
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwjs, Cultuur en 
Wetenschap 
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> Retouradres Postbus 30205, 2500 GE Den Haag 	 BR1N Mutatieformulier 
Postbus 30205, 2500 GE Den Haag 

lnlichtingen: 	ICO PO (070) 757 51 11 
ICO VO (076) 757 51 22 
ICO BVH (070) 757 51 33 

Blad 1 van 4 

SvPo Hoorn 

Postbus 36026 

1020 MA AMSTERDAM 

Algemene gegevens 

Organisatienummer 	 31KZ 

Naam kort 	 SVPO Ida Gerhardt Academie 

Soort organisatie 	 VO-school 

Indeling van gegevens 	 1 Algemene organisatiegegevens 
2 Adresgegevens 
3 Specifieke organisatiegegevens 
4 Gegevens fusie / samenvoeging 
5 Ondertekening bevoegd persoon 
6 Vragen en opmerkingen 

Datum mutatie 09-03-2021 

Instructle voor het gebruik van het formulier 

Dit formulier is bestemd voor het opgeven van wijzigingen in de administratieve  
gegevens van een organisatie. Wijzigingen die betrekking hebben op An aspect 
waarvoor toestemming is vereist volgens de huidige wet- en regelgeving, kunnen dus 
niet met dit formulier worden doorgegeven. 

In de linker kolom treft u de gegevens van uw organisatie aan zoals diei  op dit 
moment in BRIN zijn vastgelegd. Voor wijzigingen kunt u dit formulier gbruiken en 
de door u gewenste wijziging invullen in de lege rechterlcolom. Let u er .u.b. op dat 
u ook de datum van ingang van de wijziging invult. 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

31KZ 

SVPO Ida Gerhardt Academie 

VO-school 

Biad 2 van 4 

1 Algemene organisatiegegevens 

Datum ingang wijziging J.7.34,aidd-mm-J]) 

Naam 	 SVPO Hoorn-Ida Gerhardt Academie 

Naam kort 	 SVPO Ida Gerhardt Academie 	 >> 

RIchting / denominatle 	RK,PC,GV,RE,EV,AN,HI,I,J,AB,HU 	>> 

Datum opheffing 

6vpo 	 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

31 KZ 

SVPO Ida Gerhardt Academie 

VO-school 

Blad 3 van 4 

2 Adresgegevens 

Hoofdvestiging 

Vestigingsadros 

Straatnaam huisnummer Blauwe Berg 5 	 >> 

>> 

Postcode - plaats 	1625 NT HOORN NH 

>> 

Correspondentleadres 

Straatnaam - huisnummer Postbus 36026  

Datum ingang wijziging I.71.24aAkdd-mm-JD 

3144.L4  we-Ber 	3 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

>> 

1020 MA AMSTERDAM 	 >> 

>> 

Postcode - plaats 

>> 

>> 

>> 

Telefoonnummer I faxnummer 

Telefoonnummer 	5.1.2.e 

Faxnummer 

Netwerkadres 

Intemetadres (URL) 	www.svpo.n1 

Emailadres 	 5.1.2.e @svpo.n1  

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 



6 BRIN Mutatieformulier 
Minfsterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Ultvoering Onderwijs 

31KZ 

SVPO Ida Gerhardt Academie 

VO-school 

Blad 4 van 4 

3 Specifieke organisatlegegevens 

Onderwijsmethode 	(uitsluitend van toepassing op instellingen) 

Onderwijsmethode  

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

4 Gegevens fusie I samenvoeging 	(ken alleen administratief worden gewlfzigd ale het gaat om een Bevoegd gezag, een 
AK of een PO-instelling) 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Organisatienummer 

Naam organisatie 

S Ondertekening bevoegd persoon 

Naam 

Datum 	 9, - 3  --2c32_1 	 
Pleats 	 AV-1:5[erCiCH 	 
Telefoon 

Email 

Handtekening 

 
6 Vragen en opmerki 

5.1.2.e 
5.1.2.e /r'  ovP:).U I 



From: 	 "Suzan Polet" 5.1.2,e @svpo.nl> 	 6 
Sent: 	 Tue, 9 Mar 2021 16:18:31 +0100 
To: 	 5.1.2.e 	 @duo.nl> 
Subject: 	 Re: adres en naamswijziging 30uv 
Attachments: 	Brin Mutatie Hoorn.pdf 

5.1.2.e 	bijgaand het ingevulde brin formulier. Kun je me een berichtje sturen zodra de wijzigingen zijn 
doorgevoerd? 
Dank alvast. 
Fijne dag en vriendelijke groet, 
Suzan Polet 

Met vriendelijke groet, 

Mevr. S. Polet (MSc) 
Directeur 

www.svpo.n1  
5.1.2.e 
Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 

Op di 9 mrt. 2021 om 13:11 schreef  5.1 .2.e 

Goedemiddag mevrouw Polet, 

Oduo.n1>:  

1k heb het BRIN Mutatieformulier bijgevoegd. Hierop kunt u de wijzigingen op aanbrengen. Het ingevulde 
formulier kunt u naar ons mailen. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

OIJBKP/Productiel 

Van: Suzan Polet 5.1.2.e  car   
Verzonden: maandag 8 maart 2021 09:38 



Aan: 5.1.2.e 	 @duo.nl> 
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CC: 5.1.2.e 	@duo.nl> 
Onderwerp: Re: adres en naamswijziging 30uv 

Beste 5.1.2.e, 

Graag wil ik een brinmutatieformulier voor 31KZ SvPO Hoorn-ida gerhardt academie. 

We hebben een huisnummerwijziging. 

Dank alvast! 

Met vriendelijke groet, 

Mevr. S. Polet (MSc) 

Directeur 

www.svpo. ni   

Tel: 5.1.2.e 

Postbus 36026 

1020 MA Amsterdam 

Op do 25 feb. 2021 om 13:32 schreef Suzan Polet 5.1.2.etOsvpo.n1>: 

Beste graag per direct de naamswijziging en adreswijziging doorvoeren. 

