
Jaarrekening Stichting Prodas 2018 
 

Grondslagen 

 
 
Gehanteerde valuta 
De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn opgenomen in euro's. 

 
Presentatie 
De jaarrekening is opgemaakt conform de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap van 12 december 2012, nr. WJZ/452622 (10269). De inrichtingsvereisten en overige 
bepalingen zijn gebaseerd op de inrichtingsvereisten voor de externe jaarverslaggeving zoals 
opgenomen in Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Voor invulling van de normen die in het 
maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd zijn de richtlijnen van de Raad voor 
de Jaarverslaggeving van toepassing. Specifieke aspecten op het gebied van externe 
jaarverslaggeving voor onderwijsinstellingen zijn nader uitgewerkt in RJ660 Onderwijsinstellingen. 
De jaarrekening wordt opgesteld op het niveau van het bevoegd gezag. De in de jaarrekening 
opgenomen bedragen luiden in hele euro’s en deze luiden in duizendtallen. 

 
Waardering van de activa en passiva 

 
Materiële vaste activa 
Met ingang van de jaarrekening 2006 worden investeringen in materiële vaste activa opgenomen 
in de balans tegen historische kostprijzen, verminderd met afschrijvingen. De per 1 januari 2006 
aanwezige materiële vaste activa zijn gewaardeerd door middel van inventarisatie en opgenomen 
in de balans voor zover dat in het verleden nog niet heeft plaatsgevonden. De materiële vaste 
activa worden gewaardeerd tegen de historische verkrijgingprijs verminderd met lineaire 
afschrijvingen. De afschrijvingspercentages worden gebaseerd op de verwachte economische 
levensduur van de betreffende activa, rekening-houdend met een eventuele restwaarde. De 
activeringsgrens van de investeringen bedraagt € 2.500. De eerste afschrijving vindt plaats in het 
jaar na aanschaf. 

  



 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen: 
 

 
  



 
Financiële vaste activa 
Uitgangspunt voor de waardering per 31 december is voor de obligaties, welke worden 
aangehouden tot het einde van de looptijd, de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-
rentemethode. Baten en lasten worden in de staat baten en lasten verwerkt via het 
amortisatieproces. De effectenportefeuille voldoet aan de door het Ministerie OCW opgestelde 
“Regeling beleggen en belenen”. De effectenportefeuille kent een hoofdsomgarantie.  
De marktwaarde van de effecten bedraagt € 2.941.022,- per 31 december 2018. 

 
Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en staan ter vrije 
beschikking van het bestuur.  

 
Eigen vermogen 

Bestemmingsreserve 
Met ingang van 2015 zijn de bestaande bestemmingsreserves komen te vervallen. De algemene 
reserve is voldoende om risico’s af te dekken, deze zijn inherent aan een onderwijsinstelling. Vanaf 
2015 is er een bestemmingsreserve gevormd voor de vervanging van de materiele vaste activa. 
Deze reserve is gelijk aan het bedrag van de cumulatieve afschrijvingen zoals die zijn opgenomen 
in het verloopoverzicht van de materiele vaste activa.  

 
Voorzieningen 

Onderhoudsvoorziening 
De voorziening onderhoud moet leiden tot een evenwichtige verdeling van lasten voor 
grootonderhoud van de gebouwen en wordt bepaald op basis van de te verwachten uitgaven voor 
groot onderhoud over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het 
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht. De voorziening onderhoud 
is gewaardeerd tegen de nominale waarde. Bij de voorziening groot onderhoud ultimo 2018 is 
gebruik gemaakt van de tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.  

Spaarverlof  
De voorziening spaarverlof is gevormd in verband met verplichtingen die samenhangen met het 
sparen van verlofuren. De waardering heeft plaatsgevonden op basis van de nominale waarde   

Jubileumgratificatie 
De voorziening jubileumuitkeringen is gevormd in verband met verplichtingen die samenhangen 
met nog uit te keren jubileumuitkeringen. De waardering heeft plaatsgevonden op basis van 
contante waarde.    

Voorziening WGA en ziektewet 
Prodas is eigen risico drager voor langdurige ziekte en WGA-vast. Salariskosten bij langdurige 
ziekte en bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van medewerkers met een vast dienstverband 
komen daarom voor eigen rekening. Aangezien hoogte en duur niet te voorspellen zijn, kan geen 
betrouwbare schatting worden gemaakt van deze verplichting en is hiervoor ultimo 2016 geen 
voorziening gevormd. Wel wordt jaarlijks in de begroting financiële ruimte beschikbaar gemaakt 
voor salariskosten bij langdurige ziekte en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. 

 
Langlopende schulden 

De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  



 
Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  

 
Overige activa en passiva 

Voor zover in het bovenstaande niet anders wordt aangegeven, worden activa en passiva 
gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk 
is, een voorziening voor risico van oninbaarheid in mindering gebracht 

 
Bepaling van het resultaat 

Voor de baten en lasten is het baten- en lastenstelsel (ook wel matchingsbeginsel) van toepassing. 
De kenmerken van dit stelsel zijn: Opbrengsten en kosten toegerekend aan de periode waarop 
deze betrekking hebben. Uitgaven en ontvangsten hoeven nog geen kosten of baten zijn. Dit is 
dus ook voor de rijksvergoedingen van toepassing. Deze zijn in de rekening verantwoord voor 
zover deze aan het verslagjaar zijn toe te rekenen. 

