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Voorwoord 
Dit is het eerste jaarverslag van de Vereniging Kansrijke Groningers. In dit verslag verantwoorden we 
ons over de activiteiten die we als bestuur na de oprichting van de vereniging hebben ondernomen 
en bieden we ook de jaarrekening aan.  

Besloten is om van het eerste verantwoordingsjaar een gebroken boekjaar te maken. Feitelijk behelst 
dit verslag een periode van 3 oktober 2018 tot en met 31 december 2019. De activiteiten zijn 
opgestart  voor de formele oprichtingsdatum. De kosten die gemaakt zijn in de periode voor 
oprichting zijn opgenomen in dit verslag. 

 

Bestuur Kansrijke Groningers 

Geert Bijleveld  

Aris Fickweiler 

John Wierenga 
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Hoofdstuk 1 Bestuurlijk verslag 
1.1 Het verslagjaar 3 oktober 2018 tot en met 31 december 2019 
 

Met het ondertekenen van de oprichtingsakte van de Vereniging Kansrijke Groningers kreeg een 
initiatief dat aanvankelijk startte in Noordoost-Groningen in oktober 2018 een meer definitieve 
vorm. Dat initiatief, waarbij 7 schoolbesturen waren betrokken, was en is gericht op het vergroten 
van kansen voor leerlingen in het po, vo en mbo in een regio waarin een aantal ontwikkelingen 
samenvallen: de krimp in de regio, de bevingen als gevolg van de gaswinning en sociaaleconomische 
en –culturele factoren waardoor jongeren in de regio veelal een wat lastiger verloop van hun (school-
)loopbaan kennen. Daar staat tegenover dat de regio ook vele kansen biedt, ook voor meer 
theoretisch opgeleiden. De speerpunten waren snel geformuleerd: een stevige impuls aan ICT in het 
onderwijs, vergroten van ondernemendheid onder jongeren, inzetten op het denken in termen van 
loopbaanontwikkeling en zicht bieden op werk in de  regio.  

Een deel van deze speerpunten komt ook terug in het programma dat de Economic Board Groningen 
heeft voor het onderwijs in het gehele bevingsgebied. Daartoe zijn al programma’s ontwikkeld door 
ITurnIT (nu Basicly) en Jong Ondernemen. Uit de gesprekken over het bundelen van de krachten 
kwam al snel de gedachte voort om een nog te creëren rechtspersoon namens alle schoolbesturen 
eigenaar te maken van deze programma’s en de daartoe bestemde gelden ook te laten beheren. 
2018 is vooral het jaar waarin daar vorm aan is gegeven: het garanderen van inkomsten (vanuit EBG, 
de gemeenten in het bevingsgebied en de provincie) om meerjarig deze programma’s te verzorgen, 
het Europees aanbesteden van het ICT-programma en het betrekken van alle schoolbesturen in het 
bevingsgebied bij deze activiteiten. Als rechtspersoon is uiteindelijk gekozen voor een vereniging, 
waar thans alle 22 besturen met scholen in de regio ook bij zijn aangesloten. In november 2018 heeft 
de vereniging zich gepresenteerd aan een groter publiek. 

Per 1 april 2018 is een projectleider benoemd die als taak heeft de activiteiten van de vereniging te 
begeleiden en te coördineren. Die activiteiten zijn belegd in vier programmalijnen (ICT/Techniek, 
Ondernemen, Talent/Loopbaan/Ambitie, Werk in de regio), waarbij voor iedere programmalijn een 
werkgroep is geformeerd. De leden van de werkgroepen bestaan uit zo’n vijftig leerkrachten, 
docenten, mentoren, decanen, teamleiders,  bestuurders en onze partners in de arbeidsmarkt. 
Zij werken aan toekomstproof onderwijs en een goede aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt 
door het ontwikkelen van doorgaande onderwijsleerlijnen en / of onderwijsprogramma’s. Voor de 
eerste twee lijnen zijn externe partijen actief (Basicly, Jong Ondernemen), voor de andere twee 
programmalijnen zijn in het najaar van 2018 nadere plannen ontwikkeld. Inmiddels zijn er voor deze 
werkgroepen ook vier gezamenlijke bijeenkomsten geweest waarop de uitkomsten en resultaten 
met elkaar worden gedeeld. De verantwoording van de activiteiten is te vinden in de interactieve 
infographic: Resultaten 2018 en 2019; op de website van Kansrijke Groningers. 

