaat uit dienstverlening op basis van subsidies en dienstverlening in de vorm van cursussen en  opleidingen. De 
dienstverlening op basis van subsidie was net als in 2018 gering. Het onderdeel cursussen en opleidingen is hoger dan begroot. Dit 
is o.a. het gevolg van de veel gevraagde WNRA-bijeenkomsten, een cursus verdieping arbeidsrecht en een extern ingekochte 
mediatraining. Bij het opstellen van de begroting is deze rubriek behoudend ingeschat. 
(16) Contractdienstverlening:  
VOS/ABB ontvangt veelvuldig verzoeken voor aanvullende dienstverlening van haar leden. In het verslagjaar 2019 is de begroting 
net niet (volledig) gerealiseerd. Dit wordt mede veroorzaakt door een ontstane vacature, waardoor verdiencapaciteit wegviel.  
VOS/ABB hanteert de richtlijn dat dit aandeel niet meer bedraagt dan 30% van de totale baten. De voor dit onderdeel ingekochte 
diensten zijn onderdeel van rubriek 21 en bedragen in het verslagjaar circa !39.000.  
(17) Overige opbrengsten:  
De overige opbrengsten bestaan uit de verkoop van advertenties en de dekking voor kosten van de ledenvoordeelproducten, 
waaronder Energie Voor Scholen en VOS/ABB-verzekeringen. In deze rubriek zijn ook enkele doorbelastingen opgenomen die in de 
lasten zijn verantwoord. 

LASTEN 
(18) Personeelskosten:   
De personeelskosten bestaan uit de brutolonen en de verschillende premies, waaronder de pensioenlasten. De personeelskosten zijn 
o.a. lager als gevolg van het ontstaan van een vacature gedurende het verslagjaar. In 2019 is, gelijk aan 2018, gebruikgemaakt van 
enkele tijdelijke uitbreidingen. Zie daartoe de toelichting bij uitzendkrachten. 
(19) Overige personeelskosten: 
Deze rubriek bestaat uit studie- en opleidingskosten, arbodienst en overige personeelskosten. De realisatie van de studie- en 
opleidingskosten is in 2019 licht achtergebleven op de begroting. 
(20) Reis- en verblijfskosten:  
De reis- en verblijfkosten zijn lager dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met maximale invulling van de ambitie om 
leden te bezoeken. 
(21) Inkoop diensten: 
Dit betreft inkoop voor het realiseren van contractdienstverlening, uitzendkrachten en overige dienstverlening. Voor de realisatie van 
de contractdienstverlening is meer gebruikgemaakt van de externe flexibele schil dan begroot, mede door het ontstaan van een 
vacature. Ook voor het onderdeel interne ondersteuning (financieel/administratief) moest een groter beroep worden gedaan op 
externen dan begroot. 
(22 & 23) Huisvesting en kantoorkosten: 
Geen bijzonderheden ten opzichte van de begrote uitgaven.  
(24) Voorlichting:  
Deze rubriek bestaat uit de kosten van het VOS/ABB-magazine Naar School! en de door VOS/ABB (regionaal) georganiseerde 
bijeenkomsten en overleggen inclusief de algemene ledenvergadering. De overschrijding wordt veroorzaakt door de in 2019 
uitgegeven bedragen voor de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs (! 13.374). Hiertoe is in 2018 al een 
bestemmingsreserve gecreëerd. De in 2019 geboekte extra uitgaven kunnen binnen de begroting worden opgevangen. 
(26) Overige kosten:  
De overige kosten bestaan uit accountantskosten en de kosten voor de salarisadministratie (extern). In deze rubriek is ook de 
jaarlijks terugkerende btw-voordrukverrekening opgenomen, die pas aan het einde van het boekjaar kan worden vastgesteld. 
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Resultaat (geconsolideerd) 
Het nettoresultaat over 2019 bedraagt ! 56.101 positief.  
Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld de bestemmingsreserve 'nieuwe kernwaarden' te handhaven en met ! 20.000 te 
verhogen tot ! 60.000 tot dekking van de in het verslagjaar 2020 te verantwoorden kosten. Het voorstel is ook om de 
bestemmingsreserve personeel te handhaven op ! 80.000 voor onvoorziene personele risico's.  
Het voorstel is om het positieve resultaat ad ! 36.101 toe te voegen aan de instandhoudingsreserve. 
Vooruitlopend op instemming is de verantwoording in de jaarrekening gepresenteeerd conform deze bestemming.  