Graag ontvang ik een bevestiging. 



Met vriendelijke groet, 

Mevr. S. Polet (MSc) 

Directeur 

www.svpo.n1  

5.1.2.e 

Postbus 36026 

1020 MA Amsterdam 





> Retouradres Postbus 30205 2500 GE Den Haag
42780
SvPo Hoorn
Postbus 36026
1020 MA  Amsterdam

Datum 10 maart 2021
Betreft Ontvangstbevestiging

BRIN organisatie gegevens (BMF)
31KZ
referentienummer IMT/202103/000045

Pagina 1 van 1

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
IMT/202103/000045

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bevestigt DUO de ontvangst van uw aanvraag voor SVPO Ida Gerhardt
Academie, betreffende BRIN organisatie gegevens (BMF). Uw aanvraag is bij ons
geregistreerd onder kenmerk IMT/202103/000045. Wilt u bij eventuele vragen of
correspondentie over de afhandeling van uw aanvraag dit kenmerk vermelden?

Wanneer u aanvullende vragen heeft, vindt u op www.duo.nl/zakelijk meer
informatie. Het informatiecentrum onderwijs is op werkdagen te bereiken via
070-757 51 11 (po, van 09.00 tot 13.00 uur), 070-757 51 22 (vo, van 09.00 tot
13.00 uur) of 070-757 51 33 (mbo/ho, van 09.00 tot 13.00 uur). U kunt ook een
mail sturen naar ico@duo.nl.

DUO vertrouwt erop dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

namens deze,

Manager Bekostiging en Planning van de Dienst Uitvoering Onderwijs
Dit bericht is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend
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SvPO Hoorn 
www.svpo.n1 

Postadres 
Postbus 36026 

1020 MA Amsterdam 

DUO/BEK 
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag 
	 Amsterdam, 28 juni 2021 

Betreft: Aanvraag bekostiging nieuwe school in tweede en volgende jaren. 
BRIN 31KZ 

Geachte heer, mevrouw, 

Met ingang van 1 augustus 2021 stijgt het aantal leerlingen aan de SvPO Hoorn (BRIN 
31KZ) van 130 naar 210 leerlingen. Zoals bekend is de bekostiging voor de maanden 
augustus t/m december echter gebaseerd op het aantal leerlingen ingeschreven op 1 
oktober 2020, te weten 130. Dit is uiteraard niet voldoende om alle docenten in te huren 
voor de 210 leerlingen. 

Vanwege de leerlingengroei dien ik daarom bij deze een verzoek in om de 
bekostiging voor de maanden augustus t/m december te baseren op 210 leerlingen. Dit 
verzoek is gebaseerd op: Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging en start- en 
aanvullende bekostiging nieuwe school VO, artikel 7 lid 1: "Het bevoegd gezag van de 
nieuwe school kan op grond van artikel 85a, tweede lid van de W.V.O., een aanvraag 
indienen voor een aanvullende bekostiging vanwege leerlingengroei". Omdat de Minister 
volgens artikel 85a tweede lid de aanvraag honoreert afhankelijk van een beoordeling 
van de financiele positie aan de hand van de jaarrekening over het voorafgaande 
kalenderjaar, treft u als bijlage de jaarrekening 2020 aan. Uiteraard hebben wij de 
docenten voor het komend schooljaar inmiddels aangetrokken. Aangezien wij alle 
bekostiging besteden aan het primaire proces, zoals ook door de inspectie is vastgesteld, 
en wij als beginnende school geen reserves hebben kunnen opbouwen, verzoek ik u om 
op deze aanvraag voor aanvullende bekostiging vanwege leerlingengroei met spoed te 
reageren. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Misha van Denderen 
Voorzitter van Bestuur SvPO Hoorn 
Bijlage: Jaarrekening 2020 



rinancieie kengetallen 

Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio's worden berekend die 
verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en 
waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt. 
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Kengetallen 

Solvabiliteit 
Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen. 
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar lange 
termijn verplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als goed aangemerkt. Is de 
waarde hoger dan 25% dan is de stichting in staat om aan haar lange termijn 
verplichtingen te voldoen. 
Solvabiliteit excl. Voorzieningen  

2020 	2019 

55,00% 	92,16% 

54,24% 	90,86% 

Liquiditeit (Quick ratio) 	 0,70 	6,81 
Verhouding viottende active minus voorraden en kortlopend vreemd vermogen. 

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar 
verplichtingen voor kortlopend vreemd vermogen te voldoen. Een waarde tussen 
de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan is de Stichting in staat aan 
haar verplichtingen voor kortlopend vreemd vermogen te voldoen. 

Weerstandsvermogen (V0)  
Verhouding tussen het totale eigen vermogen en het totaal van de totale baten 
inclusief rentebaten en de waardeveranderingen en ovenge opbrengsten 
financiele vaste active 

Weerstandsvermogen  
Verhouding tussen het totale eigen vermogen minus de matertele vaste activa en 
het totaal van de niksb(jdragen. 
Een weerstandsvermogen tussen 10% en 40% wordt binnen de stichting als 
aanvaardbaar geacht. Het weerstandsvermogen zegt lets over de reservepositie 
van de stichting en over de mogelijkheden om financiele tegenvallers te kunnen 
opvangen. 

Rentabiliteit, 
Verhouding exploitaberesultaat en de totale baten. 

Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een 
positief dan wel negatief exploitatieresultaat. Daarbij wordt uitgegaan van de 
gewone bedrijfsvoering. Het wordt berekend door het resultaat (het 
"exploitatiesaldo") te delen door de totale baten van de bedrijfsvoering. 