Samenvattend is er in dit eerste jaar vooral tijd en energie gaan zitten in het organiseren van de 
vereniging zelf (projectleiding, rechtspersoon, financiële zekerheid, organisatie), in het beleggen van 
het ICT-programma via de Europese aanbesteding en aan het concretiseren van de plannen van de 
werkgroepen.   
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Wilma Drenth, voorzitter van de vereniging, heeft in 2019 een baan elders gekregen en is om die 
reden ook uit het bestuur van de vereniging gestapt. Haar plaats is ingenomen door Aris Fickweiler 
(Lauwers & Eems).  

 

1.2 Vooruitblik naar 2020 
 

In 2020 zetten we in op uitbreiding van het aantal scholen dat gebruik maakt van het aanbod ICT en 
Ondernemen. Scholen hebben ook de gelegenheid om bij ingang van het schooljaar 2019-2020 aan 
te sluiten bij programmalijnen 3 en 4 en/of om nieuwe activiteiten te ontwikkelen in een nieuwe 
programmalijn. 

Bestuurlijk hebben we ons kunnen versterken met de komst van een vierde bestuurslid: Antoinette 
Heijink (GBS De Wierde). Haar kandidatuur leggen we voor aan de ALV . 

We streven naar een meerjarige financiering van zowel de organisatie als de projecten van de 
vereniging. Het bestuur voert daartoe overleg met gemeenten, provincie en hoopt ook aan te mogen 
sluiten bij het Nationaal Programma Groningen, dat zich immers ook richt op de inwoners van het 
bevingsgebied. Vanuit de algemene ledenvergadering is aangegeven om vooral vraaggericht te 
werken en dus ook op te vragen waar behoeftes en wensen van leerlingen en/of scholen liggen.  

Op moment van schrijven van dit verslag zit het land midden in de coronacrisis en zijn de scholen 
gesloten. De scholen hebben zich uiteraard eerst op hun primaire taak gericht: zo goed mogelijk 
vorm geven aan opvang van kinderen van ouders uit vitale beroepen en het verzorgen van onderwijs 
op afstand. Logischerwijs heeft dat de activiteiten van de vereniging op een laag pitje gezet. We 
zullen met de leden en met de stakeholders moeten bekijken welke consequenties dat heeft voor 
zowel de activiteiten als voor de organisatie en financiering.  

 

1.3 Algemene informatie 
 

Algemeen 
Vereniging Kansrijke Groningers 
Sikkel 3 
9932 BD  DELFZIJL 

Statutaire zetel te Appingedam en is ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel 
onder nummer: 72751886.  

Contactpersoon: Mevr. A Wagenaar 
Telefoon:  +31 (596) 693 693 
E-mail:    a.wagenaar@kansrijkegroningers.nl 
Webadres:   www.kansrijkegroningers.nl 
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Doel 
De vereniging heeft als doel: 

Het zelf ontwikkelen of van anderen betrekken van onderwijsprogramma’s die ertoe bijdragen dat 
jongeren kansrijker de arbeidsmarkt kunnen betreden, en meer in het algemeen gesproken, de 
verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, ten behoeve van die 
rechtspersonen die één of meer scholen in stand houden voor primair onderwijs, voortgezet 
onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of speciaal onderwijs in het werkgebied van de vereniging. 
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Hoofdstuk 2 Algemeen 
2.1 Omgeving 
 

De Vereniging Kansrijke Groningers is werkzaam in alle gemeenten van het ‘bevingsgebied’ van de 
provincie Groningen. Dat omvat de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Midden-Groningen, 
Gemeente Groningen (voormalig Gemeente Ten Boer) en Hogeland. De activiteiten van de vereniging 
komen ten goede van alle leerlingen van po, vo en mbo binnen deze begrenzing. Voor het bestuur 
van de vereniging vloeit daar uit voort om contacten te leggen en te onderhouden met 
vertegenwoordigers van het onderwijs, het bedrijfsleven en lokale en provinciale overheden waarbij 
zowel de aard van de activiteiten als de financiering onderwerpen van gesprek zijn. 

