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BESTUURSVERSLAG VERENIGING OSVO 2016 - 2017

Inleiding
Voor u ligt het bestuursverslag van de vereniging OSVO 2016-2017.
Het verslag is opgemaakt t.b.v. de Jaarrekening 2016-2017.

Algemeen
17276
Kerntaken
13250
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw bestond in Amsterdam een overleg van directeuren in
het voortgezet onderwijs, het VO-Platform.
100
Na de schaalvergrotingsoperatie
in het voortgezet onderwijs in 1995, ontstond het Overleg van
Schoolbesturen in het Amsterdamse VO.
Hieruit vloeide in september 2006 de vereniging OSVO (verder te noemen het OSVO) voort.
De kerntaken van het OSVO zijn verwoord in artikel 2 van de statuten. Ze betreffen het nemen
van initiatieven voor gezamenlijke beleidsvorming en –uitvoering in het voortgezet (speciaal)
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, door:
- Het jaarlijks (doen) realiseren van projecten;
- Het doen ondernemen van initiatieven ten behoeve van de beleidsvorming- en uitvoering
in het voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs op regionaal
niveau; en alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk
kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
133521
Voorziening
dubieuze debiteuren
5000
Organisatorische
ontwikkeling

Om deze taken te realiseren is door de leden van de vereniging een Strategisch Beleids
Document vastgesteld.
Het plan kent een looptijd van 2014 tot 2018.
Samenstelling bestuur
6055
Tijdens het boekjaar was aan het begin een mutatie: Rob Oudkerk trad per 1 augustus 2016 als
voorzitter aan. Judith Steenvoorden is per 14 oktober 2016 voor een tweede termijn herkozen.
6500

De portefeuilleverdeling in schooljaar 2016-2017 was als volgt:

.
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Portefeuilleverdeling bestuur vereniging OSVO (01-08-2017):

R.H. Oudkerk (voorzitter):
Communicatie en belangenbehartiging

Aangetreden

Waarnemer

01-08-2016

R. Kervezee
J. Steenvoorden

C.E.M. (Lotte) Neuhaus (penningmeester): 03-06-2015 (1e termijn)
Kernprocedure 2
Voortijdig schoolverlaten
(samen met R. Kervezee)

R.T. (Ruth) Kervezee:
Passend onderwijs
Voortijdig schoolverlaten

21-09-2006 (1e termijn)
16-06-2010 (2e termijn)
18-06-2014 (3e termijn)

R. Kervezee

L. Neuhaus

(samen met L. Neuhaus)

J. (Judith) Steenvoorden
19-10-2012 (1e termijn)
School en omgeving: burgerschap en
Veiligheid, ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid
Onderwijsarbeidsmarkt

D. (David) Asser:
Regionaal Plan Onderwijsontwikkeling
Onderwijshuisvesting

01-08-2015 (1e termijn)

E.W.M. (Betty) van Nieuwenhuizen
16-10-2013 (1e termijn)
Doorlopende leerlijnen: Kernprocedure 1

J.E.A.M. (Jonna) Merkx:
Scholen op de kaart,
Vernieuwing ELKK
Breed Bestuurlijk Overleg

22-10-2014 (1e termijn)

B. van
Nieuwenhuizen

J. Steenvoorden

J. Merkx

R. Kervezee
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Activiteiten
Hieronder treft u een overzicht van de meest in het oog springende activiteiten in het boekjaar
2016-2017.

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2015-2020
Tijdens het boekjaar namen diverse leden het initiatief om de start van nevenvestigingen aan te
kondigen. Ten dele waren deze initiatieven al in de tekst van het RPO aangekondigd, andere
waren nieuw. Samen met initiatieven die onder de hoede van de gemeente werden ontwikkeld en
door het ministerie van OC&W gehonoreerde aanvragen van derden, een ruim aantal.
Teneinde het vergruisde beeld helder te krijgen werd vanaf het begin van het schooljaar hard
gewerkt aan een document met de veelzeggende titel Omgaan met nieuwe initiatieven in
Amsterdam. Hierin is de procedure waar nodig verduidelijkt en het regime van voor- en
najaarsoverleg verscherpt. Op 26 oktober 2016 werd het document door de leden vastgesteld.
Tevens concludeerde men dat het inzake de voortgang van belang is om gezamenlijk een visie
op het geheel te ontwikkelen.