 
(Stelsel)wijzigingen 
Er heeft dit boekjaar geen stelselwijziging plaatsgevonden. 

 
Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

 
Afrondingen: 

Het is mogelijk dat zich in de jaarrekening (en/of in de toelichting daarop en/of in bijlagen) geringe 
rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

 
 

 

  



Balans per 31-12-2018 (na voorstel resultaatbestemming) 

 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

 

 

  

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 3.236     3.800     -563      

Financiële vaste activa 2.476     2.353     123       

Totaal vaste activa 5.713     6.153     -440      

Vlottende activa

Vorderingen 1.722     2.792     -1.070    

Effecten -            505       -505      

Liquide middelen 5.455     4.225     1.230     

Totaal vlottende activa 7.177     7.522     -346      

TOTAAL ACTIVA 12.889   13.675   -786      

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 4.076     5.497     -1.422    

Bestemmingsreserve 3.734     3.241     494       

Onverwerkt resultaat -           -           -           

Eigen vermogen, totaal 7.810     8.738     -928      

Voorzieningen 2.728     2.253     475       

Langlopende schulden -            -            -            

Kortlopende schulden 2.351     2.684     -332      

TOTAAL PASSIVA 12.889   13.675   -786      

31-12-2018 31-12-2017

€ (x1.000)

Verschil

€ (x1.000)€ (x1.000)



Staat van baten en lasten over 2018 

 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

  

 Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)

BATEN

Rijksbijdragen 26.403                 24.799                 25.382                 

Overheidsbijdragen en -subsidies overige 

overheden 130                     183                     189                     

College-, cursus-, les- en examengelden -                          -                          -                          

Baten werk in opdracht van derden 28                       40                       42                       

Overige baten 483                     397                     420                     

Totaal baten 27.043                 25.418                 26.033                 

LASTEN

Personeelslasten 23.389                 21.322                 21.951                 

Afschrijvingen 659                     553                     887                     

Huisvestingslasten 1.929                   1.556                   2.132                   

Overige lasten 1.989                   2.912                   1.876                   

Totaal lasten 27.966                 26.343                 26.846                 

Saldo baten en lasten -923                    -926                    -813                    

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN -36                      -                          43                       

Totaal resultaat -959                    -926                    -770                    



Kasstroomoverzicht over 2018 

 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

Het saldo van de liquide middelen is ondanks het negatieve resultaat toegenomen. Afgelopen jaar is het 

pand aan de Frits de Bruijnstraat in Asten verkocht. Er is per saldo meer afgeschreven dan geïnvesteerd 

 Kasstroom uit operationele activiteiten 

 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -923      -813      -110      

 Aanpassingen voor aansluiting 

bedrijfsresultaat 

 - Afschrijvingen 659       872       -213      

 - Mutaties voorzieningen 475       517       -42        

1.134     1.389     -255      

 Veranderingen in vlottende middelen 

 - Vorderingen 1.070     93         977       

 - Effecten 505       -403      908       

 - Schulden -332      230       -562      

 Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.243     -80        1.323     

 Ontvangen interest -36        43         -79        

-36        43         -79        

 Kasstroom uit operationele activiteiten 1.417     539       878       

 Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

 Investeringen in materiële vaste activa -516      -455      -61        

 Desinvesteringen in materiële vaste activa 384       15         369       

 Boekwinst 66         -            66         

 Overige investeringen in financiële vaste 

activa -123      238       -361      

 Totaal kasstroom uit 

investeringsactiviteiten -189      -202      13         

 Mutatie liquidie middelen 1.228     337       891       

 Mutatie liquide middelen 1.228     337       891       

Verschil

€ (x1.000)

Realisatie 2018 Realisatie 2017

€ (x1.000) € (x1.000)



en meer gedoteerd aan de voorzieningen dan onttrokken. De vorderingen zijn fors afgenomen en er zijn 

meer obligaties verkocht dan aangekocht wat leidt tot een positieve cashflow.  

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2018 

 

Activa 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

Per 1 januari 2006 zijn de bij de Stichting Prodas aanwezige activa gewaardeerd. De boekwaarde van de 

ingebrachte activa bedroeg per 1-1-2006 € 1.727.279. De waardering per 1-1-2006 heeft 

plaatsgevonden voor ICT en meubilair, inventaris en apparatuur. Voor de waardering van de 

onderwijsleermethoden is uitgegaan van een nihil waarde per 1-1-2006. 

De gebouwen bestaan uit: De bouw van een BSO-lokaal bij de Brede school D’n Bogerd in 2009 voor 

een bedrag van € 141.950. Afgelopen jaar is het bestuurskantoor van de Stichting aan de Fris de 

Bruijnstraat 1 te Asten verkocht voor 420,5K. 