In toenemende mate vinden ook gesprekken plaats in relatie tot het Nationaal Programma 
Groningen. De Vereniging Kansrijke Groningers maakt deel uit van een brede coalitie van 
kennisinstellingen in de provincie om daarin samen op te trekken en te komen tot een programma 
waarin de activiteiten samenhangen en op elkaar zijn afgestemd.   

 

2.2 Relaties met belanghebbenden (stakeholders) 
 

Naast de leden van de vereniging (alle schoolbesturen met vestigingen in het betreffende gebied) 
hebben de volgende partijen een belang bij het opzetten en uitvoeren van het programma zoals 
elders is beschreven: 
- de gemeenten zoals boven aangegeven; 
- de provincie Groningen; 
- overkoepelende, veelal regionaal opererende instellingen op gebied van arbeidsmarkt en 

werkgelegenheid; 
- idem op gebied van (her-)scholing; 
- Economic Board Groningen als financier van programma’s op gebied van ICT en ondernemen; 
- Nationaal Programma Groningen, als organisatie waar in de nabije toekomst de activiteiten 

van de vereniging wellicht deel kunnen uitmaken van een breed en samenhangend 
programma voor het onderwijs in de provincie Groningen; 

- Collega-schoolbesturen in de provincie maar buiten de regio; 
- Kennisinstellingen in HBO en WO; 
- Koepels van ondernemers en bedrijven, lokaal, regionaal en provinciaal (MKB, VNO/NCW 

Noord e.d.); 
- En op individuele basis bedrijven en instellingen die participeren in een van de 

programmalijnen; 
- De landelijke overheid, met name het Ministerie van OCW via projecten als Gelijke Kansen. 
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2.3 Governance 
 

Kansrijke Groningers heeft bewust gekozen voor de vorm van een vereniging. Binnen een vereniging 
is immers de algemene ledenvergadering  (alv) het hoogste orgaan waar het bestuur plannen voor 
beleid voorlegt en zich verantwoordt over de uitvoering van die plannen. Dat geldt ook voor het 
financiële beleid waar een alv akkoord dient te gaan met een begroting en een door de alv 
gedelegeerde commissie uiteindelijk ook een uitspraak dient te doen over de jaarrekening die ook 
door een accountant dient te worden geaccordeerd.  

Aanvullend voor programmalijn 1 (ICT) vindt er een periodieke controle plaats op zowel de voortgang 
van de activiteiten als op de facturering. Dat gebeurt door externe financiële expertise in te roepen 
en door een extra bevraging van de resultaten naar aanleiding van iedere kwartaalrapportage. 
Uiteraard informeren we hierover actief de EBG als belangrijke financier van dit programma. 

De vereniging kent nog geen eigen governancecode. 

 

2.4 Organisatiestructuur 
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Hoofdstuk 3 Financiën samengevat 

 

Hierboven een overzicht van het verlengde boekjaar gespecificeerd naar kalenderjaar. 

De vereniging wordt gefinancierd middels subsidies vanuit het ministerie van Onderwijs, de provincie 
Groningen en de gemeenten. Voor een tweetal programmalijnen vindt financiering plaats middels de 
Economic Board Groningen. Tot slot heeft zij over 2018 en 2019 een algemene bijdrage ontvangen 
van de Economic Board Groningen. 

Om de programmalijnen in goede banen te leiden heeft de vereniging een programmaleider in dienst 
voor 0,8 fte. Zij is aangesteld per 1 april 2018. Zij houdt kantoor in Delfzijl welke gehuurd wordt van 
Stichting Voortgezet onderwijs Eemsdelta. 