Toelichting verschillen met de begroting 2019 (geconsolideerd) 

BATEN 
(13 & 14) Contributie en abonnementen:  
VOS/ABB heeft de krimp volledig opgevangen met uitbreiding van het aantal aangesloten schoolbesturen (op basis van leerlingen). 
De contributie is nagenoeg gelijk aan de begroting. De opbrengst van abonnementen komt hoger uit door uitbreiding van het aantal 
aangesloten samenwerkingsverbanden (SWV's). Het aantal aangesloten gemeenten blijft nog altijd licht achter op de begroting.  
(15) Dienstverlening:  
Deze post bestaat uit dienstverlening op basis van subsidies en dienstverlening in de vorm van cursussen en  opleidingen. De 
dienstverlening op basis van subsidie was net als in 2018 gering. Het onderdeel cursussen en opleidingen is hoger dan begroot. Dit 
is o.a. het gevolg van de veel gevraagde WNRA-bijeenkomsten, een cursus verdieping arbeidsrecht en een extern ingekochte 
mediatraining. Bij het opstellen van de begroting is deze rubriek behoudend ingeschat. 
(16) Contractdienstverlening:  
VOS/ABB ontvangt veelvuldig verzoeken voor aanvullende dienstverlening van haar leden. In het verslagjaar 2019 is de begroting 
net niet (volledig) gerealiseerd. Dit wordt mede veroorzaakt door een ontstane vacature, waardoor verdiencapaciteit wegviel.  
VOS/ABB hanteert de richtlijn dat dit aandeel niet meer bedraagt dan 30% van de totale baten. De voor dit onderdeel ingekochte 
diensten zijn onderdeel van rubriek 21 en bedragen in het verslagjaar circa !39.000.  
(17) Overige opbrengsten:  
De overige opbrengsten bestaan uit de verkoop van advertenties en de dekking voor kosten van de ledenvoordeelproducten, 
waaronder Energie Voor Scholen en VOS/ABB-verzekeringen. In deze rubriek zijn ook enkele doorbelastingen opgenomen die in de 
lasten zijn verantwoord. 

LASTEN 
(18) Personeelskosten:   
De personeelskosten bestaan uit de brutolonen en de verschillende premies, waaronder de pensioenlasten. De personeelskosten zijn 
o.a. lager als gevolg van het ontstaan van een vacature gedurende het verslagjaar. In 2019 is, gelijk aan 2018, gebruikgemaakt van 
enkele tijdelijke uitbreidingen. Zie daartoe de toelichting bij uitzendkrachten. 
(19) Overige personeelskosten: 
Deze rubriek bestaat uit studie- en opleidingskosten, arbodienst en overige personeelskosten. De realisatie van de studie- en 
opleidingskosten is in 2019 licht achtergebleven op de begroting. 
(20) Reis- en verblijfskosten:  
De reis- en verblijfkosten zijn lager dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met maximale invulling van de ambitie om 
leden te bezoeken. 
(21) Inkoop diensten: 
Dit betreft inkoop voor het realiseren van contractdienstverlening, uitzendkrachten en overige dienstverlening. Voor de realisatie van 
de contractdienstverlening is meer gebruikgemaakt van de externe flexibele schil dan begroot, mede door het ontstaan van een 
vacature. Ook voor het onderdeel interne ondersteuning (financieel/administratief) moest een groter beroep worden gedaan op 
externen dan begroot. 
(22 & 23) Huisvesting en kantoorkosten: 
Geen bijzonderheden ten opzichte van de begrote uitgaven.  
(24) Voorlichting:  
Deze rubriek bestaat uit de kosten van het VOS/ABB-magazine Naar School! en de door VOS/ABB (regionaal) georganiseerde 
bijeenkomsten en overleggen inclusief de algemene ledenvergadering. De overschrijding wordt veroorzaakt door de in 2019 
uitgegeven bedragen voor de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs (! 13.374). Hiertoe is in 2018 al een 
bestemmingsreserve gecreëerd. De in 2019 geboekte extra uitgaven kunnen binnen de begroting worden opgevangen. 
(26) Overige kosten:  
De overige kosten bestaan uit accountantskosten en de kosten voor de salarisadministratie (extern). In deze rubriek is ook de 
jaarlijks terugkerende btw-voordrukverrekening opgenomen, die pas aan het einde van het boekjaar kan worden vastgesteld. 
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1.3  GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING - geconsolideerd 

Algemeen  
Doel van de vereniging  
De vereniging heeft onder andere tot doel het behartigen van de belangen van het bestuur en het management van het 
openbaar en algemeen toegankelijk bijzonder onderwijs. Hiertoe behartigt zij de collectieve en individuele belangen van 
haar leden en ondersteunt zij haar leden bij de vervulling van hun taken. Onder algemeen toegankelijk bijzonder 
onderwijs wordt verstaan onderwijs overeenkomstig de wettelijk vastgelegde kenmerken van het openbaar onderwijs.  
Grondslagen  
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen zoals vermeld in de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving 'C1 kleine organisaties zonder winststreven'. De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op het 
financieel jaarverslag als geheel. De grondslagen zijn ten opzichte van voorgaand jaar niet gewijzigd. Het financieel 
jaarverslag is opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en exploitatiesaldo, hetgeen is gebaseerd op 
verkrijgingsprijzen.  