Kapitalisatiefactor inclusief privaat  
ye kapitaisatieractor geerr een inalcatie or net totate vermogen van ae 
organisatie niet of Inefficient wordt benut voor de uitvoering van de taken van de 
organisatie. De kapitalisatiefactor wordt bepaald door het totale kapitaal minus 
de gebouwen en terreinen te delen door de totale baten indusief de financiele 
baten. 
De volgende percentages worden hierbij ter indicatie gehanteerd: 
60% voor kleine besturen (<5 min) 

58,43% 	58,79% 

-41,66% 	33,21% 

29,83% 	58,79% 

21,43% 	47,56% 

SvP0 Hoorn 

39  5.1.2.e laarrekening 2020 
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Normatief eigen vermogen 	 2.265.695 

In 2020 is een nieuw kengetal ontwikkeld voor het normatleve eigen vermogen. 
Dit kengetal dient opgenomen to worden in het bestuursverslag en dat wanneer 
het eigen vermogen hoger is dan dit kengetal de instelling heeft toegelicht 
waarom dit het geval is of hoe het vermogen wordt afgebouwd. 
Formule onderwijsinstellingen 
Normatief Eigen Vermogen = 0,5 * (aanschafwaarde gebouw * 1,27) + 
boekwaarde resterende materlele vaste active + 0,05 * alle baten (onder 12 
miljoen oplopend naar 0,1 bij 3 miljoen en daaronder 300.000) 

Publiek eigen vermogen 	 746.976 

13ovenmatig eigen vermogen 	 n.v.t. 

Aantal leerlingen Der teldatum 1-10 	 136 	75 
Aantal FTE oer ultimo boekiaar(inclusief vervanging) 	 11,57 	5,82 
Gem. aantal FTE (inclusief vervanging) 	 8,23 	2,42 
Personeelskosten (lonen en salarissen) oer FTE oer iaar (omgerekend) 	 E 63.994 	E 61.874 
Percentage totale oersoneelslasten t.o.v. de totale lasten 	 61,80% 	62,64% 

SvPO Hoorn 	

4°  5.1 .2.e 	3aarrekening 2020 
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Al Cron 	en 

1 	 Algernaer 

Activiteiten van het tevoegd gezag 

In doze jaarrekening zijn de activitelten van Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hoorn en van de under doze rechtspersoon 
vailende school (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord. 

Grondslagen voor de jaarrekening 
De jaarrekening Is opgesteld met inachtnemIng van de bepalingen opgenomen In de Ministeriete Richtlijn jaarverstaggeving 
onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richt:Innen 
voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. 

Baton en fasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekkIng hebben, Winsten worden stechts opgenomen voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 
het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

In de presentatie van de overige personeelskosten, huisvestingskosten en avenge kosten is ten opzichte van de jaarrekening 
2019 een verschuiving verwerkt in de jaarrekening 2020. Het totaal van de kosten is ongewijzigd gebleven. 

De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn vermeld in hole euro's. 

2 	 Grondslagen voor waardering van activa en paccivi 

Waardering van active en passive 
Activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs welke gelijk is aan de nominate waarde tenzn hieronder 
anders vermeld. 

Matenele vaste active 
ue matenete vaste activa women gewaaraeera tegen ae ventrugmgsprus, verminaera met ae cumulatieve arscnnjvingen 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 restwaarde. 

Investedngssubsiaes 
Verkregen investeringssubsidies t.b.v. van de aanschaf van materiels vaste activa worden in mindering gebracht op de 
Investeringen. 

Eigendom 
De gebouwen en terreinen warden opgenomen indien er sprake Is van economisch eigendom. Hiervan Is bijvoorbeeld sprake in 

Groat onderhaud 
De uitgaven voor grout onderhoud worden volgens de componentenmethode verwerkt op de batans. 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen en overiopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, De reele waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominate waarde. 

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de batans anders 
is aangegeven. 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Doze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

SvPO Hoom 	
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Liqulde middelen 
Uquide middeten bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Liqulde middelen zijn gewaardeerd tegen nominate waarde. Uquide middelen die nlet ter directe beschikking staan worden 
verwerkt onder de vorderingen. Liqulde middelen die gedurende !anger dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, 
warden verwerkt onder de financiele vaste activa. 

&gen vermogen 

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continufteit van Stichting voor Persoonlijk Ondenvijs Hoorn. 

Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende 
baten en werkelijk gemaakte fasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten taste van de algemene reserve gebracht. 

Voorzieningen 
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijraijk is dat een 
uitstroom van middeten noodzakeiijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze 
verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn gebracht. 

Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijntijkheld in de toekomst zullen warden geboekt 
maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van 
kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum. 

Voorziening ambtsjublleum 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde 
van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeetsteden. 

De hoogte van de voorziening is bepaald op grond van het aantal FTE en een schatting van het bedrag per FTE, 
Omdat de tijdswaarde niet materieel Is, is de voorzlening tegen nominate waarde gewaardeerd en niet tegen de contante 
waarde. 

Kortlopende schulden 

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten  hoogste een jaar. Kortlopende schulden worden bij 
eerste verwerking gewaardeerd tegen re0e waarde en vervotgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kos-tprijs. De reele 
waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominate waarde van de schuld. 

Ovedopende passiva 

De overtopende passiva betreffen de vooruit ontvangen bedragen die aan opvotgende perioden warden toegerekend en/of nog 
te betaten bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schutden zijn te ptaatsen. 

3 	 Cirondslagen voor bepaling van het resultam 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verstagjaar toe te rekenen lasten. 
De baten en lasten warden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 

RUksbijdragen 

Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exptoitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW. 
Tevens warden tiler verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetafingen van de Rijksbijdrage. 

De ontvangen (normatieve) Rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder 
verrekeningsclausute) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de de staat 
van baten en raster,. 