De terreinen bestaan uit:  Grond aan de Biggekruid te Asten (basisschool ’t Lover) en ondergrond van 

het BSO lokaal Brede school D’n Bogerd, kavel 5 ten grootte van 98m2. 

De afschrijving over de in 2018 geïnvesteerde activa vindt voor de eerste keer plaats in het kalenderjaar 

2019. 

Voor de vervanging van de materiele vaste activa is een bestemmingsreserve gevormd. Deze reserve is 

gelijk aan het bedrag van de cumulatieve afschrijvingen de aanwezige activa. 

 

MATERIËLE VASTE ACTIVA
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Materiële vaste activa € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)

Gebouwen en terreinen 1.038 234 803 13 355 170 18 526 83 444

Inventaris en apparatuur 2.192 1.191 1.001 102 29 31 234 2.235 1.394 841

ICT 2.089 801 1.288 347 00 00 288 2.436 1.089 1.347

OLP 1.280 794 486 45 00 00 124 1.325 918 408

Overige materiële vaste activa 442 221 221 08 01 01 31 448 251 197

Totaal materiële vaste activa 7.040 3.241 3.800 516 384 201 695 6.970 3.734 3.236



 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

Deelneming Stichting Prodas had een 100% belang in Prodas Personeel BV en heeft deze per 28-02-2018 

opgeheven. 

 

EFFECTEN 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

De marktwaarde van de effecten bedraagt per 31 december 2018 € 2.590.430,- 

Uitgangspunt voor de waardering per 31 december voor de obligaties, welke worden aangehouden tot 

het einde van de looptijd, is de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Baten en 

lasten worden in de staat baten en lasten verwerkt via het amortisatieproces. De effectenportefeuille 

voldoet aan de door het Ministerie OCW opgestelde “Regeling beleggen en belenen”. De 

effectenportefeuille kent een hoofdsomgarantie. 

 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
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Financiële vaste activa € (x1.000)€ (x1.000)€ (x1.000)€ (x1.000)€ (x1.000)

Effecten 2.858     226       500       -108      2.476     

Totaal financiële vaste activa 2.858     226       500       -108      2.476     

Uitsplitsing

Aandelen -            -            -            -            -            

Obligaties 2.858     226       500       -108      2.476     

Overige -            -            -            -            -            

Totaal effecten 2.858     226       500       -108      2.476     

Obligaties looptijd

 Boekwaarde 

per 31-12-

2017 

 Boekwaarde 

per 31-12-

2018  < 1 jaar  > 1 jaar 

ABN Amro 1% 2015 / 2025 -                        226.146,72       -                        226.146,72       

België 4,5% 2011 / 2021 541.185,00       530.188,29       -                        530.188,29       

Eur. Investm. Bank  4,625% 2004 / 2020 497.472,00       422.508,92       -                        422.508,92       

Frankrijk 3,25% 2010 / 2021 186.823,00       182.418,06       -                        182.418,06       

HSBC 4% 2010 / 2021 530.506,00       520.483,78       -                        520.483,78       

Oostenrijk 1,2% 2015 / 2025 297.062,00       294.655,67       -                        294.655,67       

Rabo Nederland 1,002% 2010 / 2020 300.000,00       300.000,00       -                        300.000,00       

Ned Fin Maatsch 1,25% 2013 / 2018 504.977,00       -                        -                        -                        

2.858.025,00   2.476.401,44   -                        2.476.401,44   



 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

 

VORDERINGEN

Vorderingen

Debiteuren 35         63         -27        

OCW / LNV 1.139     1.201     -62        

Vorderingen gemeente -            1.118     -1.118    

Overige vorderingen 538       385       153       

Totaal overlopende activa 9           26         -17        

 Totaal vorderingen 1.722     2.792     -1.070    

Verschil

€ (x1.000)€ (x1.000)

31-12-2018

€ (x1.000)

31-12-2017

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen

Kasmiddelen 0           0           0           

Tegoeden op bank- en girorekeningen 5.454     4.224     1.230     

Overige liquide middelen -            -            -            

 Totaal liquide middelen 5.455     4.225     1.230     

€ (x1.000)

Verschil31-12-2018

€ (x1.000)

31-12-2017

€ (x1.000)



Passiva 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

Doel van de reserve 
Reserves zijn onderdeel van het vermogen (rechterkant van de balans). Met het vermogen financiert 
Prodas het benodigde kapitaal (linkerkant van de balans). Dit benodigde kapitaal is in te delen in kapitaal 
nodig: 
• Voor de financiering van materiële vaste activa (financierings- of investeringsfunctie) 
• Als buffer voor de financiering van risico’s (bufferfunctie) 
• Voor het betalen van dagelijkse transacties (transactiefunctie) 
 
Als we ervan uitgaan dat we de transactiefunctie van kapitaal financieren met vreemd vermogen, dan 
hebben we het eigen vermogen (reserves) nodig voor de bufferfunctie en de financieringsfunctie. 
 
Als we bewust extra willen investeren in onderwijs en daarmee een verlies op de exploitatie voor lief 
nemen dan benutten we hiervoor de extra reserves om dit verlies te financieren. 
 