Grondslagen voor waardering van activa en passiva  
Algemeen  
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.  
Materiële vaste activa  
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 
indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening 
houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen 
wordt niet afgeschreven.  
Financiële vaste activa  
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden 
gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op 
basis van de grondslagen van VOS/ABB.  
Vorderingen  
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid, welke wordt 
bepaald op basis van een individuele beoordeling van de uitstaande posten. Vorderingen op groepsmaatschappijen De 
vorderingen op groepsmaatschappijen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.  

Grondslagen voor de resultaatbepaling  
Algemeen  
De kosten worden bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen voor de waardering van activa en passiva; zij 
worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord in de 
periode waarin de goederen zijn geleverd respectievelijk de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking 
genomen in het jaar van oorsprong en voor zover deze voorzienbaar zijn.  
Netto omzet  
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor in de verslagperiode geleverde 
goederen en diensten, exclusief omzetbelasting.  
Afschrijvingen  
De afschrijving op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden 
plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.  
Lasten  
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  
Resultaat deelnemingen  
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, 
wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat 
wordt bepaald op basis van de bij VOS/ABB geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.  
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1.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Vaste activa
1  Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen
en -terreinen Inventarissen Totaal
€ € € 

Stand per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde                          6.307                            220.266                           226.573 
Cumulatieve afschrijvingen                          3.156                            176.274                           179.430 
Boekwaarde per 1 januari 2019                          3.151                              43.992                             47.143 

Mutaties
Investeringen                          4.796                              22.047                             26.843 
Afschrijvingen                             831                              25.643                             26.474 
Saldo mutaties                          3.965                               -3.596                                  369 

Stand per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde                        11.103                            242.313                           253.416 
Cumulatieve afschrijvingen                          3.987                            201.917                           205.904 
Boekwaarde per 31 december 2019                          7.116                              40.396                             47.512 
Afschrijvingspercentages 10% 20%

 

31-dec-19 31-dec-18
€ € 

Debiteuren 94.418 84.332
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Vlottende activa
Vorderingen

2  Handelsdebiteuren

VOS/ABB heeft in 2019 geïnvesteerd in LED-verlichting. Dit is als investering in de rubriek 'bedrijfsgebouwen- en terreinen' 
verantwoord. De rubriek 'inventarissen' is een combinatie van inventaris en computer. In 2019 is geïnvesteerd in de aanschaf 
van tablets en vervanging van enkele laptops en telefoons. De aan de investeringen gekoppelde afschrijvingskosten zijn 
verantwoord in de exploitatierekening en voorzien in de begroting onder de rubriek 'bureaukosten'.  

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.  



Vennootschapsbelasting 1.652 0
1.652 0

Nog te ontvangen inkomsten 151 0
Vooruitbetaalde kosten 33.105 31.577
Vooruitbetaalde investering hardware 0 18.660
Nog te ontvangen rente 0 293

33.256 50.530

31-dec-19 31-dec-18
€ € 

Kas 8 22
Rabobank rekening‑courant                        63.754                              39.434 
ASN sparen 503.943 503.669
Rabo bedrijfsspaarrekening 864.850 819.832
Rabo bedrijfsspaarrek. inzake bankgarantie 14.418 14.417

1.446.973 1.377.374

 

31-dec-19 31-dec-18
€ € 

Instandhoudingsreserve 1.244.487 1.208.386
Bestemmingsreserve personeel 80.000 80.000
Bestemmingsreserve jubileumjaar VOS/ABB 0 0
Bestemmingsreserve nieuwe kernwaarden 60.000 40.000

1.384.487 1.328.386
 

2019 2018
€ € 

Stand per 1 januari 1.208.386 1.176.759
Bestemming exploitatiesaldo voorgaand 0 0
Bestemming exploitatiesaldo boekjaar 36.101 31.627
Stand per 31 december 1.244.487 1.208.386
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3  Belastingen en premies

4  Overige vorderingen en overlopende activa

5  Liquide middelen

6  Bestemmingsreserves

Instandhoudingsreserve

Alle baten en lasten zijn op basis van toerekening verantwoord in het verslagjaar 2019. De post 'Vooruitbetaalde kosten' betreft 
vooruitbetaalde verzekeringen, onderhoud, licenties en huurlasten (€ 16.166,16) voor het verslagjaar 2020. De nog te 
ontvangen inkomsten betreft de per balansdatum nog te ontvangen rente van de post 'ASN sparen'. 