Lleoormerkte ouv-suosiores met een vri oesteea overscnot (aoesuasaires waarop net overscnot geen verrekeningsaauswe 
heeft) warden ten gunste van de staat van de baten en fasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde 
activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum warden verantwoord ander 
de ovedopende passive. 

verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middeten worden verantwoord onder de 
overtopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is vertopen. 

SvPO Hoorn 	 - 42 
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Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op 
balansdatum. 

Overige overheidsbljdragen 

Onder de overige overheidsbijdragen warden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente, provincie of andere 
overheidsinstellingen. De overige overheldsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Overige exploitatiesubsidies 
Overige exploitatiesubsldies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten taste waarvan de 
gesubsidieerde fasten komen en/of waarin de opbrengsten zijn gederfd en/of waarin het exploitatietekort zich heeft 
voorgedaan. 

Overige baten 
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van 00N, gemeenten, 
provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking 
hebben. 

Personele fasten 
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de rechtspersoon, 
alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het Inhuren van extra personeel, scholingskosten 
en bedrijfsgezondheidszorg. 

Pensloenen 
Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hoorn heeft voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling. 

Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtlgde leeftijd recht hebben op een pensloen dat Is 
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de Jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. 
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijtstakpensioenfonds 
ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt 
betaald. 
De pensioenrechten warden jaartijks geindexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het 
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiele verplichtingen) dit toelaat. 

Per december 2020 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 93,2%. De pensioenverptichting wordt gewaardeerd 
volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensloenuitvoerder to 
betalen premie ats last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zljn alleen 
de verschuldigde premles tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiele vaste activa. In het jaar van 
investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuur gemaakte keuzen. 

Huisvestfrigslasten 
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De fasten warden toegerekend aan het 
verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Overige fasten 

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het 
geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

financieel resuftaat 
De rentebaten en -fasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven 
en ontvangen leningen. 

8 
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4 	 Grondslagen voor het kasstroornaverzichi 
tiet kasstroomoverzicnt is opgesteia voigens ae inairecte metnoae. di) aeze metnooe worst net nettoresuitaat aangepast voor 
posten van de winst- en verliesrekening die geen invioed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de 
balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als 
behorende tot de operationele activiteiten. 

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde bankkredieten. In 
het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en flnancieringsactiviteiten 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en viottende effecten. Effecten warden als Iiquide 
gezien indien deze als viottend actief warden verantwoord. 

Transacties waarbij geen mil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten. 

8 
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Model A: Batens per 31 december 2020 	(na resultaatverdeling) 

1. Active 	 31 december 2020 	 31 december 2019  

Vaste Active 

1,2 	Materiele vaste active 	 1.255.540 	 187.481  

Totaal vaste active 	 1.255.590 	 187.481 

Viottende active 
1.5 	Vorderingen 	 49.063 	 1.212 
1.7 	Llguide middelen 	 72.479 	 213.725 

Totaal viottende active 	 121.542 	 214.937 

Totaal active 	 1.377.082 	 402.418  

2. Passive 	 31 december 2020 	 31 december 2019 

2.1 	Eigen vermogen 	 746,976 
	

365.624 
2.2 	Voorzieningen 	 10.409 

	
5,252 

2.3 	Langlopende schulden 	 446.000 
2.4 	Kortiopende schulden 	 173.697 

	
31.542 

Totaal passive 	 1.377.082 	 402.418 

SvPO Hoorn 	

°.5.1.2.e 	laarrekening 2020 



8 

Model 8: Staat van baten an fasten over 2020 

Realisatie 	Begroting 	Realisatie 
2020 	 2020 	 2019 

3. Baten 
3.1 	Rijksbijdrage OCW 	 1.220.625 	1.164.000 	536.368 
3.2 	Overige overheidsbijdragen 	 28.775 	 100.000 	754 
3.5 	Overige baten 	 28.916 	 46.000 	84.799 

Totaal baten 	 1.278.316 	1.310.000 	621.921 

4. Lasten 
4.1 	Personeelslasten 	 553.890 	 828.000 	160.444 
4.2 	Afschrijvingen 	 42.447 	 70.000 	13.973 
4.3 	Huisvestingslasten 	 71.521 	 130.000 	19.420 
4.4 	Overige lasten 	 228.437 	 210.000 	62.288 

Totaal fasten 	 896.295 	1.238.000 	256.125 

Saida baten en lasten 	 382.021 	 72.000 	365.796 

5 	financiele baten en fasten 	 669 	 172 

Resultaat 	 381.352 	 365.624 

SvPO Hoom 	
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Model C: Kasstroornoverzicbt 

8 

2020 	 2019 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Saldo Baten en Lasten 	 382.021 	 365.796 
Aanpassingen voor: 
Afschrijvingen 	 42.447 	 13.973 
Mutaties voorzieningen 	 5.157 	 5,252 

Veranderingen In vlottende mIcklelen: 
Vorderingen (1-) 	 -47.851 	 -1.213 
Schulden 	 -328.200 	 31.542  
Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties: 	 53.574 	 415.350 

Ontvangen interest 
Betaalde interest (-P.) 

Totaal kasstroom uit ooerationele activiteiten( 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  

-669 	 -172 
-669 	 -172 

52.905 	 415.178 

Investeringen in MVA (-/-) 	 640.151 	 201.454 
Investeringen in FVA 
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten: 	 640.151 	 -201.454 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Nieuw opgenomen leningen 
Aflossing langlopende schulden (-I-) 

Totaal kasstroom uit financierinosactiviteiten: 

Mutatie liquide middelen 	 -587.246 	 213.724 

Beginstand liquide middelen 	 213.725 
Mutatie liquide middelen 	 -141.246 	 213.725 

Eindstanci lioulde middelen 
	 72.479 	 213.725 

47  5.1.2. SvPO Hoom Jaarrekening 2020 
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31 december 2020 	31 december 2019 
1.4 	Vorderingen 

1.4.1 	Overige vorderingen 	 20,342 	 196 
1.4.2 	Overtopende activa 	 28.721 	 1.016 

Vorderingen 	 49.063 	 1.212 

Het wordt niet noodzakelffk geacht een voorziening voor oninbare vorderingen op to nemen. 