Algemene reserve 
Met ingang van 2015 zijn de bestaande bestemmingsreserves komen te vervallen. De algemene reserve 
is voldoende om risico’s af te dekken, deze zijn inherent aan een onderwijsinstelling. 
 
Bestemmingreserve kwaliteitsimpuls 
Vanaf 2015 is er een bestemmingsreserve gevormd voor de vervanging van de materiele vaste activa. 
Deze reserve is gelijk aan het bedrag van de aanschafwaarde van de aanwezige activa. 
 
 

EIGEN VERMOGEN  S
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Eigen vermogen

Algemene reserve 5.497     -959      -494      4.044     

Resultaat deelnemening -            -            31         31         

Bestemmingsreserve (publiek)

 - Bestemmingsreserve A 3.241     -            494       3.734     

Onverdeeld resultaat -            -            -            -            

Totaal eigen vermogen 8.738     -959      31         7.810     



 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

De voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. De stichting hanteert een aantal personele 

voorzieningen in de vorm van spaarverlof, jubileum en WGA. Verder heeft de stichting een voorziening 

opgenomen voor onderhoud gebouwen. De hoogte van de voorziening onderhoud is onderbouwd met 

het meerjarenonderhoudsplan van de schoolgebouwen (MOP). Vanaf 1 januari 2015 is het MOP 

uitgebreid met het onderhoud voor de buitenkant van de gebouwen. 

Spaarverlof: De voorziening spaarverlof dient ter dekking van de kosten voor vervanging van 

personeelsleden die hun aanspraak op spaarverlof opnemen. De voorziening is gebaseerd op de 

personeelsleden die deelnemen. 

Voorziening Duurzame Inzetbaarheid: Conform artikel 8A.1 cao PO treedt de regeling ten aanzien van 
de duurzame inzetbaarheid in op 1 oktober 2014. Voor een schooljaar heeft een werknemer bij een 
voltijds dienstverband maximaal 140 uur voor duurzame inzetbaarheid. Naast de mogelijkheid om deze 
uren in het schooljaar te benutten, kunnen deze uren ook worden gespaard. Er is voor gekozen om de 
voorziening per ultimo 2017 vrij te laten vallen en de kosten jaarlijks op te nemen in de exploitatie. 
 
Voorziening jubileumuitkeringen: Een werknemer heeft bij het bereiken van de jubileumdatum 
aanspraak op een door de werkgever uit te betalen jubileumgratificatie. Deze uitkering bedraagt bij een 
25-jarige diensttijd bij het onderwijs 50%, en bij een 40-, of 50-jarig jubileum 100% van het maandsalaris. 
De voorziening jubileumuitkeringen is berekend op basis van de individuele methode. 

VOORZIENINGEN
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Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen

 - voorziening jubilea uitkeringen 260       34         21         -            -            273       

 - voorziening spaarverlof 14         11         -            -            -            25         

 - voorziening duurzame inzetbaarheid -            162       -            -            -            162       

 - voorziening WGA 77         -            6           -            -            70         

 - voorziening langdurig zieken -            208       -            -            -            208       

Overige voorzieningen

 - Voorziening onderhoud 1.902     600       512       -            -            1.991     

Totaal voorzieningen 2.253     1.014     539       -            -            2.728     

Kortlopend

deel < 1 

jaar

Langlopend

deel > 1 

jaar

Personeelsvoorzieningen 18         255       

Overige voorzieningen 626       1.365     

644       1.620     

Voorzieningen



 
Voorziening WGA: Hier staan de loondoorbetalingsverplichtingen van medewerkers die een jaar of 
langer ziek zijn met als peildatum 31-12-2018. 
 
Voorziening onderhoud: In 2018 is een voorziening groot onderhoud gevormd om de kosten voor 
onderhoud evenredig over de jaren te verdelen. De jaarlijkse dotatie wordt berekend aan de hand van 
het Meerjarenonderhoudsplan dat is opgesteld door een extern adviesbureau. 
 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

 

  

KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden

Crediteuren 430       363       67         

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 - Loonheffing 848       1.175     -326      

 - Omzetbelasting 1           0           1           

 - Premies sociale verzekeringen -            3           -3          

 - Overige belastingen 0           48         -48        

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 849       1.225     -376      

Schulden ter zake van pensioenen 247       243       4           

Schuld Gemeeente 24         -            24         

Overlopende passiva 801       853       -52        

Kortlopende schulden, totaal 2.351     2.684     -332      

Verschil

€ (x1.000)€ (x1.000)€ (x1.000)

31-12-201731-12-2018



Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 

 

Baten 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

De bekostiging is gebaseerd op het leerlingaantal van de oktobertelling van het voorgaande jaar. Een 

dalend leerlingaantal betekent dat de inkomsten ook dalen. Ondanks de daling is er een positief verschil 

t.o.v. voorgaand jaar zien. De toename van de baten zijn met name het gevolg van de stijging van de 

lonen als gevolg van de doorgevoerde CAO wijziging en de eenmalige uitkering. Verwacht werd dat door 

de vereffening van de passend onderwijs gelden de rijksbijdragen af zouden nemen in 2018. Door een 

afrekening over het schooljaar 2017-2018 van 150K en een ontvangen groeibekostiging zijn deze 

inkomsten toegenomen t.o.v. 2017. 