Voor wat betreft de algemene kosten gaat het om eenmalige oprichtingskosten, dienstverlening op 
het gebied van administratievoering en ICT en accountantskosten. Voor een uitgebreidere toelichting 
verwijzen wij u naar de specificaties verderop in dit document. 
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Onderstaand een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de diverse programmalijnen  
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Hoofdstuk 4 Jaarrekening 
4.1 Balans per 31 december 2019 
(voor resultaatbestemming) 

 

€ €

Activa

Vlottende activa
Vorderingen 70.942
Liquide middelen 106.624

177.566

177.566

31-dec-19

 

 

€ €

Passiva

 
Eigen vermogen                 1.001 

Kortlopende schulden             176.565 

            177.566 

31-dec-19
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4.2 Staat van baten en lasten over 2019 
 

€ € € €

Baten
Rijksbijdragen             69.981             70.000 
Gemeentelijke bijdragen             55.000                    -   
Overige bijdragen        1.710.039        1.865.000 

Totaal baten         1.835.020        1.935.000 

Lasten
Personeelslasten           131.517           132.000 
Huisvestingslasten               3.158               2.536 
Overige lasten        1.699.344        1.800.464 

Totaal lasten         1.834.019        1.935.000 

Saldo baten en lasten                1.001                    -   

Financiële baten en lasten                      -                      -   

Saldo                1.001                    -   

2019
Begroting

2019

 

Verschillenanalyse realisatie versus begroting 

De vereniging werkt met diverse programmalijnen. Deze programmalijnen worden administratief 
verwerkt als zijnde onderhanden werk. Eind 2019 zijn alle 4 de programmalijnen administratief 
afgesloten. Omdat de twee onderhanden zijnde programmalijnen veel waarde vertegenwoordigen 
zie je grote verschillen tussen begroting en realisatie op de posten overige baten en overige lasten. 
Zodra de onderhanden zijnde programmalijnen worden afgerond zullen gemaakte kosten en 
opbrengsten worden overgeheveld naar de staat van baten en lasten. 

Voor het overige geldt dat alles in lijn ligt van de begroting.  
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4.3 Kasstroomoverzicht over 2019 

€ €
Resultaat                 1.001 

Verandering in vlottende 
middelen:

Vorderingen              -70.942 
Schulden             176.565 

            105.623 

Kasstroom uit operationele 
activiteiten             106.624 

Kasstroom uit 
investeringsactiviteiten                        -   

Mutatie liquide middelen             106.624 

2019

 

 

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 

2019
€

Stand per 3 oktober 2018 0
Mutatie boekjaar 106.624

Stand per 31 december 2019 106.624

 

Het kasstroomoverzicht uit financieringsactiviteiten is niet opgenomen omdat er op dit moment geen 
financieringsstromen lopen.  
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4.4 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
 

4.4.1 Algemene toelichting 

Activiteiten 
De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit: 

• Onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die ertoe bijdragen dat jongeren kansrijker de 
arbeidsmarkt kunnen betreden; 

• Verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. 
 

Continuïteit 
Op basis van realisatie 2019 en de vooruitzichten voor 2020 en verder zijn de in de jaarrekening 
gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling dan ook gebaseerd op de 
veronderstelling van de vereniging. 

Diverse toelichtingen 
De vereniging Kansrijke Groningers heeft haar statutaire zetel in Appingedam. De feitelijke 
vestigingsplaats en het correspondentieadres zijn gelegen in de Gemeente Delfzijl. Het (bezoek)adres 
is Sikkel 3, 9932 BD te Delfzijl. Het correspondentieadres is Postbus 173, 9930 AD te Delfzijl. De 
stichting is ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer: 72751886. 

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verlengdeverslaggevingsperiode welke aanvangt 
op 3 oktober 2018 en welke eindigt op 31 december 2019. 

Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de 
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Als het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 

 
 
4.4.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs, Titel 9 Boek 2 BW, en Hoofdstuk 660 van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving en met de bepalingen van de 
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) publieke en semipublieke sector. 

Activa en verplichtingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs tenzij 
anders wordt vermeld. Als geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats 
tegen de verkrijgingsprijs.  
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Saldering 
De rechtspersoon heeft een actief en een post van het vreemd vermogen gesaldeerd in de 
jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover: 

• De rechtspersoon beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het actief en de post 
vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; 

• En de rechtspersoon het stellige voornemen heeft het saldo als zodanig of beide simultaan af 
te wikkelen. 

Vergelijking met voorgaand jaar 
Het betreft hier het eerste jaar waardoor de vergelijkende cijfers van het jaar er voor 0 bedragen. 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen 
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves. 

Kortlopende schulden 
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die 
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste 
verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten. 