31 december 2020 	31 december 2019 
1.4.1 	Vorderingen 

8 

1.4.1.1 	Vordering Stichting Persoonlijk Onderwijs 	 18.750 
1.4,1.2 	Personeel 	 1.441 
1.4.1.3 	Overig 	 151 196 

Vorderingen 	 20.342 	 196 

De vordering op Stichting Persoonliik Onderwijs bet/eft een factuur die na balansdatum is gestuuni, 
hierover word geen rente berekend 

Model 	Elfecten en LIquide middelen 
Liquide middelen 

1.5. 
31 december 2020 	31 december 2019 

Kasmiddelen 
1,5.1 	Tegoeden op bank- en girorekeningen 	 72.479 	 213.725 
1.5.2 

Liauide middelen  72.479 	 213.725 

SvPO Hoorn 	
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Model EV: Ei 

2.1 	Eigen vermogen 
Verloopoverzicht voorgaand boekjaar 

2.1.1 Overige reserve 
Eigen Vermogen  

	

Stand per 	 Overige 	 Stand per 

	

1 januari 2019 	Resultaat 	mutaties 	31 december 2019 

365.624 	 365.624 
365.624 	 365.624 

8 

Uitsplitsing 
Algemene reserve  	 365.624 	 365.624 

Alqemene reserve 	 365.624 	 365.624 

Verloopoverzicht huidig boekjaar 	 Stand per 	 Overige 	 Stand per 

	

1 januari 2020 	Resultaat 	mutaties 31 december 2020 

Overige reserve 
	 365.624 	381.352 	 746.976 

Eigen Vermogen 
	 365.624 

	
381.352 	 746.976 

Uitsplitsing 
Algemene reserve 	 365.624 	381.352 	 746.976 

Alqemene reserve 	 365.624 	381.352 	 746.976 

Bestemming van het resultaat 
Vanuit de statuten zijn geen nadere bepahngen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het 
resultaat. 
Het voorstel voor de resultaatbestemming wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

Model 	Voorileninge.n 

	

Stand per 	 Stand per 

	

1 januari 2020 Onttrekking 	Dotatie 	31 december 2020 

2.2.1 Personeelsvoorziening 	 5.252 
	

5.157 	 10.409 
Personele voorzieningen 	 5.252 

	
5.157 	 10.409 

De personeelsvoorziening betreft enkel een voorziening voor jubilea. 
De looptijd van de voorziening is 'anger dan 1 jaar. 

SvPO Hoorn 
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Model 	:o:1- I•cpQrvs!e 

2.3 	Langlopende schulden 

31 december 2020 	31 december 2019 

8 

2.3.1. 	Overige langetopende schulden 	 446.000 

Lanalooende schutden 	 446.000 

Toelichting 2.3.1 Overige fang lopende schulden 
Met Bouwbedrijf de Vries is een betalingsregeling getroffen. De openstaande verplichtingen 
dienen in april 2022 te zijn votdaan, over het saldo wordt geen rente berekend, 

2.4 	Kortlopende schulden 

31 december 2020 	31 december 2019 

2.4.1. 	Crediteuren 	 60.524 
2.4.2 	OCW/EZ 	 9.000 	 - 
2.4.3 	Nog te betalen loonhefflng 	 23.313 	 10.093 
2.4.4 	Nog te betalen pensioenpremie 	 8.863 	 4.784 
2.4.5 	Overige schulden & overlopende passiva 	 71.997 	 16.665 

Kortlopende schulden 	 173.697 	 31.542 

Toelichbag 2.4.2 Schuld OCW 
De schuld aan OCW betreft het vooruitontvangen VsV vast bedrag over 2020. 

Oitsplitsing 

2.4.5.1 	Stfchting Freden'kssoon 	 19.965 
2.4.5.2 	Nettoloon 	 2.160 	 - 
2.4.5.3 	Vakantiegeld en -dagen 	 18.135 	 9.107 
2,4.54 	Accountants- en adminIstratiekosten 	 7381 	 7.558 
2.4.55 	Overige overlopende passiva 	 24.356 	 - 

2,11 	Overge schulden & overlopende_passIvo 	 71.997 	 16.665 

De schuld aan de Stichting Frederikssoon betreft een factuur die na balansdatum is gestuurd 
ontvangen, hier wordt geen rente berekend. 

• 0 
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Verantwoordirie am id 

61. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, 
lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies) 

Er zijn geen subsidies ontvangen die middels model G verantwoord dienen te worden. 

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 
sub B en ELM regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies) 

Er zijn geen subsidies ontvangen die middels model G verantwoord dienen te worden. 

SvPO Hoorn 
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Medal 	Oppave 	 -1 

3.1 	Rijksbijdragen 

	

Werkelijk 	Werkelijk 

	

2020 	2019 

3.1.1 	Rijksbijdrage OCW/EZ 	 1.204.222 	536.368 
3.1.2 	Overige subsidies OCW/EZ  
3.1.4 	Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 	 16.403  

Riiksbiidragen 	 1.220.625 	536.368 

Uitsplitsing 

3.2 	Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

	

Werkelijk 	Werkelijk 

	

2020 	2019 

3.2.1. 	Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
3.2.2 	Gemeente bijdragen 	 28.775 	 754 

Overige overheidsbijdraaen en -subsidies 	 28.775 	 754 

Ma AI3a OpRave andme eatert 

3.5 	Overige baten 

	

Werkelijk 	Werkelijk 

	

2020 	2019 

3.5.1 	8ijdragen verbonden instellingen 	 20.450 	1.100 
3.5.2 	Overig 	 8.466 	83.699 

Overige baten 	 28.916 	84.799 

Toelichtino 3.5.1 Badragen verbonden instellingen 
De bridragen verbonden instel/ingen betreffen transacties op grond van art 9911d 6a van de Wet 
voortgezet onderwijs. Deze transacties warden tevens toegelicht in model E. 



