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JAARREKENING



1                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten
Octant Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs is het bevoegd gezag van 9 Christelijke basischolen en de
activiteiten bestaan uit het verzorgen van primair onderwijs in de regio Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Den
Haag.

Continuïteit
Het eigen vermogen van Octant Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs bedraagt per 31 december 2021

 6.394.510.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Octant Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs (geregistreerd onder KvK-nummer 40397695) is feitelijk
gevestigd op Gildeweg 7B te Nootdorp.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Octant Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 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 desbetreffende jaarrekeningposten.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang
plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Categorie
Afschrijvingstermijn 

in maanden
Afschrijvingperc 

per jaar
Activerings- 

grens

%
Gebouwen en verbouwingen 60-120 5-10 500         
Inventaris en apparatuur 60-240 5-20 500         
ICT 36-120 10-33 500         
Leermethoden 96 12,5 500         
Overige materiële vaste activa 120 10 500         
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Financiële vaste activa
De effecten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen
wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief
niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door
de boekwaarde van een actief te vergelijken met de toekomstige nettokasstromen die het actief naar
verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte toekomstige kasstroom, wordt een bedrag
voor impairment ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.  Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt
de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op
basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden en
staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen
Algemene reserve
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze wordt
opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de
toegerekende baten en lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve
gebracht. De algemene reserve wordt beschouwd als publieke middelen.

Bestemmingsreserves (publiek en privaat)
De bestemmingsreserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare
middelen gedekt moeten worden. Aan de bestemmingsreserve ligt een plan ten grondslag waarin is
opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en
een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van
actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen.

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende
het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte
salarisstijgingen en de blijfkans. Er wordt gebruik gemaakt van een model waarin de blijfkans van de
medewerkers zoals die ingeschat is door het schoolbestuur, verwerkt is.
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Voorziening onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud is een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over
de boekjaren. Deze voorziening is bedoeld voor het meerjarig groot onderhoud op de scholen conform het
vastgestelde meerjaren onderhoud beleidsplan (MOP). Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door
dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van
de betreffende voorziening. Het MOP laat zien dat de hoogte van de voorziening voldoende is.

Voor de berekening voor de voorziening groot onderhoud wordt in 2019 nog gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om de jaarlijkse dotatie te berekenen op basis van de gemiddelde toekomstige kosten
voor groot onderhoud op totaalniveau. De stand van de voorziening wordt dus niet berekend per afzonderlijke
component, hiermee wordt aangesloten bij de mogelijkheid die in de RJO zal worden opgenomen voor een
minder striktere interpretatie van de RJ.

Voorziening langdurig zieken
De voorziening voor langdurig zieken is gevormd voor de op balansdatum bestaande verplichtingen
tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die naar verwachting vanwege ziekte
blijvend niet in staat zijn hun werkzaamheden te verrichten.
De voorziening langdurig zieken is gevormd ter dekking van salariskosten bij ziekte en waarbij de eerste twee
jaar voor rekening van de werkgever zijn en zijn voorzien tot aan de UWV-uitkeringsdatum van de WIA of IVA,
of de pensioendatum dan wel de verwachte datum van uitdiensttreding bij een contract voor bepaalde tijd.
Voor medewerkers die naar verwachting zullen herstellen wordt geen voorziening opgenomen. Alleen voor de
gevallen waarbij de verwachting is dat medewerkers gedeeltelijk of volledig ziek uit dienst gaan, is een
voorziening gevormd.

Voorziening spaarverlof
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van spaarverlof is een voorziening gevormd. Deze
voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen. Betaalde bedragen
inzake spaarverlof worden ten laste van deze voorziening gebracht. 

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar
toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking
hebben. 

Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het
Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van
de Rijksbijdrage verantwoord. 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van
baten en lasten verantwoordt in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen
worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede
middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op
balansdatum. 

Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente,
Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
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Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van
OCW/EZ, Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen
Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde
pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt -
overeenkomstig de in de RJ aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt als toegezegde
bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord.
De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk
leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet
tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen
hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid
voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over
terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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2                BALANS PER 31 DECEMBER 2021, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31
DECEMBER 2020

(na winstbestemming)

31 december 2021 31 december 2020

ACTIVA

Materiële vaste activa  (1)

Gebouwen 94.048 9.982
Inventaris en apparatuur 1.458.318 1.399.197
Leermiddelen 243.368 280.321

1.795.734 1.689.500

Financiële vaste activa  (2)

Overige effecten 891.038 831.504
Overige vorderingen 14.428 14.428

905.466 845.932

 2.701.200 2.535.432

Vlottende activa

Vorderingen  (3)