Aanbod V(M)BO
Op 1 december 2016 organiseerde OSVO een slotconferentie over het onderwerp het V(M)BOvoorzieningenaanbod in de stad.
Centraal stonden:
1. Het aanbod op basis van de nieuwe wetgeving per 2016
2. De doorlopende leerweg van V(M)BO naar MBO
3. De eerder doorgevoerde wijzigingen in het MBO-aanbod.
Men sprak af de resultaten te gebruiken voor de verdere ontwikkeling van een visie-document.
Tot slot: drie besturen vroegen onder de vlag van het OSVO een gemeentelijke subsidie voor de
techniekafdelingen van de scholen onder hun bevoegd gezag aan.

Kernprocedure 1
In september 2016 besloot men de procedure en methode voor matching, zoals eerder dat jaar
toegepast, vanaf 2017 drie jaar te hanteren. Hierbij werden tevens oplossingen getroffen voor het
omgaan met profielklassen, vakscholen en voorrangsregels. Het tijdpad blijft punt van aandacht
evenals de wijze waarop bezwaar kan worden aangetekend.
V.w.b. de financiering van de matching is met de gemeente voor de matching van 2017 weer cofinanciering afgesproken. Deze is inzake het aandeel van de OSVO-leden buiten de begroting
gehouden en tijdens het boekjaar apart bij de leden in rekening gebracht. Voor de gemeentelijke
bijdrage, waarbij men een aantal posten volledig voor zijn rekening nam, werd door OSVO bij de
gemeente subsidie aangevraagd.
Het hiermee gemoeide bedrag is tijdens het boekjaar door de gemeente aan OSVO uitgekeerd.
Overigens blijven de uitgaven voor matching in 2015, 2016 en (de begroting van) 2017
schommelen rond een bedrag van ruim 300.000 euro.
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Onderwijsarbeidsmarkt
Het project Terug met dat tekort, een reeks meerjarige activiteiten, gesubsidieerd door het
ministerie van OC&W, werd tijdens het boekjaar afgerond. Onder meer met een conferentie in
aanwezigheid van de minister, waarin de resultaten van het project centraal stonden.
Na evaluatie door de regiegroep is het project eveneens financieel naar het ministerie
verantwoord.
Tijdens het boekjaar werd opnieuw veelvuldig door leraren en scholen gebruik gemaakt van de
door de gemeente beschikbaar gestelde beurzen. Tevens konden beurzen voor 2016-2017
worden aangevraagd.
Daarnaast droegen medewerkers uit het veld bij aan de evaluatie van de toepassing van de
leraren- en scholenbeurs door de gemeente.
De Amsterdamse VO-Agenda
In retrospectief stelt men vast dat gedurende 2016/2017 veel aandacht is uitgegaan naar de
ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op een aantal hoofdthema’s, die uiteindelijk vorm
kreeg in een visiedocument onder de titel: de Amsterdamse VO-Agenda.
In oktober kreeg het bestuur onmiddellijk unaniem steun voor het organiseren van een
meerdaagse bijeenkomst ter stimulering van het onderling contact en vooral voor de ontwikkeling
van een door de leden gedeelde visie op onderwerpen als huisvesting, samenwerking tussen VO
en MBO, op- en afstroom, etc.
In maart bezocht men hiertoe tijdens een driedaagse een aantal scholen en instellingen in Berlijn
én maakte men van de gelegenheid gebruik om een aantal thema’s gezamenlijk te verkennen en
waar mogelijk uit te werken. Hieraan voorafgaand waren ouders en directeuren geraadpleegd.
In juni resulteerde de voortgaande meningsvorming in het zojuist vermelde document. In een
vijftal thema’s is de visie van OSVO op het Voortgezet Onderwijs uitgewerkt.
In dit verband heeft men ook op aangeven van Amsterdamse MBO-besturen op 24 mei 2017 al
besloten per 1 augustus 2017 een eind te maken aan het lidmaatschap van de vereniging door de
MBO-leden.
Diverse activiteiten in de periode 2016/2017
Vakantieregeling 2017/2018
Door het welwillende initiatief van een drietal leden is in december 2016 de vakantieregeling voor
het cursusjaar 2017/2018 vastgesteld. De afstemming van de vakantie tussen VO en PO in de
stad blijft op problemen stuiten. Deze spitsen
zich niet langer alleen toe op de periode rond de meivakantie. Zowel leerlingen als hun ouders en
onderwijspersoneel ondervinden hinder van de versnippering.
Ouderbetrokkenheid
In goed overleg met de gemeente heeft men zich bij herhaling gebogen over het onderwerp
Ouderbetrokkenheid. Het vorm en inhoud geven van de relatie tussen ouders en school. Het
onderwerp is opgenomen in de Amsterdamse VO-Agenda.
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RESULTATEN BOEKJAAR 2016-2017
Het boekjaar van 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2017 is afgesloten met een negatief resultaat
van € 11.123 (2015-2016: -/- € 92.742), hetgeen aan de algemene reserve wordt onttrokken. Er
was in 2016-2017 een positief resultaat begroot van €10.698.
Het lagere resultaat is mede veroorzaakt door de hogere (onvoorziene) kosten.
De personele kosten zijn licht hoger dan begroot. De Algemene Bedrijfskosten zijn
€ 100.342 hoger dan begroot a.g.v. de Beleidsdagen, de toegenomen Accountantskosten en de
Advieskosten. De kosten van Loting & Matching zijn € 24.688 lager dan begroot waardoor de
bijdrage van het OSVO aan het project ook lager is.
Daarnaast waren de baten € 63.929 hoger dan begroot.
Het negatieve exploitatie-resultaat is in totaal € 21.821 lager dan begroot.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is door de toevoeging van het exploitatieresultaat gedaald.
Per 31 juli 2017 bedraagt het eigen vermogen € 41.612 (31 juli 2016: € 52.735). De solvabiliteit
(het eigen vermogen in relatie tot het balanstotaal) is 21% (31 juli 2016: 25%).
Liquiditeitspositie
De liquide middelen bedragen op 31 juli 2017 € 161.700. (31 juli 2016: € 169.115).
De liquiditeitspositie (current ratio) uitgedrukt in de verhouding tussen de vlottende activa en de
kortlopende schulden is per 31 juli 2017 1,3 (31 juli 2016: 1,3).
Toekomst
De begroting voor 2017-2018 is in november 2017 door de leden vastgesteld.
Loting & Matching is geheel ondergebracht bij het SWV en het OSVO betaalt voor het schooljaar
2017-2018 slechts een bijdrage in de kosten van het project. Daarnaast ontvangt het OSVO een
subsidie van € 135.777 t.b.v. de ondersteuning Onderwijsagenda.Voor dit project zijn extra
loonkosten begroot voor de inhuur van (tijdelijk) personeel. De vaste loonkosten zijn met bijna €
100.000 lager a.g.v. het uitdiensttreden in 2017 van de secretaris wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd.