De liquide middelen staan vrij ter beschikking met uitzondering van een bankgarantie voor huur (€ 14.418). De overtollige 
middelen worden risicovrij ondergebracht bij de huisbankier en/of bij een instelling die aan dezelfde strenge eisen voldoet.  
VOS/ABB hanteert een beleid dat gericht is op een zo laag mogelijk risico. 
De bankgarantie is afgegeven voor de Houttuinlaan 8 te Woerden en is geblokkeerd op een separate bedrijfsspaarrekening. 

De instandhoudingsreserve wordt aangehouden in het kader van de continuïteit van de vereniging voor de korte termijn (circa 
1 jaar) met als doel om te voorzien in de vaste verplichtingen.  

De vennootschapsbelasting betreft een voorlopige aanslag voor het verslagjaar en heeft uitsluitend betrekking op het deel van 
de omzet waarover vennootschapsbelasting verschuldigd is. 



2019 2018
€ € 

Stand per 1 januari 80.000 80.000
Bestemming exploitatiesaldo voorgaand 0 0
Bestemming exploitatiesaldo boekjaar 0 0
Stand per 31 december 80.000 80.000

2019 2018
€ € 

Stand per 1 januari 0 20.000
Bestemming exploitatiesaldo boekjaar 0 -20.000
Stand per 31 december 0 0

2019 2018
€ € 

Stand per 1 januari 40.000 0
Bestemming exploitatiesaldo boekjaar 20.000 40.000
Stand per 31 december 60.000 40.000

2019 2018
€ € 

Crediteuren 28.426 14.881

Omzetbelasting 11.871 13.298
Vennootschapsbelasting 0 2.653
Pensioenpremie 6.363 6.363
Loonheffing 76.692 70.621
 94.926 92.935
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8  Belastingen en premies

Bestemmingsreserve personeel

Kortlopende schulden
 

 
7  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Bestemmingsreserve 'jubileumjaar VOS/ABB'

Bestemmingsreserve nieuwe kernwaarden

In 2017 is de bestemmingsreserve School!Week omgezet naar een bestemmingsreserve voor personele risico's. Vanaf het 
begrotingsjaar 2018 worden de kosten van de School!week in de begroting en de exploitatie opgenomen.  
Op basis van de exploitatierekening over het verslagjaar 2019 blijft deze bestemmingsreserve ongewijzigd.  

In het verslagjaar 2017 is een bestemmingsreserve gecreëerd voor de uitgaven van het jubileumjaar VOS/ABB 2018 (20 jaar). 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 november 2018 is succesvol invulling gegeven aan het jubileum. De bestemming 
is derhalve vrijgevallen ten gunste van het resultaat van het verslagjaar 2018.  

De verschuldigde omzetbelasting is inclusief een teruggaaf op basis van de jaarlijkse berekening pro rata van circa  
€ 11.000 middels een suppletieaangifte. Het saldo betreft de verrekening met de verschuldigde omzetbelasting over het 4e 
kwartaal 2019 (€ 23.000). 
De pensioenpremie is inclusief een reservering voor een claim van het ABP over voorgaande jaren, waarvoor een 
beroepsprocedure bij het ABP is gevoerd (€ 6.246). Begin 2020 is deze aan het ABP betaald. 

In het verslagjaar 2018 is een bestemmingsreserve gecreëerd voor de verwachte uitgaven in het verslagjaar 2019 voor de 
ontwikkeling en de publicatie van de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs. In 2019 konden de uitgaven binnen de 
begroting worden opgevangen. De lancering van deze nieuwe kernwaarden vindt (uitgesteld) plaats in 2020. Vooruitlopend op 
instemming door de ALV stelt het bestuur voor om € 20.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve. 