Debiteuren 89.922 62.974
Vorderingen op OCW 770.012 764.353
Overige vorderingen 106.307 37.421
Overlopende activa 348.750 265.336

1.314.991 1.130.084

Liquide middelen  (4) 6.279.473 5.296.873

 7.594.464 6.426.957

 10.295.664 8.962.389

Octant Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Nootdorp
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 8 -

___________________________________________________________________________________________________________



31 december 2021 31 december 2020

PASSIVA

Eigen vermogen  (5) 6.394.510 5.327.470

Voorzieningen  (6) 1.974.213 1.808.926

Kortlopende schulden  (7)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 205.330 145.774
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 809.975 734.834
Overlopende passiva 911.636 945.385

1.926.941 1.825.993

 10.295.664 8.962.389
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3                STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021, VERGELIJKENDE CIJFERS 2020

2021 Begroot 2021 2020

Baten

Rijksbijdragen  (8) 18.515.144 16.420.383 16.685.560
Overheidsbijdragen en
subsidies overige overheden (9) 89.226 94.967 122.068
Overige baten  (10) 475.786 288.293 404.303

Som der baten 19.080.156 16.803.643 17.211.931

Lasten

Personeelslasten  (11) 14.504.466 13.475.855 14.247.470
Afschrijvingen  (12) 498.937 478.119 509.467
Huisvestingslasten  (13) 1.288.081 1.200.527 1.304.465
Overige lasten  (14) 1.772.074 1.593.700 1.539.164

Totaal lasten 18.063.558 16.748.201 17.600.566

Saldo baten en lasten 1.016.598 55.442 -388.635

Financiële baten en lasten  (15) 50.443 - 26.359

Nettoresultaat 1.067.041 55.442 -362.276
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4                KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.016.598 -388.635
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 498.937 509.467
Mutatie voorzieningen 165.287 148.977
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -184.910 45.252
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) 100.947 266.678

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.596.859 581.739

Ontvangen interest 68.366 133.386
Betaalde interest -17.923 -107.027

50.443 26.359

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.647.302 608.098

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -605.168 -477.807

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename overige effecten -59.534 -35.645

982.600 94.646

Samenstelling geldmiddelen

Geldmiddelen per 1 januari 5.296.873 5.202.227

Mutatie liquide middelen 982.600 94.646

Geldmiddelen per 31 december 6.279.473 5.296.873
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5                TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Gebouwen

Inventaris
en

apparatuur
Leer-

middelen Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde 42.216 3.700.209 1.091.502 4.833.927
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -32.233 -2.301.011 -811.181 -3.144.425

9.983 1.399.198 280.321 1.689.502

Mutaties 
Investeringen 89.208 461.146 54.814 605.168
Afschrijvingen -5.143 -402.026 -91.767 -498.936

84.065 59.120 -36.953 106.232

Boekwaarde per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde 131.424 4.161.355 1.146.316 5.439.095
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -37.376 -2.703.037 -902.948 -3.643.361

Boekwaarde per 31 december 2021 94.048 1.458.318 243.368 1.795.734

2. Financiële vaste activa

Effecten 891.038 831.504

Boekwaarde     
1-1-2021

Aankopen 
2021

Verkopen 
2021

Koersresultaat 
2021

Boekwaarde    
31-12-2021

               

Effecten 831.504      351.934      354.280      61.881          891.038      

831.504      351.934      354.280      61.881          891.038      

met privaat vermogen. De obligatiefondsen handelen dagelijks conform het prospectus in
obligaties. Deze obligaties hebben een beëindigingsdatum waarop de obligaties vrijvallen.
De obligatiefondsen hebben geen beëindigingsdatum.

De stichting belegt in aandelen- en obligaliefondsen. De beleggingen worden gefinancierd 

Overige financiële vaste activa

Waarborgsommen 14.428 14.428
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VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen op debiteuren

Overige debiteuren 89.922 70.605

89.922 70.605
Voorziening dubieuze debiteuren - -7.631

89.922 62.974

Vordering op OCW

Vordering op OCW 770.012 764.353

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 106.307 37.421
Overlopende activa 348.750 265.336

455.057 302.757

Overige vorderingen

Overige vordering 11.628 15.805
Transitievergoeding 30.833 -
Gemeente inzake huisvesting/OZB 63.846 21.616

106.307 37.421

Overlopende activa

Vooruitbetaalde posten 348.748 264.443
Rente 2 893

348.750 265.336

4. Liquide middelen

Banken scholen 59.720 51.298
Deposito's/spaar 113.401 5.245.575
Schatkistbankieren 6.106.352 -