Huurcontracten 
Bij de vereniging liggen huurcontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de 
eigendom verbonden zijn, niet bij de vereniging ligt. Deze huurcontracten worden verantwoord als 
huisvestingslasten. Huurbetalingen worden verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd 
van het contract. De huur is per direct opzegbaar. 

 
4.4.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
Algemeen 
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben tenzij de 
wet- en regelgeving anders bepaald. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op 
balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen, als zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.  
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Opbrengstverantwoording 

Verlenen van diensten 
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 
verrichten diensten. 

Rijksbijdragen 
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de 
toekenning betrekking heeft. 

Gemeentelijke bijdragen 
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin 
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat 
deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen. 

Overige baten 
Overige baten bestaan uit mutaties onderhanden werk en de bijdragen van het EBG welke dient ter 
dekking van de overhead. 

 

Personeelsbeloningen 

Periodiek betaalbare beloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat 
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

Pensioenen 
De vereniging is per juni 2019, op eigen verzoek, voor een pensioenregeling aangesloten bij Stichting 
Bedrijfspensioenfonds ABP. Voor wat betreft kalenderjaar 2018 werd de werknemer verloond via 
Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta. Zij was in 2018 eveneens aangesloten bij het ABP.  

Bijzondere posten 
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren 
tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart 
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de 
berekening van de effectieve rente worden meegenomen. 

Belastingen 
De vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.  
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4.4.4 Grondslagen van het kasstroomoverzicht 
 
Toelichting op het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Hieronder verstaan wij kasgelden en 
banktegoeden. Betaalde en ontvangen interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. 

Investeringen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en opgenomen onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten.  

 

4.4.5 Financiële instrumenten en risicobeheersing 

Marktrisico 

Valutarisico 
De vereniging loopt geen valutarisico daar er slechts gehandeld wordt in Euro’s. 

Prijsrisico 
De vereniging loopt geen prijsrisico daar er geen fysieke voorraden en of effecten worden 
aangehouden. 

Rente- en kasstroomrisico 
De vereniging loopt geen renterisico daar zij niet beschikt over  rentedragende vorderingen  en 
rentedragende kortlopende schulden en rentedragende verplichtingen welke niet zijn opgenomen in 
de balans. 

Kredietrisico 
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Daar waar een risico wordt 
gesignaleerd wordt een voorziening getroffen jegens oninbaarheid. 

Liquiditeitsrisico 
De instelling maakt gebruik van één bank.  

Overig 
Bovengenoemde risico’s zijn niet verzekerd of op andere wijze afgedekt. 
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Toelichting op de jaarrekening 

Vorderingen 

€ €

Nog te ontvangen bedragen 1.308
Overige 69.634

Overlopende activa 70.942

Af: Voorziening wegens 
oninbaarheid 0

70.942

31-dec-19

 

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende 
karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. Alle 
vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar. De overige vordering betreft een rekening 
courant verhouding met Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta. Zij is tevens penvoerder voor de  
Vereniging. 

 

Liquide middelen 

De post liquide middelen in de jaarrekening is als volgt samengesteld: 

31-dec-19
€

Kasmiddelen                       -   
Tegoeden op bank- en
girorekeningen 

           106.624 

           106.624  

Onder de post liquide middelen zijn geen deposito’s opgenomen. Het saldo liquide middelen staat 
voor 100% ter vrije beschikking van de instelling.  
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Eigen vermogen  

Algemene 
reserve

Onverdeeld 
resultaat Totaal

€ € €

Stand per 3 oktober 2018                   -                     -                     -   

Dotaties                   -              1.001            1.001 
Onttrekkingen                   -                     -                     -   
Vrijval                   -                     -                     -   

Stand per 31 december 2019                   -              1.001            1.001 

 

 

Voorstel bestemming saldo staat van baten en lasten 
Het resultaat over 2019 bedraagt € 1.001. Indien de jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld, is 
het voorstel om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. 

 

Kortlopende schulden 

€ €

Vakantiegeld en -dagen                 2.404 

Accountants- en 
administratiekosten                 3.639 

Vooruitontvangen bedragen             155.437 
Overige               15.085 

Overlopende passiva             176.565 

            176.565 

31-dec-19

 

De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële 
waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter 
ervan. 