2019 2018

Reservering vakantiegeld en ‑dagen 82.174 92.321
Te betalen accountantskosten 13.310 13.100
Te betalen personeel 850 1.830
Te betalen aandeel ledenvoordeel 9.134 8.444
Te betalen naverekening inkoop 8.159 0
Nog te ontvangen facturen/ bestelling 590 1.000
Overige te betalen kosten 1.755 6.482

115.972 123.176
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9  Overige schulden en overlopende passiva

De post 'Reservering vakantiegeld en -dagen' is lager in verband met een hogere opname van vakantiedagen dan toekenning 
waardoor de reservering ten gunste van het resultaat kon vrijvallen. De post 'Te betalen personeel' betreft de in januari 2020 
betaalde reis- en verblijfkosten over december 2019. In het kader van ledenvoordeelactiviteiten over 2019 is een nog te betalen 
bedrag opgenomen van € 9.134. De naverrekening houdt verband de ingekochte diensten voor ICT en financiën. De nog te 
ontvangen facturen/bestelling zijn in het verslagjaar 2019 zoveel mogelijk verwerkt, waardoor de uitstaande verplichting relatief 
laag is. De overige te betalen kosten betreft o.a. een nog te betalen jaarbijdrage. 

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen  

Huurverplichtingen  
Met ingang van 1 januari 2014 huurt de vereniging 495 m² kantoorruimte van Edelki Vastgoed C.V. te 's Gravenhage aan 
de Houttuinlaan 8, 3447 GM te Woerden. De (geïndexeerde) huurprijs bedraagt € 63.026 in het verslagjaar 2019. Per 1 
januari 2020 bedraagt de huurprijs € 64.665. VOS/ABB is met de verhuurder in overleg over een nieuwe termijn en de 
condities. De huurovereenkomst is in het verslagjaar 2019 inhoudelijk niet gewijzigd.  

Lease-ver-plich-tin-gen  
De vereniging is ultimo 2019 operational-leasecontracten aangegaan met een resterende looptijd van: < 1 jaar ad € 
35.787 en > 1 jaar ad € 57.770 

Lease repro-apparatuur kantoor 
Voor kantoorgebruik zijn meerjarige verplichtingen aangegaan. Het printcontract is ultimo 2019 vervallen. In januari 
2020 is een nieuw contract gesloten voor 5 jaar met een verplichting van € 1.536 per jaar. De frankeermachine loopt tot 
en met juni 2024. De verplichtingen zijn aangegaan met een resterende looptijd van: < 1 jaar ad € 679 en > 1 jaar ad € 
2.376 
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1.5 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2019  

2019 2018
€ € 

Contributie primair onderwijs 826.665 798.304
Contributie voortgezet onderwijs 504.451 496.171
Contributie gemeenten 19.628 18.550

1.350.744 1.313.025

2019 2018
€ € 

Samenwerkingsverbanden 53.791 45.281
Administratiekantoren 22.918 22.575
Overig 12.483 11.055

89.192 78.911

2019 2018
€ € 

Dienstverlening op basis van subsidie 2.784 820
Dienstverlening cursus & opleiding 68.119 25.585
Dienstverlening overig 6.100 9.200

77.003 35.605

2019 2018
€ € 

Opdrachten primair onderwijs 310.397 243.038
Opdrachten voortgezet onderwijs 85.311 104.592
Opdrachten overig 35.610 48.981

431.318 396.611
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13  Contributie

14  Abonnementen dienstverlening

15  Dienstverlening

16  Contractdienstverlening

In 2019 is VOS/ABB gestart met indexatie van het contributietarief per leerling. Per jaar wordt aan de hand van de CBS-
prijsindex geïndexeerd met een minimum van 1,5% per jaar. In 2019 is ook gestart met het gelijktrekken van de contributie 
voor het openbaar en bijzonder onderwijs. Dit is besproken en geaccordeerd tijden de ALV. Deze verhogingen hebben een 
gering positief effect op de contributie-inkomsten. Er is nog altijd sprake van een forse leerlingenkrimp in het funderend 
onderwijs, met name in het voortgezet onderwijs. Voor 2019 kan worden geconcludeerd dat VOS/ABB een groot deel van de 
krimp tot en met 2019 heeft kunnen opvangen met een positief saldo van aanmeldingen en opzeggingen van aangesloten 
schoolbesturen.  

Gelijk met de contributie zijn met ingang van 2019 de tarieven van de abonnementen voor dienstverlening geïndexeerd. De 
stijging van inkomsten bij de samenwerkingsverbanden wordt mede veroorzaakt door een per saldo aanmelding van 4 
samenwerkingsverbanden (6 min 2). Het aantal aangelsoten administratiekantoren is gelijk gebleven. De post 'Overig' betreft 
abonnementen met gemeenten en pabo's. 

De dienstverlening op basis van subsidie betreft diensten voor het project Versterking medezeggenschap via de Algemene 
Onderwijsbond (AOb). Dit onderdeel van de baten is in 2019 nog niet verder ontwikkeld. De post 'Dienstverlening cursus & 
opleiding' is hoger dan in 2018 door o.a. de WNRA-bijeenkomsten, de cursus verdieping arbeidsrecht en een extern 
ingekochte mediatraining.  Voor de bijeenkomsten wordt een kostendekkende vergoeding gevraagd, op de ingekochte 
mediatraining wordt een geringe marge gerealiseerd. Dienstverlening overig betreft de visitaties voor het Diploma Openbaar 
Onderwijs. 