€

Baten
Contributiegelden

301.536
135.777

Subs. Gem. Amsterdam - Ondersteuning Onderwijsagenda
sub-totaal:

437.313

sub-totaal:

427.613

€

Lasten

265.000
10.000
7.000
59.029
86.584

Personele lasten
Huisvestingslasten
PR & Communicatie
Algemene bedrijfslasten
Lasten Loting & Matching

(Begroot) Resultaat boekjaar 2017-2018:

9.700

Amsterdam, 23 mei 2018
Het bestuur:
R.H. Oudkerk, voorzitter
C.E.M. Neuhaus, penningmeester
R.T. Kervezee, bestuurslid
J. Steenvoorden, bestuurslid
D. Asser, bestuurslid
E.W.M. van Nieuwenhuizen-van Hooff, bestuurslid
J.E.A.M. Merkx, bestuurslid
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Jaarrekening 2016-2017
0
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Balans per 31 juli 2017
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 juli 2017
€

31 juli 2016
€

€

€

VORDERINGEN
Debiteuren
Nog te factureren bedragen
Nog te verrekenen subsidies
Overige vorderingen en
overlopende
passiva passiva
overlopende

LIQUIDE MIDDELEN

(1)
(3)

19.782
18.311

36.298

(4)

483

2.536

(2)

(5)

TOTAAL

38.576

38.834

161.700

169.115

200.276

207.949

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

(6)

Algemene reserve
Resultaat boekjaar

52.735
-11.123

145.207
-92.472
41.612

52.735

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Overige schulden en
overlopende passiva

(7)

117.417

55.321

(8)

41.247

99.893
158.664

155.214

200.276

207.949

9

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Begroting
2016-2017

2016-2017
€

€

€

2015-2016
€

€

€

BATEN
Contributies
Gemeentelijke subsidies
Overige opbrengsten

(10)

(11)
(12)

TOTAAL BATEN

403.756
166.029
12.178

346.517
171.517
-

238.451
202.629
-

581.963

518.034

441.080

LASTEN
Personeelskosten

(13)

184.076

174.800

194.806

Huisvestingskosten

(14)

7.321

6.500

6.502

Algemene bedrijfskosten

(15)

133.342

33.000

28.665

Projectkosten subsidies

(16)

268.347

293.036

303.578

TOTAAL LASTEN

593.086

507.336

533.552

Bedrijfsresultaat

-11.123

10.698

-92.472

-

-

-

-11.123

10.698

-92.472

Financiële baten

RESULTAAT
BOEKJAAR
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TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING 2016 – 2017