 

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen OCW/EZ

OCW

 - Personele bekostiging OCW 17.011   16.300   16.776   

 - Vergoeding Materiële Instandhouding 3.611     3.561     3.535     

 - Vergoeding personeel- en arbeidsmarktbeleid 3.166     2.702     2.689     

 - Prestatiebox 803       730       668       

Totaal rijksbijdragen OCW/EZ 24.591   23.293   23.667   

Overige subsidies OCW/EZ

OCW

 - Vergoeding Zigeunerk inderen -            -            10         

 - Overige Rijksbijdrage OCW 331       259       302       

Totaal overige subsidies OCW/EZ 331       259       312       

Ontvangen doorbetaling rijksbijdrage SWV 1.480     1.247     1.403     

Totaal rijksbijdragen 26.403   24.799   25.382   

 RIJKSBIJDRAGEN 

€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)

2018 Begroting 2018 2017



 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

De belangrijkste oorzaak van het verschil is een afname van de Gemeentelijke subsidies.  

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

De baten betreffen de dienstverleningsovereenkomsten van het SWV en Den Doelhof. 

 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Participatiebudget

 - ID banen 20         -            19         

Totaal participatiebudget 20         -            19         

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 110       183       170       

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 130       183       189       

2018 Begroting 2018 2017

 OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN -

SUBSIDIES 

€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)

Baten in opdracht van derden

Overige baten werk i.o.v. derden

Totaal overige baten werk i.o.v. derden 28         40         42         

Totaal baten in opdracht van derden 28         40         42         

2018 Begroting 2018 2017

BATEN IN OPDRACHT VAN DERDEN

€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)



 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

Onder verhuur is de verhuur van ruimtes en gymzalen opgenomen. 

Sponsoring betreft de inkomsten vanuit Parentes en ASML t.b.v. hoogbegaafden onderwijs. 

Onder overige baten staan de inkomsten vanuit verworven subsidies, verhuur van materialen en 

faciliteiten. 

Toename van de baten voorgaand jaar heeft met name betrekking op een teruggaaf van de loonheffing 

over 2013. 

Overige baten

Verhuur

- Verhuur en medegebruik lokalen/ruimten 196       179       182       

- Verhuur en medegebruik gymzalen 68         65         49         

Detachering personeel 1           1           1           

Sponsoring 86         74         74         

Ouderbijdragen -            1           -            

Overige 

 - Overige baten 84         77         76         

- Baten en lasten voorgaande jaren 48         -            37         

Totaal overige baten 483       397       420       

2018 Begroting 2018 2017

OVERIGE BATEN

€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)



Lasten  

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

De toename van de personele lasten zijn met name het gevolg van de stijging van de lonen als gevolg 

van de doorgevoerde CAO wijziging en de eenmalige uitkering.  

De Prodas Personeel BV is opgeheven waardoor de externe kosten hiermee zijn komen ter vervallen en 

deels tot uiting komen in de loonkosten. 

De overige personele lasten zijn t.o.v. voorgaand jaar toegenomen doordat er meer gedoteerd is aan 

de personele voorzieningen. 

Personeelslasten

Lonen en salarissen

 - Brutolonen en salarissen 15.418   19.129   16.089   

 - Vervanging ziek te/verlof 956       1.054     -            

 - Vervanging studie 26         -            -            

 - Lonen passend onderwijs 42         -            -            

 - Sociale lasten 3.051     -            2.063     

 - Pensioenpremies 2.237     -            2.157     

Totaal lonen en salarissen 21.730   20.183   20.309   

Overige personele lasten

 - Dotaties personele voorzieningen 408       -            126       

 - Extern personeel prodas bv -            0           186       

 - Personeel niet in loondienst 311       362       362       

 - Overig 1.185     1.077     1.228     

Totaal overige personele lasten 1.904     1.439     1.902     

Af: uitkeringen -245      -300      -259      

Totaal personele lasten 23.389   21.322   21.951   

2018 Begroting 2018 2017

PERSONEELSLASTEN

€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)



 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

Met de stelselwijziging per einde boekjaar 2017 is geen rekening gehouden met inhaalafschrijvingen 

van de nog aanwezige activa. Hierdoor heeft in 2018 nog een inhaalafschrijving plaats gevonden. Met 

de verkoop van het pand aan de Frits de Bruijnstaat is een boekwinst van 36K behaald. 