6.279.473 5.296.873
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PASSIVA

31-12-2021 31-12-2020

5. Eigen vermogen

Algemene reserve 4.706.039 4.073.113
Bestemmingsreserve (publiek) 381.781 6.352
Bestemmingsreserve (privaat) 1.306.690 1.248.005

6.394.510 5.327.470

Stand per
1-1-2021

Resultaat
2021

Overige
mutaties

Stand per
31-12-2021

Algemene reserve

Algemene reserve 4.073.113 632.926 - 4.706.039

Bestemmingsreserve (publiek)

Herwaarderingsreserve activa 6.352 - - 6.352
Bestemmingsreserve NPO - 375.429 - 375.429

6.352 375.429 - 381.781

Bestemmingsreserve (privaat)

Algemene reserve privaat 992.219 63.192 - 1.055.411
Bestemmingsreserve schoolfonds 255.785 -4.506 - 251.279

1.248.004 58.686 - 1.306.690

Herwaarderingsreserve activa

Per 1 augustus 2018 is Prinsenhof overgedragen van SCOH naar Octant. Bij deze overdracht zijn de reserves
van Prinsenhof conform afspraak SCOH ingebracht in Octant. De herwaarderingsreserve activa is destijds
gevormd om verschillen in waarde van activa op te vangen.

Bestemmingsreserve NPO

De niet bestede NPO-gelden zullen de komende jaren worden aangewend conform de doelen vanuit de
opgestelde schoolprogramma's.

Algemene reserve privaat

De private middelen worden apart bestemd. Conform het treasurystatuut mag er enkel worden belegd met de
private middelen.
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Bestemmingsreserve schoolfonds

De mutaties van de inkomsten en uitgaven ouderbijdragen en overblijfmiddelen gaan via de
bestemmingsreserve schoolfonds. Beleid van Octant is om de ontvangen inkomsten ouderbijdragen en
overblijf in het betreffende jaar uit te geven. 

31-12-2021 31-12-2020

6. Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen 259.854 276.843
Onderhoudsvoorziening 1.714.359 1.532.083

1.974.213 1.808.926

Personeelsvoorzieningen

Voorziening Jubilea PO 112.712 125.331
Voorziening langdurig zieken 147.142 151.512

259.854 276.843

Jubileum PO
Langdurig

zieken Totaal

Personeelsvoorzieningen

Stand per 1-1-2021 125.331 151.512 276.843
Dotatie - 147.142 147.142
Onttrekking -11.713 -151.512 -163.225
Vrijval -906 - -906

Stand per 31-12-2021 112.712 147.142 259.854

Kortlopend deel <1 jaar 5.736 44.999 50.735
Langlopend deel >1 jaar 106.976 102.143 209.119

31-12-2021 31-12-2020

Onderhoudsvoorziening

Voorziening onderhoud 1.714.359 1.532.083
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Voorziening
onderhoud

Onderhoudsvoorziening

Stand per 1-1-2021 1.532.084
Dotatie 350.000
Onttrekking -167.725

Stand per 31-12-2021 1.714.359

Kortlopend deel <1 jaar 700.891
Langlopend deel >1 jaar 1.013.467

7. Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 205.330 145.774

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 617.639 562.076
Pensioenen 192.336 172.758

809.975 734.834

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 911.636 945.385

Overlopende passiva

Vakantiegeld 461.564 442.199
Vooruitontvangen bedragen 53.209 45.143
Regionaal Netwerk Wetenschap en techniek 29.989 42.879
Diverse schulden en overlopende passiva 165.072 129.271
Vooruitontvangen doelsubsidies 192.404 277.600
Vooruitontvangen subsidie Erasmus+ 9.398 8.293

911.636 945.385
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6   VERANTWOORDING SUBSIDIES

bekostiging w ordt verstrekt.

Omschrijving Toew ijzing De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

Kenmerk datum
Studieverlof Lerarenbeurs LBP0 20-9-2020 J
Studieverlof Lerarenbeurs LBP1 20-8-2021 N
Zij-instroom 998062-1 21-5-2019 J
Zij-instroom 1083361-1 22-6-2020 J
Zij-instroom 1083258-1 22-6-2020 N

IIB210063 13-12-2021 N
IOP-78782-PO 18-8-2020 J

Omschrijving
Bedrag van de 
toew ijzing

Ontvangen t/m 
vorig verslagjaar

Totale subsidiabele 
kosten t/m vorig 
verslagjaar

Saldo per 1 januari 
verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Subsidiabele 
kosten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
per 31 december 
verslagjaar

Kenmerk datum

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving
Bedrag van de 
toew ijzing