De contractdienstverlening (PO & VO) is in 2019 toegenomen ten opzichte van 2018. Dit komt door veel vraag en waardering 
vanuit de leden voor de aanvullende dienstverlening van VOS/ABB. Een gering deel wordt verklaard door indexering van het 
tarief. De interne afspraak is dat deze post niet meer mag bedragen dan 30% van de totale baten. De post 'Opdrachten overig' 
betreft de contractdienstverlening voor andere partijen dan het primair en voortgezet onderwijs. Voorbeelden zijn SWV's en 
gemeenten. 

In deze toelichting worden  de afwijkingen ten opzichte van het verslagjaar 2018 zoveel mogelijk toegelicht en verklaard. In het 
totaalblad worden de afwijkingen tussen de vastgestelde begroting 2019 en het huidig verslagjaar toegelicht en verantwoord. 



2019 2018
€ € 

Verkoop advertenties 46.895 44.136
Verkoop overig 62 8.175
Overige opbrengsten 102.272 88.830

149.229 141.141

2019 2018
€ € 

Lonen en salarissen 1.036.319 938.864
Sociale lasten en pensioenlasten 334.931 311.653

1.371.250 1.250.517

 2019 2018
 € € 

Brutolonen en ‑salarissen 973.781 896.676
Vakantiedagenreservering -10.719 1.361
Eindejaarsuitkeringen 73.257 68.466
Ontvangen uitkeringen 0 -27.639

1.036.319 938.864

2019 2018
€ € 

Premies werknemersverzekeringen 162.920 157.210
Pensioenpremies 172.011 154.443

334.931 311.653
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Lonen en salarissen

Sociale lasten en pensioenlasten

17  Overige opbrengsten

18  Personeelskosten

De advertentieopbrengsten bestaan uit de vergoedingen voor de websiteadvertenties en de vergoedingen voor advertenties in 
het magazine Naar School!. In 2018 was dit t.o.v. andere jaren flink gestegen. Dit is voor 2019 gecontinueerd. Leden hebben 
tegen relatief lage kosten een hoog bereik van de doelgroep. De post 'Verkoop overig' betrof in 2018 o.a. een doorbelasting aan 
de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in verband met de School!week. In 2019 betreft het slechts enkele voorraadartikelen. 
De post 'Overige opbrengsten' is de bijdrage voor de activiteiten en dekking van de daaraan verbonden kosten in het kader van 
Energie Voor Scholen en het collectief Inkoop Centrum Onderwijs en de aan leden aangeboden verzekeringsproducten via Aon. 
De vanuit deze inkomsten te dekken kosten bestaan uit inzet van eigen uren, inhuur van personeel en middelen. In deze post is 
een nagekomen fee verantwoord van € 11.640 over de verslagjaren 2017 en 2018.  

De posten 'Lonen en salarissen' en 'Sociale lasten en pensioenlasten' zijn onderstaand gespecificeerd en toegelicht. 

In het verslagjaar zijn 22 personeelsleden verloond, inclusief een oproepkracht en een stagiair.  
Op 31 december 2019 waren er 18 personeelsleden in dienst met een totale werktijdfactor van 14,43. In 2019 hebben twee 
personeelsleden VOS/ABB verlaten (september & december). 

De brutoloonsom is gestegen ten opzichte van 2018. VOS/ABB volgt de BBRA-schalen (rijks-cao).  
Per 1 juli 2018 zijn de schalen met 3% verhoogd, wat doorwerkt in 2019. Per 1 juli 2019 zijn de schalen met 2% verhoogd en 
er is op grond van het akkoord een naar rato eenmalige uitkering van € 450 per werknemer uitgekeerd. Tot slot speelt mee dat 
VOS/ABB ten opzichte van voorgaande verslagjaren een (jonger) personeelsbestand heeft met een relatief hoger aandeel 
tredestijgingen. In het verslagjaar zijn meer vakantiedagen genoten dan verkregen, waardoor een deel van de reservering kon 
vrijvallen.  

De pensioenlasten zijn verwerkt uit hoofde van een pensioenregeling die is te kwalificeren als een toegezegde bijdrageregeling. 
De pensioenregeling is, krachtens de Pensioenwet, ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP). Gelijk aan de stijging 
van de post 'Brutoloon' zijn ook de premies gestegen. De ABP-premie is met ingang van 1 januari 2019 met 2 procentpunt 
gestegen (van 22,9% naar 24,9%). 



