Laten we echter niet vergeten dat eind 2019 ook niet alles rooskleurig was. Door de plotselinge
stikstofcrisis in Nederland kwamen grote bouwprojecten stil te liggen zonder duidelijk perspectief
op blijvende oplossingen. Ook waren er eind 2019 alweer nieuwe faillissementen van
bouwbedrijven en installatiebedrijven, na de eerdere economische crisis. Bedrijven namen in die
situatie binnen hun personeelsbestand als eerste afstand van de ZZP-ers en van onze leerlingmedewerkers. We wisten begin 2020 nog niet of dat een voorbode was van een nieuwe
economische terugslag. Verder bracht eind 2019 de nieuwe CAO een verhoging van de
jeugdlonen van enkele honderden euro’s, afhankelijk van de leeftijd van de leerling-werknemer.
Die verhoging kwam boven bovenop de algehele loonsverhoging binnen de branche van 3.5 %.
Dat alles samen betekende dat wij eind 2019 onze tarieven voor het detacheren van onze leerling
-medewerkers aanzienlijk moesten verhogen.

Ondanks deze ontwikkelingen tegen het eind van 2019 was heel 2019 voor IW Midden een
stabiel jaar. Ons leerlingenaantal bleef vrijwel gelijk, we hebben een trouw participantenbestand
en de vraag van bedrijven naar onze her- en bijscholing trok in 2019 aan, na een tegenvallend
2018. In 2019 zijn we begonnen met nieuwe vormen van bijscholing in warmtepompen en in
ventilatietechniek. Nieuw sinds 2019 jaar zijn ook de trainingen op het gebied van CO
erkenning. Daarnaast zijn er vaste vormen van her- en bijscholing die al jarenlang in ons aanbod
zitten. Ook zat er groei in het geven van praktijklessen aan VMBO en MBO leerlingen, dat
VMBO-scholen en ROC’s aan ons uitbesteden. We hebben in 2019 nog de formatie uitgebreid
met twee instructeurs, om de her- en bijscholing te verzorgen en om te voorzien in de groeiende
vraag van VMBO's en ROC’s naar instructeurs (inhuur).

We hebben als IW Midden een divers samengesteld team van instructeurs, begeleiders en
ondersteuners, dat flexibel en ondernemend is. Het ziekteverzuim van ons vast personeel in 2019
was nihil, wat veel zegt over de professionaliteit van de medewerkers. Verder is de financiële
situatie van ons bedrijf goed, door een gezond weerstandsvermogen en door een financieel
gezonde exploitatie.
De coronacrisis zet alles in een ander daglicht en we weten nu nog niet hoe breed en diep de
economische crisis zal zijn die het gevolg is van corona. En hoelang die gaat duren. Verderop in
dit jaarverslag blikken we vooruit, voor zover mogelijk. We hebben de laatste jaren veel
opgebouwd en we kijken daar trots op terug. We kunnen als IW-M in veel opzichten wel een
stootje hebben, maar dit is natuurlijk een ander geval. Met ons weerstandsvermogen, en met de
overheidssteun, kunnen we een overzienbare periode overbruggen. Met ons team kunnen we
creatief de mogelijkheden benutten die er nog komen, om de branche te scholen.
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De RvT bestond in 2019 uit: Anna Bakker/voorzitter, John van den Dungen/penningmeester en
Arjen Binkhorst/secretaris.
•

Anna Bakker is met pensioen en heeft als nevenfunctie:
vicevoorzitter RvT Veluwse Onderwijs Groep te Apeldoorn.

•

John van den Dungen is regiomanager bij Feenstra en heeft als nevenfuncties:
voorzitter RvT De Kernen en lid RvT bij Trema kinderopvang en welzijn.

•

Arjen Binkhorst is opleidingscoördinator bij Bonarius Bedrijven en is als nevenfunctie
werkzaam als docent Installatietechniek bij het ROC van Amsterdam.

In 2019 bleef dit model ongewijzigd. Wel hebben de RvT en de directeur-bestuurder eind 2019
besloten om de kwetsbaarheid van het éénhoofdig leiderschap, met één directeur-bestuurder, te
verminderen. Besloten is een tweede functionaris de algemene bevoegdheid tot
vertegenwoordiging van de stichting toe te kennen en die de titel van directeur te geven. De
leidinggevende taken van IW Midden waren feitelijk al verdeeld over twee personen, gezien de
span of control. Nu heeft dit ook een juridische status gekregen.
IW Midden heeft een Ondernemingsraad (OR), waarin drie medewerkers en drie leerlingmedewerkers zitting hebben. De directeur-bestuurder van IW Midden voert periodiek overleg met
de OR.