Ontvangen t/m 
vorig verslagjaar

Totale subsidiabele 
kosten t/m vorig 
verslagjaar

Saldo per 1 januari 
verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Subsidiabele 
kosten in 
verslagjaar

Saldo per 31 
december 2021

Kenmerk datum

G1 Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan w orden besteed aan andere activiteiten waarvoor 

Toew ijzing

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen w orden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

Toew ijzing

Impuls en innovatie bew egingsonderw ijs
Inhaal- en ondersteuningprogr onderw ijs 2020-2021
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies gemeente Den Haag

Geoormerkt en aflopend op 31-12-2021

Kenmerk subsidie Thema Activiteit
Bedrag van de 

toew ijzing
Ontvangen 
voorschot Realisatie

ABBA/SVL/522 Doorgaande lijn vve 5.280 5.280 5.280
ABBA/SVL/532 Culturele activiteiten 14.923 14.923 3.406
ABBA/SVL/547 Conciërges 9.880 9.880 9.880
ABBA/SVL/512 Brede buurtschool activiteiten niet vve 11.658 11.658 11.658
ABBA/SVL/574 Schoolsportcoördinator 13.237 13.237 13.237
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6                TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten
2021 Begroot 2021 2020

8. Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 15.766.316 15.219.896 15.302.590
Niet-geoormerkte subsidies OCW 1.934.907 564.906 658.689
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SVW 813.921 635.581 724.281

18.515.144 16.420.383 16.685.560

9. Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en subsidies 89.226 94.967 122.068

10. Overige baten

Verhuur 139.899 107.570 121.252
Ouderbijdragen 150.601 - 152.864
Overige 185.286 180.723 130.187

475.786 288.293 404.303

Lasten
2021 Begroot 2021 2020

11. Personeelslasten

Brutolonen en salarissen 10.499.755 13.071.782 10.472.267
Sociale lasten 1.806.220 - 1.828.611
Pensioenpremies 1.718.365 - 1.521.002

14.024.340 13.071.782 13.821.880

Mutaties personele
voorzieningen -17.188 - 68.752
Personeel niet in loondienst 259.829 139.500 151.235
Overig 451.082 363.900 381.678

693.723 503.400 601.665

Overige uitkeringen -213.597 -99.327 -176.075

14.504.466 13.475.855 14.247.470

Personeelsleden

Gedurende het boekjaar 2021 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar
voltijdbanen 200 (2020:195) Het personeelsbestand bestaat in totaal uit 286 personeelsleden, waarvan 56
mensen een Fulltime dienstverband hebben. Het personeelsbestand bestaat uit 258 vrouwen en 28 mannen. 
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2021 Begroot 2021 2020

12. Afschrijvingen

Gebouwen en terreinen 5.143 1.999 1.988
ICT 318.128 296.996 327.859
Leermiddelen 91.767 108.806 99.828
Inventaris en apparatuur 83.899 70.318 79.792

498.937 478.119 509.467

2021 Begroot 2021 2020

13. Huisvestingslasten

Huur 109.732 118.677 130.327
Klein onderhoud en exploitatie 154.148 86.000 149.183
Energie en water 210.785 211.500 205.504
Schoonmaakkosten 371.269 348.600 386.404
Heffingen 45.484 47.500 48.768
Dotatie onderhoudsvoorziening 350.000 350.000 350.000
Tuinonderhoud 14.240 17.250 16.396
Bewaking/beveiliging 32.423 21.000 17.883

1.288.081 1.200.527 1.304.465

2021 Begroot 2021 2020

14. Overige lasten

Administratie en beheer 87.868 82.500 85.023
Telefoon- en portokosten 24.586 26.150 28.823
Contributies 44.818 42.400 41.440
Accountantskosten 15.742 16.000 16.582

Totaal administratie- en
beheerslasten 173.014 167.050 171.868

Leermiddelen 784.612 695.200 715.141

PR kosten 24.287 33.700 36.174
Verlengde schooldag 18.594 4.500 7.817
Buitenschoolse cq. bijzondere
activiteiten 144.910 18.250 115.495
Culturele activiteiten 6.936 7.000 8.114
Medezeggenschapsraad 2.500 9.000 334
Overige 266.265 469.500 231.238
Kosten LGF 350.956 189.500 252.983

814.448 731.450 652.155

1.772.074 1.593.700 1.539.164
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2021 2020

Accountantshonoraria

Onderzoek van de jaarrekening 15.579 16.582
Andere controleopdrachten - -
Fiscale adviesdiensten 1.257 -
Andere niet-controlediensten - -