2019 2018
! ! 

Studie! en opleidingskosten 7.854 12.863
Arbodienst 6.332 5.149
Wervingskosten personeel 958 1.096
Overige personeelskosten 10.104 13.561

25.248 32.669

2019 2018
! ! 

Autokosten 56.123 45.914
Kilometergoeding 40.310 39.732
Vergader- en verblijfskosten 1.578 6.293
Overige reis- en verblijfskosten 4.897 7.209

102.908 99.148

2019 2018
! ! 

Uitzendkrachten 99.852 59.129
Inkoop contractdienstverlening 38.756 46.164
Inkoop dienstverlening overig 27.755 14.217

166.364 119.510

2019 2018
! ! 

Huur kantoor 63.026 61.851
Gas, water en elektra 8.540 7.574
Schoonmaakkosten 16.375 16.569
Inventaris en huishouding 10.983 10.180
Overige huisvestingskosten 7.509 8.071

106.433 104.245
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De reis- en verblijfkosten zijn in totaal licht hoger dan in 2018. VOS/ABB heeft ook in 2019 veel bijeenkomsten, overleggen en 
traningen/cursussen op locatie georganiseerd. Ook heeft VOS/ABB haar beleid gecontinueerd om haar leden zoveel mogelijk te 
bezoeken, met als gevolg licht hogere reiskosten. 

De post 'uitzendkrachten' is inclusief een inkoop voor facilitaire kantoordiensten (ICT en administratie) voor een bedrag van 
circa ! 58.000. Daarin is een naverrekening verantwoord voor 2017 en 2018 voor een bedrag van ! 3.331. Dit onderdeel betreft 
verder inkoop voor diensten bij uitval/afwezigheid van vast personeel. Als gevolg van uitval en onderbezetting moest in 2019 
extra worden ingekocht voor financieel-adminitratieve en ICT-ondersteuning. Overige niet-interne ondersteuning is verantwoord 
onder contractdienstverlening en dienstverlening overig.  
Uit de post 'contractdienstverlening' blijkt dat er in verhouding tot de omzet relatief weinig externe dienstverlening is ingekocht, 
maar vooral werkzaamheden door eigen personeel zijn uitgevoerd. De 'inkoop dienstverlening overig' betreft o.a. de 
inkoopkosten die verband houden met het ledenvoordeel, waaronder het collectief Inkoop Centrum Onderwijs en Energie Voor 
Scholen en een extern ingekochte mediatraining. 

In 2019 is relatief weinig uitgegeven aan studie- en opleidingskosten t.o.v. 2018. De kosten arbodienst zijn licht gestegen i.v.m. 
incidentele extra ondersteuning, waaronder de uitvoering van re-integratiebeleid. De overige personeelskosten betreffen o.a. de 
jaarlijkse teamdag van VOS/ABB en de studiedagen. In 2019 is de teamdag op alternatieve wijze ingevuld middels een bezoek 
aan een SO/VSO-school, waarbij vrijwilligerswerk is verrricht. 

In totaal is er voor deze rubriek sprake van een geringe verhoging ten opzichte van 2018. Dit betreft nagenoeg uitsluitend de 
vanuit de leveranciers doorgevoerde -gebruikelijke- indexatie. De schoonmaakkosten konden daarentegen enigszins worden 
beperkt. 
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De reis- en verblijfkosten zijn in totaal licht hoger dan in 2018. VOS/ABB heeft ook in 2019 veel bijeenkomsten, overleggen en 
traningen/cursussen op locatie georganiseerd. Ook heeft VOS/ABB haar beleid gecontinueerd om haar leden zoveel mogelijk te 
bezoeken, met als gevolg licht hogere reiskosten. 

De post 'Uitzendkrachten' is inclusief een inkoop voor facilitaire kantoordiensten (ICT en administratie) voor een bedrag van 
circa ! 58.000. Daarin is een naverrekening verantwoord voor 2017 en 2018 voor een bedrag van ! 3.331. Dit onderdeel betreft 
verder inkoop voor diensten bij uitval/afwezigheid van vast personeel. Als gevolg van uitval en onderbezetting moest in 2019 
extra worden ingekocht voor financieel-adminitratieve en ICT-ondersteuning. Overige niet-interne ondersteuning is verantwoord 
onder contractdienstverlening en dienstverlening overig.  
Uit de post 'Contractdienstverlening' blijkt dat er in verhouding tot de omzet relatief weinig externe dienstverlening is ingekocht, 
maar vooral werkzaamheden door eigen personeel zijn uitgevoerd. De 'inkoop dienstverlening overig' betreft o.a. de 
inkoopkosten die verband houden met het ledenvoordeel, waaronder het collectief Inkoop Centrum Onderwijs en Energie Voor 
Scholen en een extern ingekochte mediatraining. 