 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

 

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa -            -            -            

 - Afschrijvingen 695       553       887       

 - Boekwinst / verlies -36        -            -            

Materiële vaste activa 659       553       887       

Totaal afschrijvingen 659       553       887       

2018 Begroting 2018 2017

AFSCHRIJVINGEN

€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)

Huisvestingslasten

Huur -0          9           -8          

4           37         6           

Verzekeringen -            -            -            

Onderhoud 232       156       237       

Energie en water 396       413       372       

Schoonmaakkosten 536       602       581       

Heffingen 30         36         31         

Dotatie onderhoudsvoorziening 600       202       800       

Overige 130       102       112       

Totaal huisvestingslasten 1.929     1.556     2.132     

2018 Begroting 2018 2017

HUISVESTINGSLASTEN

€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)



Er heeft een aanbesteding plaats gevonden m.b.t. de schoonmaak wat heeft geleid tot een verlaging 

van de schoonmaakkosten. 

Het verschil van de totale huisvestingslasten wordt met name veroorzaakt door een lagere dotatie aan 

de onderhoudsvoorziening. 

 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

De administratie- en beheerslasten zijn toegenomen door een toename van de juridische kosten. 

Ook de leermiddelen nemen toe door de aanschaf van duurdere licenties en ook op het gebied van ICT 

zien we een toename van de servicecontracten.  

Verder zien we in 2018 een toename van de overige kosten voor schoolreisjes, excursies en vieringen. 

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten 253       191       203       

-            

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 777       694       738       

Dotatie overige voorzieningen -            -            -            

Overige 959       2.028     935       

Totaal overige instellingslasten 1.989     2.912     1.876     

Uitsplitsing honorarium

Onderzoek jaarrekening 24         22         25         

Andere controleopdrachten -            -            -            

Fiscale adviezen -            -            -            

Andere niet-controledienst -            -            -            

Totaal accountantslasten 24         22         25         

2018 Begroting 2018 2017

OVERIGE INSTELLINGSLASTEN

€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)



 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

Er heeft een correctie plaatsgevonden van de nominale waarde waardoor in 2018 een negatief 

rendement op de koersresultaten is ontstaan. 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 

Contracten 
Kopieercontract  Er is in 2017 een raamovereenkomst gesloten met Toshiba voor de huur van 

kopieerapparatuur en bijbehorende verbruiksmaterialen en service. Het contract is ingegaan op 1-7-

2017 en eindigt van rechtswege op 1-7-2021. Er is een optie om het contract met een jaar te 

verlengen.  De vergoeding bestaat uit een vast bedrag per maand en een bedrag per afdruk. De 

contractuele verplichtingen bedragen ongeveer € 100.000 per jaar. 

Schoonmaakcontract Met CSU Cleaning Services is op 1-8-2018 een contract gesloten voor 

schoonmaakonderhoud.  Het betreft een contract met een looptijd van drie jaar met een optie tot 2 

keer verlengen met een jaar. Dit contract eindigt van rechtswege op 1-8-2021. De contractwaarde 

bedraagt ongeveer € 350.000 per jaar. 

Levering sanitaire producten Met Inital BV is op 1-1-2018 een contract gesloten voor het leveren van 

sanitaire voorzieningen. Het betreft een contract met een looptijd van drie jaar met een optie voor 

jaarlijkse verlengingen. Dit contract eindigt van rechtswege op 1-1-2021. De contractwaarde is € 70.000 

per jaar.  

Inkoop leermiddelen Met Reinders Oisterwijk BV is op 18-12-2013 een raamovereenkomst gesloten met 

de duur van drie jaar, die van rechtswege is beëindigd op 18-12-2015. Het betreft de levering van 

gebruiksmaterialen, verbruiksmaterialen en digitale educatieve toepassingen en 

ontwikkelingsmaterialen. De omvang van dit contract is ongeveer € 550.000 per jaar. In 2018 is een 

addendum op dit contract afgesloten. 

Inkoop meubilair Voor de inkoop van schoolmeubilair is een contract gesloten met de firma Reinders 
 
Administratieve dienstverlening In 2011 is met Rovict een overeenkomst afgesloten voor het 

leerlingvolgsysteem ESIS. Dit contract kent een looptijd van 2 jaar met stilzwijgende verlening van 2 jaar. 

De contractwaarde is ongeveer € 30.000  per jaar. In 2014 is een dienstverleningsovereenkomst met 

Rentebaten 6           -            9           

Waardeveranderingen financiële 

        vaste activa en effecten

 - koersresultaat effecten -108      -            -34        

 - kosten en baten effecten 66         -            68         

Totaal financiële baten en lasten -36        -            43         

2018 Begroting 2018 2017

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)



Merces BV afgesloten. Dit contract kent een looptijd van vier jaar met een stilzwijgende verlenging van 

vier jaar. Het contract eindigt van rechtswege in januari 2022. Met Merces is op 15-07-2015 een 

contract afgesloten voor Pro-active met de duur van drie jaar met een optie tot jaarlijkse verlenging. Dit 

contract eindigt van rechtswege op 15-07-2019. De contractwaarde is ongeveer  € 110.000 per jaar. 