De vooruit ontvangen bedragen betreffen de subsidie GKA-1 (€ 70.000) en ontvangsten die 
betrekking hebben op de diverse programmalijnen (€ 85.437). 
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De post overig betreft onder andere kosten dienstverlening vanuit Stichting Voortgezet Onderwijs 
Eemsdelta van € 7.170 en premies en sociale lasten van € 6.184 . 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

(Meerjarige) financiële verplichtingen 
De Vereniging Kansrijke Groningers heeft per balansdatum geen langdurige contracten. 
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Rijksbijdragen 

€ €

Rijksbijdragen OCW                       -                         -   

Overige subsidies OCW
              69.981               70.000 

Rijksbijdragen               69.981               70.000 

Begroting 2019
2019

 

De overige subsidies OCW betreffen niet-geoormerkte subsidies inzake GPA-1 monitoring interventie 
voor een bedrag van EUR 69.981 

 

Gemeentelijke bijdragen en overige overheidsbijdragen  

2019 Begroting 2019

€ €

Gemeentelijke bijdragen en 
subsidies               55.000                       -   

Totaal gemeentelijke
bijdragen               55.000                       -   

 

Overige bijdragen 

 

2019 Begroting 2019
€ €

Opbrengsten 
programmalijnen

         1.669.039          1.765.000 

Bijdragen gemeenten             100.000             100.000 
Correctie vooruitontvangen 
subsidies

             -59.000 

         1.710.039          1.865.000  
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Personeelslasten 

€ € € €

Brutolonen en salarissen 102.004 101.000
Sociale lasten 15.825 16.000
Pensioenpremies 13.688 15.000

Lonen en salarissen 131.517 132.000

Overig 0 0

Overige personele lasten 0 0

131.517 132.000

2019 Begroting 2019

 

Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het boekjaar was er vanaf 1 april 2018 tot en met 31 december 2019 1 werknemer in 
dienst op basis van een parttime dienstverband van 0,8 FTE. 

 

Wet Normering Topinkomens 

Bezoldiging van topfunctionarissen 

Is er een bezoldiging van bestuurders?   Nee 
Is er een bezoldiging van toezichthouders?  Nee 
 
 
Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 
topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder  

Gegevens 2018 - 2019  

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

W. Drenth Bestuurder 
J. Wierenga Bestuurder 

G. Bijleveld Bestuurder 
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Huisvestingslasten 

€ € € €

Huur (all-inn)             2.100             2.536 
Kantoorinventaris             1.058                   -   

Totaal             3.158             2.536 

2019 Begroting 2019

 

 

Overige lasten 

€ € € €

Oprichtingskosten             4.629                   -   
Uitbestede diensten           12.229           10.472 
Projectkosten      1.669.039      1.772.162 
Overig           13.447           17.830 

Totaal      1.699.344      1.800.464 

2019 Begroting 2019

 

 

Accountantshonoraria 
In het boekjaar is € 3.630 aan accountantshonoraria ten laste gebracht van het resultaat. 

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de vereniging zijn of 
worden uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 
Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De bedragen zijn gebaseerd op een verwachting van de 
te maken kosten m.b.t. de controle van de jaarrekening en de bekostigingsgegevens in betreffend 
boekjaar.  
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Hoofdstuk 5 Overige gegevens 
 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Na balansdatum is de Corona crisis uitgebroken. Op het moment van schrijven is het onduidelijk of 
dit gevolgen heeft voor de vereniging. 

April 2020 is er een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe CAO. De gevolgen zijn niet 
verwerkt in deze jaarrekening  

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst 
In de statuten is geen bepaling opgenomen over de winstbestemming. Tenzij anders bepaald wordt 
de winst toegevoegd aan de algemene reserves. 

Controleverklaring van de onafhankelijk accountant  
Ontbreekt op deze plek en wordt indien beschikbaar tussengevoegd of als bijlage bijgevoegd. 
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Handtekeningen goedkeuring dagelijks Bestuur 
 

 

____________________________ 

G. Bijleveld, dagelijks bestuur 

 

 

____________________________ 

A. Fickweiler, dagelijks bestuur 

 

 

____________________________ 

J.J. Wierenga, dagelijks bestuur 
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