Mad LA: Opgave van de fasten 

4 	lasten 

4.1 	Personele lasten 

	

Werkelijk 	Werkelijk 

	

2020 	2019 

4.1.1 	Lonen en salarissen 	 526.352 	150.025 
4.1.2 	Overige personele fasten 	 27.538 	10.419 
4.1.3 	At: Uitkeringen 	 - 	 - 

Personele fasten 	 553.890 	160.444 

Uitsplitsing 
9.1.1.1 	Brutolonen en salarissen 	 410.342 	117.030 
4.1.1.2 	Soclale lasten 	 57.224 	15.398 
4.1.1.3 	Pensioenpremies 	 58.786 	17.597 

Lonen en salarissen 	 526.352 	150.025 

4.1.2.1 	dotal/es voorrieningen 	 5.157 	5.252 
4.1.2.2 	personeel niet in Ioondienst 	 8.860 
4.1.2.3 	overage 	 13.521 	5.167 

Overige personele lasten 	 27.538 	10.419 

4.2 	Afschrijvingslasten 

	

Werkelijk 	Werkelijk 

	

2020 	2019 

4.2.2 	Materiele vaste activa 	 42.447 	13.973 
Afschriivingslasten 	 42.447 	13.973 

Uitsplitsing 
Gebouwen 	 11.079 	4.179 
Inventaris en apparatuur 	 31.368 	9.794 

42 	Materiele vaste activa 	 42.447 	13.973 

.2.e Jaarrekening 2020 SvPO Hoorn 
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4.3 	Huisvestingslasten 

	

Werkelijk 	Werkelijk 

	

2020 	2019 

4.3.1 	Huur 	 28.068 	4.044 
4.3.3 	Onderhoud 	 708 	 588 
4.3.4 	Energie en water 	 15.032 	2.030 
4.3.5 	Schoonmaakkosten 	 18.496 	4.670 
43.6 	Heffingen 	 - 
4.3.7 	Overige huisvestingslasten 	 3.339 	2.298 
4.3.8 	Onroerendgoedzaak belasting 	 5.878 	5.790 

Huisvestinoslasten 	 71.521 	19.420 

4.4 	Overige lasten 

	

Werkelijk 	Werkelijk 

	

2020 	2019 

4.4.1 	Administratie- en beheersiasten 	• 	 12.638 	9.455 
4.4.2 	Inventaris, apparatuur en leermiddelen 	 16.367 	26.072 
4.4.3 	Giften 
4.4.4 	Overig 	 37.113 	8.860 
4.4.5 	Schoolreisjes 	 32.945 	 350 
4.4.6 	Marketing 	 19.409 	15.212 
4.4.7 	Schenkingen verbonden Instellingen 	 109.965 	2.339 

Overige lasten 	 228.437 	62.288 

Toelichtzng 4.4.7 80ragen verbonden instellingen 
De bijdragen verbonden ins-tellfrigen betreffen transact/es op grond van art. 99 lid 6a van de Wet 
voortgezet onderwils. Dew transact/es warden tevens toegelicht in model E. 

Specificatie honorarium 
4.4.1.1 	Onderzoek jaarrekening 	 6.655 	6.655 
4.4.1.2 	Andere controle opdracht 
4.4,1.3 	Fiscale adviezen 
4.4.1,4 	andere met-controle dienst 	 3.145 	727 

Accountantslasten 	 9.800 	7.382 

t•lodei FO: 	 ho on ors fasten 

Financiele baten en lasten 

	

Werkelijk 	Werkelijk 

	

2020 	2019 

5.1 	Rentebaten 
5.5 	Rentelasten (-/-) 

	
669 	 172 

Financiele baten en lasten 	 669 	 172 

SvPO Hoorn 	 " 5.1 .2. 	Jaarrekening 2020 
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WNT: Wet nos-meting bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector 
De WNT is van toepassing op SvPO Hoom. Het voor SvPO Hoorn toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 
132.000. 

Aantal complexiteits unten per insteitingscriter ii.  

8 

Gemiddelde totale baten 

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 

Totaal aantal complexiteitspunten 

Bezoldigingsklasse 
Bezoldigingsmaximum  

2 

1 

2 

5 

132.000
B  
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Etediagitn 
	

1:': 

Aanvanq en einde functievervullinq in 2020 
	

1/1/ - 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor In fte) 
	

0,125 

Dienstbetrekkinq? 
	

nee 
Bezotdiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 
	 16.500 

Beloningen betaalbaar op termijn 
Subtotaal 
	

16.500 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
	

16.500 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
teruciontvangen bedrao 

Bezoldiging 	 16.500 

Het bedrag van de overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldicide betalinq N.V.T 

Geoevens 2019   
_04004.  • 

Functiegegevens 

Aanvanq en einde functievervullinq in 2019 
	

1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 

Dienstbetrekking? 
	

nee 
Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 

Beloningen betaalbaar op termijn 
Subtotaal 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 

N.V.T 

Bezoldiging 

Functiegegevens Voorzitter van het 
bestuur 

8 

Model lA Leidinggevonde topftlitctiunarisser, 

SvPO Hoorn 
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Gegevens 2020 

NAAM TOPFUNCTIONARIS 
	

FUNCTIE 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Toezichthouder 
Bestuurder 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Toezichthouder 
Toezichthouder 

Subtotaat 3.500 3.500 26.070 

Totale bezoldiging 3.500 26.070 3.500 

Bezoldiging voor de 
werkzaamheden als 
topfunctionaris bij SVPO Hoorn 

Bezoldiging voor andere 
werkzaamheden dan die als 
topfunctionaris bij SVPO Hoorn 