Netwerkbeheer en aanschaf Hardware Per 1-9-2017 is een raamovereenkomst gesloten met Procyon in 

zake het technisch beheer van het gehele netwerk, het leveren van een elektronische leeromgeving en 

de levering van hardware, randapparatuur en netwerkapparatuur. Het contract heeft een looptijd van 

1 jaar en eindigt van rechtswege op 1-9-2019. Het contract heeft een waarde van € 80.000 per jaar. Met 

de Wal ICT is op 28-09-2016 is een overeenkomst afgesloten t.b.v. werkplekbeheer. Dit contract kent 

een looptijd van 1 jaar en heeft een contractwaarde van € 90.000. Dit contract eindigt van rechtswege 

op 28-09-2019 

Onderhoudswerkzaamheden BBZ voert het klein onderhoud uit voor de scholen van Prodas. Het 

contract loopt voor de periode van één jaar. Deze is sindsdien jaarlijks verlengd. De werkzaamheden 

worden uitgevoerd op regiebasis. De omvang van de waarde wordt geschat op € 75.000 per jaar. 

Inkoopwerkzaamheden Facility and More begeleidt Prodas met aanbestedingen en de inkoop voor de 

scholen van Prodas. Het contract loopt voor de periode van één jaar. Deze wordt jaarlijks verlengd. De 

werkzaamheden worden uitgevoerd op regiebasis. De omvang van de waarde wordt geschat op € 

30.000 per jaar. 

 

Model E Overzicht verbonden partijen 

 

Stichting Prodas valt onder het samenwerkingsverband PO3008 genaamd “Samenwerkingsverband 

Helmond-Peelland PO”.  

Stichting Prodas heeft afspraken vastgelegd middels een begroting voor de gelden die ontvangen 

worden uit het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO3008. Deze afspraken worden 

opgenomen in de schoolbegrotingen. 

Verbonden partij, meerderheidsdeelnemingen (bedragen: x1)

Statutaire naam Juridische Statutaire Eigen Resultaat Omzet Valt onder Deelname Consolidatie

vorm zetel vermogen 2017 Burgerlijk percentage

per wetboek 2,

31-12-2017 artikel 403

Samenwerkingsverband 

Helmond-Peelland 

PO3008 

Stichting Helmond nee € 980.000 € 353.000 n.v.t. nee n.v.t. n.v.t.

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam Juridische Statutaire Deelname

vorm zetel percentage

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag

Statutaire naam Juridische Statutaire Deelname

vorm zetel percentage

 Code 

activiteiten 

(één of 

meer)  

 Code 

activiteiten 

(één of 

meer)  

 Code 

activiteiten 

(één of 

meer)  



Het samenwerkingsverband ontvangt ten gevolge van leerlingendaling, stijging verplichte afdracht aan 

SO en afbouw van de verevening elk jaar minder middelen. De middelen worden over de deelnemende 

besturen verdeeld naar rato van de aantal leerlingen van de besturen. Als gevolg van de leerlingendaling 

bij Prodas dalen ook de middelen voor het passend onderwijs. Dit vraagt om een zorgvuldige 

afstemming van de te verdelen middelen. 

 

Model G Subsidies 

 

  

Model G Verantwoording subsidies

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Toewijzing Toewijzing  Bedrag  Ontvangen  Prestatie 

 toewijzing t/m  afgerond? 

2017

 EUR EUR  ja/nee 

Subsidie voor studieverlof 852.338     20-9-2017 35.069                  35.069        ja

Subsidie voor studieverlof 852.237     20-9-2017 8.578                    8.578          ja

Subsidie voor studieverlof 852.202     20-9-2017 7.671                    7.671          ja

Subsidie voor studieverlof 852.612     20-9-2017 12.093                  12.093        ja

Subsidie voor studieverlof 852.626     20-9-2017 12.093                  12.093        ja

Subsidie voor studieverlof 852.579     20-9-2017 9.674                    9.674          ja

Subsidie voor studieverlof 945.305     20-9-2018 12.093                  12.093        nee

Subsidie voor studieverlof 945.305     20-9-2018 12.093                  12.093        nee

Subsidie voor studieverlof 945.305     20-9-2018 12.093                  12.093        nee

Totaal 121.457                 121.457      

G2 Subsidie met verrekeningsclausule

G2A Subsidie met verrekeningsclausule aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag van de Ontvangen t/m Lasten t/m Stand begin Ontvangst in Lasten in Te verrekenen

 toewijzing 2017 2015 2016 2016 2016  ultimo 

2018 

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 

Totaal -                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 

G2B Subsidie met verrekeningsclausule doorlopend tot in een volgend verslagjaar 

Bedrag van de Ontvangen t/m Lasten t/m Stand begin Ontvangst in Lasten in Stand ultimo Saldo nog te

Omschrijving toewijzing 2017 2017 2018 2018 2018 2018 besteden

ultimo 2018

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 -                                     

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 -                                     

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 -                                     

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 -                                     

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 -                                     

Totaal -                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 -                                     

Kenmerk Datum

Toewijzing

Omschrijving
 Kenmerk Datum

Omschrijving

Toewijzing

 Kenmerk Datum



WNT Topfunctionarissen 

 

 

 

 

  

2018

Gemiddelde totale baten 6

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 2

Totaal aantal complexiteitspunten 11

Bezoldigingsklasse D

Bezoldigingsmaximum 146.000€        

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie generieke instellingscriteria te 

weten:

(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar

(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en

(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.

Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd op 

functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal complexiteitspunten. Het totaal van deze 

complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van 

toepassing is op de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging 

topfunctionarissen OCW-sectoren.

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2018.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De 

WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de 

norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse



1a. Bezoldiging topfunctionarissen  

 

  

 Bedragen x € 1  J.M.J. Ketelaar  J.W.J. Ghielen 

 Functiegegevens Bestuurder Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018
01-01-2018 t/m 31-12-

2018

Deeltijdfactor in fte 1,0 0,0

Gewezen topfunctionaris? Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja n.v.t.

 Bezoldiging  J.M.J. Ketelaar  J.W.J. Ghielen 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                   114.319,00                                -   

Beloningen betaalbaar op termijn                    18.243,24                                -   

Subtotaal                   132.562,24                                -   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                   146.000,00                                -   

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag                                -                                  -   

Totale bezoldiging  €               132.562,24  €                            -   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

 Gegevens voorgaand jaar 2017 2017

Aanvang en einde functievervulling
 01/01 - 31/12  01/01 - 31/12 

Deeltijdfactor in fte  1,0  1,0 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                   110.607,00                    63.285,00 

Beloningen betaalbaar op termijn                    16.791,00                      9.736,00 

Totale bezoldiging voorgaand jaar  €               127.398,00  €                 73.021,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                   141.000,00                    82.250,00 

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan  n.v.t.  n.v.t. 

Uitkering wegens beeindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstverband

Totaal overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband  €                 62.500,00 

-/- onverschuldigd bedrag  €                            -   

Uitkering wegens beëindiging dienstverband  €                 62.500,00 

Uitkering wegens beëindiging dienstverband, betaald in 

verslagjaar  €                 62.500,00 

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering  €                 75.000,00 

Jaar einde dienstverband 2017

Motivering overschrijding ontslaguitkeringsnorm n.v.t.

Toelichting overschrijding ontslaguitkeringsnorm n.v.t.



1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

 

 

 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum 

Overige gegevens 

Bestemming resultaat 
Het exploitatieresultaat van € 959.000,- negatief over boekjaar 2018 is onttrokken aan de algemene 

reserve. 

Statutair is niets opgenomen m.b.t. de bestemming van het resultaat.   

 

Accountantsverklaring 
Accountant zal deze tekst aanleveren 

  

 Bedragen x € 1  H.J.G. van den Boorn  S.G.M. van Erp  P.M.G.  Brens-van 

Horssen 

 A. Mengde 

Functiegegevens Voorzitter RvT Vice Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling 1/1 - 31/12 1/1 - 30/09 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 4.865                          2.650                          3.500                          2.333                          

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 21.900                        10.950                        14.600                        14.600                        

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                             -                             -                             -                             

Totaal bezoldiging  €                  4.865,00  €                  2.650,00  €                  3.500,00  €                  2.333,00 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens voorgaand jaar

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning                           5.250                           3.500                           3.500                           3.500 

Belastbare onkostenvergoedingen                                  -                                  -                                  -                                  - 

Beloningen betaalbaar op termijn                                  -                                  -                                  -                                  - 

Totaal bezoldiging 2017  €                  5.250,00  €                  3.500,00  €                  3.500,00  €                  3.500,00 

Individueeel bezoldigingsmaximum 2017                         21.150                         14.100                         14.100                         14.100 

reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 Bedragen x € 1  N.G.J. Lemlijn  A.M.G. 

Vervoordeldonk 

 O.B.  Van Nugteren 

Functiegegevens Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling 1/1 - 31/12 1/10 - 31/12 1/10 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 2.042                          875                            875                            

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 14.600                        3.650                          3.650                          

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                             -                             -                             

Totaal bezoldiging  €                  2.470,00  €                     875,00  €                     875,00 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens voorgaand jaar

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12

Beloning                           3.500                                  -                                  - 

Belastbare onkostenvergoedingen                                  -                                  -                                  - 

Beloningen betaalbaar op termijn                                  -                                  -                                  - 

Totaal bezoldiging 2017  €                  3.500,00  €                            -    €                            -   

Individueeel bezoldigingsmaximum 2017                         14.100 

reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.



Bijlagen  

 

Algemene gegevens organisatie 
De Stichting draagt de naam ‘Stichting Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren’ afgekort Prodas en is 

statutair gevestigd in de gemeente Deurne, kantoorhoudend te Asten-Heusden.  

 

Als adres van het secretariaat en tevens postadres geldt: 

 

Heikamperweg 7, 5725 AZ Asten-Heusden 

Telefoonnummer: 0493 –  67 06 03 

E-mail   info@Prodas.nl 

Website  www.Prodas.nl 

 

Het bestuursnummer van het bevoegd gezag is 41223 

Het IBAN rekeningnummer is NL31 RABO 0138228086 BIC RABONL2U 

Kamer van Koophandel: 17124445 

 

 

mailto:info@prodas.nl
http://www.prodas.nl/