16.836 16.582

2021 Begroot 2021 2020

15. Financiële baten en lasten

Rentebaten 68.366 - 133.386
Rentelasten -17.923 - -107.027

50.443 - 26.359

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

Rentebaten -3.470 - -3.712
Overige financiële baten 71.836 - 137.098

68.366 - 133.386

Rentelasten en soortgelijke
kosten

Rentelasten 17.923 - 13.128
Overige financiële lasten - - 93.899

17.923 - 107.027
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Verbonden partijen

Code Eigen Resultaat Verklaring Conso-
Juridische Statutaire activi- vermogen jaar Omzet art. 2:403 Deelname lidatie

Statutaire naam vorm zetel teiten 31-12-2021 2021 2021 BW ja/nee percentage ja/nee

Samenw erkingsverband Stichting Delf landen 4 926.597 -113.156 12.402.754 nvt nvt nee
Primair Onderw ijs Delf landen
Stichting passend Primair 
Onderw ijs Haaglanden Stichting Den Haag 4 2.175.405 -178.018 36.050.756 nvt nvt nee

Code activiteiten: 1. contractonderw ijs,  2. contractonderzoek,  3. onroerende zaken, 4. overige

De bestuurder van Octant is respectievelijk lid van het algemeen bestuur van Stichting Passend Primair Onderw ijs Haaglanden en lid 
van het algemeen bestuur van Samenw erkingsverband PPO Delflanden. Er is echter geen sprake van overw egende zeggenschap.
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16. WNT-VERANTWOORDING 2021 OCTANT STICHTING VOOR CHRISTELIJK PRIMAIR
ONDERWIJS

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing
op Octant Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs. Het voor Octant Stichting voor Christelijk Primair
Onderwijs toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021  163.000.
Criteria ten behoeve van vaststelling bezoldigingsklasse.

Criterium: complexiteits-
punten

Gemiddelde totale baten: 5 tot 25 miljoen 4
Gemiddeld aantal leerlingen: 2.500 tot 10.000 3
Gewogen onderwijssoorten: 2 2
Totaal complexiteitspunten 9

Stichting Octant wordt ingedeeld in Klasse D.
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1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2021

Bedragen x  1 R. de Vries H.J.C. Bosma

Functiegegevens Directeur- Directeur-
bestuurder bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/5 1/10 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 51.777 27.193
Belastbare onkostenvergoedingen 9.082 5.413

- -

Subtotaal 60.859 32.606

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 67.917 40.750

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag - -

Bezoldiging 60.859 32.606

Het bedrag van overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2020

Functiegegevens Directeur- Directeur-
bestuurder bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2020 (in fte) 1,0
Dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 114.343 -
Belastbare onkostenvergoedingen 19.206 -

- -

Subtotaal 133.549 -

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 157.000 -

Bezoldiging 133.549 -
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1d.Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van  1.700 of minder

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris
worden aangemerkt met een totale bezoldiging van  1.700 of minder 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

M. Boender Voorzitter
D. Melker Vice-voorzitter
J. Spanbroek Lid
N. Niemeijer Lid
J. van Ruitenburg Lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die
in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen . Er zijn in 2021 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of
die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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7                Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur P.G.M. de Koning

In 2018 is een huurcontract afgesloten voor de 3e etage van Gildeweg 9b te Nootdorp. De looptijd bedraagt
van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022.
De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis  34.800.
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Ondertekening van de jaarrekening

Nootdorp, ......................................2022.

Directeur-bestuurder voor akkoord Toezichthouders voor akkoord

Dhr. H.J.C. Bosma Dhr. M. Boender

 Mw. D. Melker
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OVERIGE GEGEVENS



(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Resultaat 2021

1                (Voorstel) Bestemming van het resultaat

Algemene reserve 632.926

632.926

 Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve NPO 375.429

375.429

 Bestemmingsreserve (privaat)
Algemene reserve privaat 63.192
Bestemmingsreserve schoolfonds -4.506

58.686

Totaal bestemmingsreserves 434.115

Totaal resultaat 1.067.041
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen relevante vermeldingen.
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam: Octant Stichting voor Christelijk Basisonderwijs te Nootdorp

Adres: Gildeweg 7b, 2632 BD Nootdorp

Telefoon: 015-3614698

E-mailadres: info@octant.nl

Internetsite: www.octant.nl

Bestuursnummer: 78782

Contactpersoon: H.J.C. Bosma
Telefoon: 015-3614698

E-mailadres: info@octant.nl

04ND Triangel
04UW Kindcentrum Regenboog
11YJ Vlinderboom
12HQ Schatkaart
12XN Beatrix
19PQ Prinsenhof
27CF Fontein
27CK Ackerweide
27PD Zonnestraal
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