Bezoldiging voor de 
werkzaamheden bij gelieerde 
rechtspersonen van SVPO 
Hoorn 

26.070 3.500 3.500 

-/- Dubbeltellingen door 
doorbelastincien 

Het voor de WNT-instelling 
geldende 
bezoldigingsmaximum dan wel 
een voor de individuele 
topfunctionaris toegestane 
hogere bezoldiging6  

132.000 13.200 13.200 

Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen 
bedrau7  

Het bedrag van de 
overschrijding en reden 
waarom de overschrijding al 
ari_filet, is toeqestaang  

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde 
hptalina9  

Id. Topfurtctionarissen met een totale bezoldiging van C 1.700 of minder 

label le Topfunetionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 
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Bezoldiging voor de werkzaamheden als 
toofunctionaris bii deze instellina 

  

Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan 
die als topfunctionaris bij deze instelling 

  

   

Bezoldiging voor de werkzaamheden bij 
gelieerde rechtspersonen van deze instelling 37.455 

 

-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen 

  

Subtotaal 	 37.455 

 

   

   

   

Het voor de WNT-instelling geldende 
bezoldigingsmaximum dan wel een voor de 
individuele topfunctionaris toegestane hogere 
bezoldiaina 

127.000 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedraq 
Totale bezoldiging 	 37.455 

Het bedrag van de overschrijding en reden 
waarom de overschrijding al dan niet is 
toeoestaan 
Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

Gegevens 2019 
hedragen x C 1 5.1.2.e 

label le Tapfunctionaris met een totate bezoldiging van meer dan €1.100 
In de onderstaande tabel is de verantwoording van 2019 opgenomen. 
De kosten van 5.1 .2 e 	waren in de WNT verantwoording over 2019 ten onrechte 
niet vermeldt in dit overzicht, 

SvPO Hoorn 	
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antiCurculalio bC-cClou vint toophrtr.lnc,t 

Gegevens 2020 

Totele bezoldiglng per WNT 
InstellIng 

8 

S. Polet 

is werkzaam In dIenstbetrekkIng blj de volgende 
WNT plichtlge InstellIng(en) als topfunctfonarIs 

niet zljnde een toezIchthoudende topfuncttonarls 

Datum aanvang 
dlenstbetrekkking 

Naam WNT-
Instelling bedragen x C 1 

1-1-2016 

1-5-2020  

SVPO Hurdegaryp 

SVPO Kapelle  

21.413 

109.514 
Gegevens per WNT-instelling 

Gecumuleerde totale bezoldigIngen bij alle WNT-
Instellingen gezamenlijk I.v.m. anticumulatle 
benalIna  
Het algemeen bezokilgingsmax,mum dan we! een 
voor een van de dienstbetrekkingen van toepassing 
ounce hoger bezoldigingsmaxImum. 

,in.440.$001.01911t Wain( 
Onverschuldigcle betaald en nog niet terugontvangen 
bedraa 

N.v.t. 
Het bedrag van de overschrild,ng en de reden waarom 
de overschrijding at dan niet is toegestaan.  

  

ToehchOng op Ce vordenng wegens onverschuldlade 
betabno 

N.v.t. 

  

Gegevens 2020 

130.927 

132.000 

N.v.t. 

M. van Denderen 

Is werkzaam In dlenstbetrekkIng blj de volgende 
WNT plichtlge Instelling(en) als topfunctIonaris 

nlet zljnde een toezichthoudende topfunctlonarls 

Totale bezoldIgIng per WNT 
instelling 

bedragen x C 1 

Datum aanvang 
dlenstbetrekkkIng 

Naam WNT-
Instelling 

26-2-2021 16.500 SVPO Hurdegaryp 

SVPO Kapetle 26-2-2021 16.500 
SVPO Hoorn 16.500 26-2-2021 

Gegevens per WNT-instelling 
26-2-2021 

26-2-2021 

26-2-2021  

SVPO Amsterdam 

SVPO Utrecht 

SVPO Hengelo 

16.500 

16.500 

16.500 

26-2-2021 

26-2-2021 
rzarefearrnalcnn 

SVPO Deventer 

16.500 

16.500 
Gecumuleerde totale bezoldigingen blj alle WNT-
instellingen gezamenglic I.v.m. anticumulatle 
benalina  
Het algemeen bezoldigingsmaximum dan wet een 
voor een van de dienstbetrekkingen van toepassing 
zijnde hoger bezoldigingsmaximum. 

Onverschulchgcle betaald en nog net terugontvangen 
beclraa  

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom 
de overschrading al dan niet is toegestaan 

132.000 

132.000 

N.v.t. 

N.v.t. 
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•, .5.1.2. 	Jaarrekening 2020 



Niet uit da  balans b-fijkende rcthten en verplichtingen 

In R) 660.24 bestaat de mogelijkheid voor onderwijsinstellingen in het Voortgezet Onderwijs om op basis van de 
Regeling Onvoorziene gevailen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs een vordering op te 
nemen. Het voorwaardelijke karakter van deze vordering (uitkering zal alleen bij riquidatie plaatsvinden) leidt tot een 
nihil-waardering (RJ 660.204, jaar-editie 2010). SvPO Hoorn heeft daarom de vordering niet opgenomen in de balans. 
De vordering bedraagt maximaal 7,5% van de personele lumpsum. In 2020 is dit een bedrag van € 71.927. 

Met de gemeente Hoorn heeft de stichting een "doordecentralisatie overeenkomst" afgesioten ten behoeve van het 
schoolgebouw. Op basis hiervan ontvangt de stichting jaarlijks een vastgestelde bijdrage per leeding waaruit de 
kosten van het schoolgebouw gefinancieerd dienen te worden. 