ALGEMEEN
ACTIVITEITEN
De Vereniging OSVO is opgericht op 31 oktober 2006 met als statutaire adres Buiksloterweg 85
te Amsterdam (KvK-nr: 34259077). De vereniging heeft als doel initiatiefnemer en
eindverantwoordelijke te zijn voor gezamenlijke beleidsvorming en –uitvoering in het voortgezet
(speciaal) onderwijs en middelbaar
17276beroepsonderwijs op regionaal niveau.
13250
De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:
- Het jaarlijks (doen) realiseren van projecten;
100
- Het (doen) ondernemen van initiatieven
ten behoeve van de beleidsvorming en
uitvoering in het voortgezet speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
op regionaal niveau.
VERSLAGGEVINGSPERIODE
Concept-versie 0.1 dd 5-10-2017
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar van 2016-2017, dat is geëindigd op
balansdatum 31 juli 2017.
TOEGEPASTE STANDAARDEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
(in het bijzonder RJ 640 Organisaties zonder winststreven).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
CONTINUÏTEIT

133521

Voorziening
dubieuze debiteuren
Deze jaarrekening
is opgesteld5000
uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vooruitbetaalde algemene kosten
-

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE
RESULTAATBEPALING
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen.
6055
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
6500
economische voordelen naar de
vereniging zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het
Dit
betreft het saldo
opde
deafwikkeling
rekening courant
bij de
ING Bank
kasgeld.
waarschijnlijk
is dat
daarvan
gepaard
zalengaan
met een uitstroom van middelen die
economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met
betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de
economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe
leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's
met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een
actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt
voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen
en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
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Baten worden in het overzicht van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van
het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van de
vereniging.
GEBRUIK VAN SCHATTINGEN
Bij het opstellen van de jaarrekening moet het bestuur van de vereniging, overeenkomstig
algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen doen die
medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze
schattingen afwijken. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting
wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
SALDERING IN DE BALANS
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd indien de rechtspersoon
beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het financieel actief en de financiële
verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de vennootschap het stellige voornemen heeft om het
saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen. Indien sprake is van een overdracht van een
financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt het
overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet gesaldeerd.
FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Financiële instrumenten omvatten bij Vereniging OSVO vorderingen, liquide middelen en
kortlopende schulden.
VORDERINGEN
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief
transactiekosten. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs.
Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs
gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen, onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
inbaarheid van de vorderingen.
LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter
vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.
EIGEN VERMOGEN
Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als
eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen.
Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als een
financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten
met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verlies-rekening
verantwoord als kosten of opbrengsten. Inkoop van eigen aandelen wordt in mindering gebracht
op de overige reserves.
KORTLOPENDE SCHULDEN
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KORTLOPENDE SCHULDEN
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er
geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan
de nominale waarde van de schuld.

FINANCIËLE INDICATOREN
1. Solvabititeit:
2. Liquiditeit:
3. Rentabiliteit:
4. Weerstandsvermogen:

2017

2016

21%

25%

1,3

1,3

-26,7%

-175,0%

7,2%

12,0%

(EV/Balanstotaal)
(VA/VP)
(Expl.Result./EV)
(EV/Tot. Baten)

Opbrengstverantwoording
CONTRIBUTIES
De in rekening gebrachte contributiegelden over het verslagjaar bij de leden van de vereniging
worden verantwoord als de omvang van de te ontvangen vergoeding betrouwbaar kan worden
geschat en de inning ervan waarschijnlijk is. De contributiegelden worden toegerekend aan het
jaar waarop zij betrekking hebben.
OVERHEIDSSUBSIDIES
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten
zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en zal worden voldaan aan de
daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van de gemaakte kosten worden
systematisch als opbrengsten in de staat van baten en laten opgemen in dezelfde periode als die
waarin de kosten worden gemaakt.

LASTEN
Hieronder zijn begrepen de direct aan de netto-omzet toerekenbare kosten.
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TOELICHTING OP DE BALANS per 31 juli 2017
VORDERINGEN

2017
€

2016
€

1) DEBITEUREN
- Debiteuren

-

19.782
19.782

2) NOG TE FACTUREREN BEDRAGEN
Per 31 juli 2017 zijn er geen te factureren bedragen

3) NOG TE ONTVANGEN SUBSIDIES

2017
€

Terug te betalen / Te vorderen van Gemeente inzake
- Loting & Matching te vorderen restant subsidie

2016
€

18.311

36.298

18.311

36.298

483

103
2.433

483

2.536

De nog te ontvangen subsidies hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar.

4) OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
Voorschot kas
Nog door te berekenen kosten

De overige vorderingen en overlopende activa hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar.

5) LIQUIDE MIDDELEN
Dit betreft het direct opeisbare saldo op de rekening courant bij de ING Bank.

6) EIGEN VERMOGEN
Het verloop van het eigen vermogen in het boekjaar is als volgt:

Stand per 1 augustus 2016
Af: resultaat boekjaar
Stand per 31 juli 2017

2017
€
52.735
-11.123

2016
€
145.207
-92.472

41.612

52.735

Voorstel resultaatbestemming:
In de statuten van de vereniging is géén vermelding opgenomen omtrent de resultaatverdeling.
Het bestuur stelt voor het negatieve resultaat over boekjaar 2016-2017 ad € 11.123 in mindering te
brengen op de algemene reserve.
Het voorstel is reeds in de toelichting op de balans verwerkt.
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KORTLOPENDE SCHULDEN
7) Crediteuren
Te betalen loonkosten
Te betalen kosten izake Loting & Matching
Doorberekende kosten vanuit SWV
Overige crediteuren

2017

2016

€

€

63.260
54.157

8.849
35.399
5.141
5.933

117.417

55.321

25.114
-

14.373
-

16.133

85.520

41.247

99.893

8) Overige schulden en overlopende passiva
Retour Gem. Amsterdam onderbest. subsidie L&M VO 2016-2017
Te betalen kosten iz Loting & Matching
Te betalen exploitatiekosten vereniging
Overlopen posten w.o. doorberekende loonkosten en
accountantskosten 2016-2017

De te betalen kosten hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Periode 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2017

10) CONTRIBUTIES

2016-2017
€

1 Contributieopbrengst V(S)O-leden
2 Contributieopbrengst MBO-leden

Begroting
2016-2017
€

2015-2016
€

337.694
66.062

286.517
60.000

172.389
66.062

403.756

346.517

238.451

11) GEMEENTELIJKE SUBSIDIES
1 Loting & Matching

166.029

171.517

202.629

166.029

171.517

202.629

-

12) OVERIGE OPBRENGSTEN
1 Overige baten (Opheffing APO)

13) PERSONEELSKOSTEN

1 Loonkosten secretariaat & administratie
2 Ondersteuning secretariaat
3 Bestuursvergoeding
4 Overige personele kosten

12.178

-

-

12.178

-

-

2016-2017

Begroting
2016-2017

2015-2016

€

€

€

133.599
25.905
23.972
600

164.800
10.000
-

160.928
23.646
10.041
191

184.076

174.800

194.806

De vereniging heeft geen personeel in dienst. De secretariaatmedewerkers zijn gedetacheerd vanuit
de deelnemende onderwijsinstellingen. De leden van het bestuur, met uitzondering van de voorzitter,
ontvangen geen bezoldiging.
De Loonkosten secretariaat & administratie zijn in 2016-2017 zijn lager dan begroot a.g.v. de doorberekening
loonkosten ambtelijk secretaris aan het project Terug Met Dat Tekort (TMDT).
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14) Huisvestingskosten

2016-2017
€

1 Huisvestingskosten

Begroting
2016-2017
€

2015-2016
€

7.321

6.500

6.502

1.885
19.718
1.410
1.512
249
14.163
82.621
11.784
-

6.000
7.000
5.000
5.000
5.000
-

6.664
6.091
6.873
1.790
337
34
6.048
-

5.000

829

133.342

33.000

28.665

268.347

293.036

303.578

268.347

293.036

303.578

15) ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Administratie en beheer
Accountantskosten
Werkgroep VMBO-MBO
Automatisering
Vergaderkosten
Contributies en lidmaatschappen
PR & Communicatie (incl website)
Evaluatie SBP/RPO
Beleidsdagen Onderwijs Amsterdam
Advieskosten
Beleidsontwikkeling en Overige kosten

16) PROJECTKOSTEN
Loting & Matching 2015-2016 incl evaluatie
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OVERIGE GEGEVENS
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Amsterdam, 23 mei 2018
Het bestuur:
R.H. Oudkerk, voorzitter
C.E.M. Neuhaus, penningmeester
R.T. Kervezee, bestuurslid
J. Steenvoorden, bestuurslid
D. Asser, bestuurslid
E.W.M. van Nieuwenhuizen-van Hooff, bestuurslid
J.E.A.M. Merkx, bestuurslid
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Vereniging OSVO

17276
13250
100

133521
Voorziening dubieuze debiteuren
5000

6055
6500
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