IW Midden is een autonome stichting met een eigen financiële huishouding en met eigen
personeel, net als de overige zes regionale opleidingsbedrijven. Sinds 2016 werken de zeven
regionale opleidingsbedrijven samen in de stichting IW Nederland (IWNL). De zeven directeuren
van de regionale IW’s vormen samen het landelijk IWNL stichtingsbestuur met een landelijke Raad
van Toezicht. IWNL heeft met elk regionaal IW een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met
daarin de uitgangspunten voor de samenwerking en de hoofdonderwerpen van de landelijke
samenwerking :
•

verbetering en uitbouw dienstverlening : met name op contractonderwijs en
onderwijsontwikkeling

•

effectiviteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering (financiën, HRM, ICT)

•

landelijke belangenbehartiging en positionering (inclusief marketing en communicatie).
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Mijn werkzaamheden bestaan uit receptiewerkzaamheden maar houd ik mij ook bezig met het
verwerken van de ziekmeldingen en de mutaties in de weburen. Ook het versturen van de
plaatsingsovereenkomst behoren tot mijn werkzaamheden. Ik heb het naar mijn zin bij IW Midden.
We werken met een fijn team en dat is voor mij belangrijk.

Bij IW Midden heb ik een diverse functie waar ik onder andere verantwoordelijk ben voor de ICT,
Marketing & Communicatie, ondersteuning van het MT en HRM en diverse andere administratieve
werkzaamheden. Ik ben blij dat ik de overstap naar IW Midden heb gemaakt, het is een leuk
bedrijf met leuke collega’s!

Praktijk opleiden van BBL leerlingen en het meegeven van kennis die ik zelf in de loop der
jaren heb opgedaan behoort tot mijn dagelijkse werkzaamheden. Tevens neem ik ook
examens af voor het CO-vakmanschap. Omgaan met jongeren en de veelzijdigheid geeft
voldoening en energie.

“IW Midden voorziet in de behoefte aan voldoende en goed opgeleid personeel voor de
elektrotechnische en de installatietechnische branche in de regio. IW Midden doet dat door het
opleiden - en al dan niet detacheren - van leerling-medewerkers tot het behalen van een MBOdiploma. Daarnaast draagt IW Midden bij aan een leven lang leren in de branche, door een
actueel aanbod aan her- en bijscholing voor zittende medewerkers, al dan niet in company.

IW Midden voert haar taak uit zoveel mogelijk in verbinding met :
• de participanten, om optimaal aan te sluiten op de ontwikkelingen in de branche
• VMBO’s en ROC’s, voor een optimale aansluiting tussen theorie en praktijkleren
• IW-NL / collega IW-opleidingsbedrijven ter verdere professionalisering van Installatiewerk
• opleidingsbedrijven in andere sectoren van de bouw, door op zoveel mogelijk plaatsen
• de huisvesting te combineren en te concentreren.”
In 2019 hebben wij daar enkele accenten aan toegevoegd.
Ten eerste het belang van
kwaliteitsstandaarden in de
installatiebranche en onze bijdrage
daaraan.
De installatiebranche kent, anders dan
andere branches, nog weinig centrale
sturing op de kwaliteit van individuele
vakmensen. Voor ons als opleidingsbedrijf
is van belang dat de installatiebranche zelf
meer belang gaat hechten aan opleiden/
opleidingen, door de invoering van
kwaliteitsstandaarden voor individuele
medewerkers. Een eerste stap is in 2020
gezet door vakbekwaamheidseisen voor monteurs van gasgestookte toestellen. Naarmate er meer
(technische) innovaties komen in de branche, groeit ook de behoefte aan hoger opgeleide
vakmensen en aan certificering.

In de tweede plaats zagen wij reden het accent te verleggen van het detacheren van leerlingmedewerkers naar het opleiden en begeleiden van zowel leerling-medewerkers als zittende, meer
ervaren werknemers in de branche en het opleiden van zij-instromers in de branche. Dat is
inmiddels evenzeer onze reden van bestaan als het start bekwaam maken van beginnende, jonge
mensen.
Daaraan gekoppeld moeten we ons als opleidingsbedrijven de vraag stellen of de combinatie van
het in dienst hebben én het opleiden van leerlingen nog recht van bestaan heeft en financieel
haalbaar blijft. Door het geleidelijk opdrogen van verschillende subsidiestromen in de afgelopen
jaren is de financiële basis voor de detachering van leerling-medewerkers steeds smaller
geworden. We concurreren met bedrijven die zelf leerling-medewerkers in dienst
hebben, en opleiden en begeleiden, meestal omdat dit hen goedkoper lijkt dan
via de opleidingsbedrijven. Onze identiteit wordt duidelijker en sterker als we
ons uitsluitend gaan richten op opleiden: wij zijn dan de regionale centra voor
werving, selectie, voorlichting, opleiding en begeleiding in de branche. Wij
werken daarbij dan samen met VMBO’s en ROC’s waarbij wij de infrastructuur
(actueel ingerichte werkplaatsen) en de deskundigheid kunnen leveren
(vakbekwame instructeurs) .
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Na een lange periode van ontdekken, snuffelen en activeren van de vmbo-scholen zijn er uiteindelijk toch in de hele regio projectplannen geschreven. En IW Midden heeft bij bijna alle plannen meegedaan, we zijn dus in de regio bij
5 plannen als deelnemer betrokken.
•

Regio Eemland,

•

Food Valley,

•

Regio Utrecht en

•

Regio Rivierengebied vanuit vmbo-scholen met techniek

•

Regio Utrechtse Heuvelrug als techniekarme regio.