AA Holding B.V. heeft op 1 juli 20200 een lening verstrekt ter hoogte van € 446.000 voor de financering van de 
verbouw van het schoolgebouw. De lening moet worden afgelost voor 1 april 2022. Er is een rente verschuldigd van 
5% per jaar. Zolang de lening verschuldigd is, mag de stichting geen zekerheden aan derden verstrekken. 

Er is een ziekteverzuimverzekeringspolis afgesloten die per 1 januari 2021 drie jaar is verlengd. 
In 2020 bedroeg de premie circa € 18.000. 

litimo 2020 heeft de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hoorn een positief eigen vermogen van E 747.000 en een 
negatief werkkapitaal van € 52.000. Om de continufteit van de stichting te waarborgen is er vanuit de Stichting 
Frederikssoon en de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs een mogelijkheid verstrekt om een renteloze lening (zonder 
onder pand) aan te vragen ter hoogte van het negatieve werkkapitaal ultimo 2020. Deze optie loopt tot 1 augustus 
2022. 

Het schoolgebouw dat door de stichting in gebruik is, is aangekocht door SvPO Hurdegaryp. De stichting heeft 
hierover niet het economisch eigendom en daarom is het gebouw niet opgenomen in de balans. 

Op 16 november 2020 heeft de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hurdegaryp met de Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs Hoorn en de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs een overeenkomst gesloten voor de overdracht van 'Het 
Missiehuis' (het schoolgebouw van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hoom). De Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs Hoom heeft namelijk het economisch eigendom hiervan en de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs 
Hurdegaryp het juridisch eigendom. Op basis van de overeenkomst uit november heeft de Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs Hurdegaryp in december 2020 het juridisch eigendom van "het Missiehuis" overgedragen aan de Stichting 
voor Persoonlijk Onderwijs. Het economisch eigendom wordt in 2021 overgedragen van de Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs Hoorn aan de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hurdegaryp, waarna de Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs Hurdegaryp in 2021 het economisch eigendom zal verkopen aan de de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. 
In 2020 heeft de de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs hiertoe een aanbetaling gedaan ad € 240.000. Dit bedrag is 
In de balans per 31 december 2020 van de de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hurdegaryp opgenomen onder de 
vorderingen. 

SvPO Hoorn 
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ng door bestuurders en toezichtboudert 

Het bestuur 

- De heer M. van Denderen. 
Voorzitter bestuur 
ondertekencr namens het bestuur 

Toezichthouderi 
-5.1.2.e 

Toezichtbouder 
Ondertekend als toezichthouder 

5.1.2.e 
Toezichtnouder 
Ondertekend als toezichthouder 

5.1.2.e 
Toezichtnouaer 
Ondertekend als toezichthouder 

Datum vaststelling jaarrekening: 
juni 2021 

SvPO Hoorn 	 •63 - 5  • 1 .2.e Jaarrekening 2020 
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Gebeurteniss-en na balarssclatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde 
posten of het resultaat. 

SvP0 Hoom 
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Controlo verklaring van de octrathankellke accountant 
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Horlings 
Nexia 
Aan de toezichthouder en 
het bestuur van 
Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hoorn 
Postbus 36026 
1020 MA AMSTERDAM 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hoorn to Amsterdam gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 

geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hoorn op 31 december 2020 en van het resultaat over 
2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020; 
2. de staat van baten en lasten over 2020; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hoorn, zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 
1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 
gecontroleerd of er wet of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris 
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 
aismede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

het bestuursverslag; 
de overige gegevens. 

Horlings Is aangesloten bij Nexia International, een wereldwijd netwerk van onaftlankelgke accountants- en athieskantoren. 	 66 



Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat; 
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 12.2.2. Bestuursverslag' 
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 
overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet-
en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de toezichthouder voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming 
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand 
komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met 
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2,3.1. 
Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. In dit kader is het bestuur tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude, 	 „ 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar 
activiteiten in continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuiteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beeindigen of als beeindiging het enige realistische alternatief is. 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderwijsinstelling haar activiteiten in continufteit kan voortzetten toeiichten in de jaarrekening. 

De toezichthouder is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiele verslaggeving 
van de onderwijsinstelling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende 
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons of te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beinvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

67 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het 
Ondetwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 

het identificeren en inschatten van de risico's: 
- 	dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude; 
- 	van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van 

materieel belang zijn. 
het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 
zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
onderwijsinstelling; 
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiele verslaggeving, de gebruikte 
financiele rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuTheitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 
op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de <Entiteit> haar activiteiten in continuiteit kan voortzetten. 
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuiteit niet !anger kan handhaven; 
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen 
en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Wij communiceren met de toezichthouder onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de inteme beheersing. 

Amsterdam, 25 juni 2021 

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. 

5.1.2.e 
Registeraccountant 
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> Retouradres Postbus 30205 2500 GE Den Haag
42780
SvPo Hoorn
Postbus 36026
1020 MA  Amsterdam

Datum 01 juli 2021
Betreft Ontvangstbevestiging

Aanvullende bekostiging nieuwe school tweede en volgende schooljaren
31KZ

Pagina 1 van 1

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
IMT/202106/001456

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bevestigt DUO de ontvangst van uw aanvraag voor SVPO Hoorn,
betreffende Aanvullende bekostiging nieuwe school tweede en volgende
schooljaren. Uw aanvraag is bij ons geregistreerd onder kenmerk
IMT/202106/001456. Wilt u bij eventuele vragen of correspondentie over de
afhandeling van uw aanvraag dit kenmerk vermelden?

Wanneer u aanvullende vragen heeft, vindt u op www.duo.nl/zakelijk meer
informatie. Het informatiecentrum onderwijs is op werkdagen van 09.00 tot 13.00
uur te bereiken via 070-757 51 22 (vo). U kunt ook een mail sturen naar
ico@duo.nl.

DUO vertrouwt erop dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, namens deze,

Manager Bekostiging en Planning van de Dienst Uitvoering Onderwijs
Dit bericht is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend
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