In 2019 is relatief weinig uitgegeven aan studie- en opleidingskosten t.o.v. 2018. De kosten arbodienst zijn licht gestegen i.v.m. 
incidentele extra ondersteuning, waaronder de uitvoering van re-integratiebeleid. De overige personeelskosten betreffen o.a. de 
jaarlijkse teamdag van VOS/ABB en de studiedagen. In 2019 is de teamdag op alternatieve wijze ingevuld middels een bezoek 
aan een SO/VSO-school, waarbij vrijwilligerswerk is verrricht. 

In totaal is er voor deze rubriek sprake van een geringe verhoging ten opzichte van 2018. Dit betreft nagenoeg uitsluitend de 
vanuit de leveranciers doorgevoerde -gebruikelijke- indexatie. De schoonmaakkosten konden daarentegen enigszins worden 
beperkt. 



2019 2018
€ € 

Kantoorbenodigdheden 4.423 3.908
Porti- en vrachtkosten 8.117 8.231
Telefoonkosten 14.298 14.643
Computerkosten 29.041 24.218
Papier/drukwerk 1.033 2.111
Reprokosten 8.581 10.097
Overige kantoorkosten 2.136 3.623
Bankkosten 872 681
Afschrijving gebouw/verbouwing 831 631
Afschrijving computer 10.445 18.416
Afschrijving inventaris 15.198 16.771

94.975 103.330

2019 2018
€ € 

Website productie en onderhoud 9.243 476
E-mailnieuwsbrieven po en vo 9.299 8.734
Magazine Naar School! 66.819 61.500
Congres & seminar en ALV 2.935 39.076
Voorlichting thema's en overig 34.305 49.574
Reclame- en advertientiekosten 911 120
Vergaderkosten en zaalhuur 15.040 9.177

138.553 168.657

2019 2018
€ € 

Vergoeding bestuurskosten 9.225 9.083
9.225 9.083

2019 2018
€ € 

Accountantskosten 15.091 14.524
Salarisadministratie 7.004 6.735
Contributies 12.795 2.401
verzekering algemeen 8.470 8.384
Overige algemene kosten -16.779 -7.897

26.581 24.147
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De kantoorkosten zijn in totaal licht lager dan in 2018. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere afschrijvingskosten voor het 
onderdeel 'computer'. Enkele investeringen zijn na het vervallen van de afschrijvingstermijn niet direct vervangen. In het 
verslagjaar 2020 worden deze investeringen gerealiseerd. Ook voor de kantoorkosten geldt in de regel een jaarlijkse indexering. 
De toename van de computerkosten betreft een extra uitgaaf voor aanpassingen in het financieel-administratieve systeem 
Exact-Synergy en Exact-Globe, die noodzakelijk was voor de project- en ledenadministratie van VOS/ABB. 

In totaal lagere kosten dan in 2018, met op onderdelen verschillen. In het verslagjaar 2018 heeft VOS/ABB, in combinatie met 
de algemene ledenvergadering, haar 20 jarig bestaan gevierd. Dat, en een in 2018 gehouden expertmeeting openbaar 
onderwijs, verklaart het verschil in de kosten 'congres & seminar en ALV'. In 2019 is VOS/ABB gestart met de productie en 
ontwikkeling van een nieuwe website (website productie en onderhoud). In 2018 heeft VOS/ABB het btw-katern geactualiseerd 
(voorlichting thema's en overig). Ook in 2019 heeft VOS/ABB haar beleid voortgezet om zoveel mogelijk in de regio en nabij 
onze leden bijeenkomsten te organiseren (vergaderkosten en zaalhuur). 

De rubriek 'overige algemene kosten' betreft een nog te ontvangen btw-teruggaaf. Dit houdt verband met te verrekenen 
btw. Dit bedrag fluctueert per jaar en is afhankelijk van de aan de belaste omzet toe te rekenen voordruk (btw op inkoop). 
Binnen de rubriek 'contributies' zijn de extra uitgaven verantwoord voor een samenwerking met 'Haagse Kennis'. Zodoende 
is VOS/ABB beter in staat om enerzijds de leden te informeren en de lobby voor het openbaar onderwijs effectief uit te 
voeren. 



 

2. OVERIGE GEGEVENS
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2.1 Statutaire regeling inzake de bestemming van het exploitatiesaldo
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In de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn geen bepalingen opgenomen ten aanzien 
van de bestemming van het exploitatiesaldo.  