Onze participatie zal vooral liggen in de techniek promotie en de ondersteuning bij inrichting
van de zogenaamde techniekhubs.

Ook zijn we ingeschreven om tegen betaling Keuzevakken te verzorgen of om (mede) uitvoerder
van een centrale techniek locatie te zijn. Onze inbreng zal voornamelijk uit het investeren van uren
bestaan en niet uit een daadwerkelijke financiële bijdrage. Helaas hebben we in de regio het
Gooi moeten besluiten om niet mee te doen, dit omdat we ons niet in de invulling van het plan
konden vinden. We zijn in die regio wel in gesprek gebleven en we kunnen dan ook later alsnog
besluiten om in het project mee te doen als de afspraken weer zuiver zijn.
In 2019 zijn we samen met OTIB een werkgroep rondom de techniek promotie op het VMBO
opgestart. We merken dat de PIE (Produceren Installeren en Energie) opleidingen het zwaar
hebben en dat kan gevolgen hebben voor onze toekomstige instroom. Hoe kunnen we de instroom
in de VMBO Basis en kaderopleidingen PIE stimuleren? Maar ook gesprekken over hoe we de TL
en Havo groepen kunnen interesseren voor de elektro- en installatietechniek. Tijdens alle
gesprekken lag wel de deken van het Sterk techniek onderwijs, ofwel veel activiteiten werden een
beetje vooruitgeschoven tot na de goedkeuring van de projectplannen waardoor 2019 een lastig
voor de pr-activiteiten is geworden.
Uiteraard hebben we de voorlichtingen en open avonden verzorgd en zijn we
actief geweest tijdens de techniek weken en op de studiekeuzebeurs, maar activiteiten die werden
doorgeschoven totdat de projectplannen zijn goedgekeurd liggen tot vandaag helaas nog stil van
wege de huidige beperkingen.
Op diverse vmbo-scholen hebben docenten waar we een goede band
mee hadden besloten om te stoppen met lesgeven of een andere
baan te zoeken. Dit zorgt ervoor dat het aantal techniek docenten
terugloopt. Dit betekent dat onze contactpersonen, waar we
binnen het VMBO van afhankelijk zijn om workshops etc. te
mogen geven, weg zijn en moeten wij opnieuw aan de slag
moeten om een goede relatie op te bouwen en te zorgen
dat ons ruimte voor workshops en voorlichtingen gegund
wordt. Onze leerlingbegeleider met de vmbo-contact in
de portefeuille hebben we halverwege het jaar
gewisseld vanwege het mooie feit dat Yelda Gundogan
moeder is geworden. Sander van Beek heeft haar
taak overgenomen maar in dit overgangsjaar was dat
best lastig.
Al met al was 2019 voor de relatie van IW Midden met
het VMBO best een lastig jaar waar we in 2020 weer volle
bak in mee moeten gaan doen.
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Om deze groei te kunnen bewerkstelligen zullen we meer
gebruik maken van onze kracht en sterke punten! Het leveren
van maatwerk cursussen en relatiemanagement zal centraal
staan.
Om onze groei te waarborgen hebben we verschillende
doelen gesteld voor het aankomende jaar. Als Contract
Onderwijs zijnde willen we beter inspelen op de wensen en
behoefte van onze participanten en klanten. Dit zullen we
doen door onze interne processen zodanig te verbeteren dat we meer focus kunnen leggen op onze
relaties en zodoende ook meer maatwerk cursussen kunnen leveren. Eveneens zal dit positief effect
hebben op de kwaliteit van onze cursussen waarbij we een minimale tevredenheidscijfer van 8
willen bereiken in 2021. In het schooljaar 2020 zal de nul meting, oftewel onze huidige situatie
met betrekking tot klanttevredenheid, centraal staan. Aan de hand van deze uitkomsten zullen we in
2021 verbeteringsslagen maken.
Digitalisering en duurzame energie/duurzaamheid zal de komende jaren centraal staan.
Naast het optimaliseren van de werkprocessen willen we in 2020 het gebruik van papier tot een
minimum beperken. Dit zullen we doen door de aankomende tijden te digitaliseren. Hierbij kan er
gedacht worden aan tablets die aangeschaft zullen worden die tijdens de cursussen gebruikt zullen
worden in plaats van papieren hand-outs. Ook, zullen we de kennis van onze instructeurs in 2020
verder uitbreiden om in te kunnen spelen op de veranderende markt. Zo zullen we ons meer
focussen op het ontwikkelen van cursussen die vooral gericht zijn op duurzame energie. Hier
hebben we ook al een begin aan gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe leerlijn,
naast onze huidige warmtepompenleerlijn, met betrekking tot ventilatietechniek.

Verduurzamen van kantoren en woningen is een onderdeel van het klimaatakkoord. Er wordt
steeds meer stilgestaan bij een juiste/goede ventilatie in woningen. In samenspraak met de VLA
(De Vereniging Leverancier voor Luchttechnische Apparaten) en ROVC zullen we het aankomend
jaar een leerlijn ontwikkelen waarbij we de behoefte met betrekking tot het opleiden van monteurs
in de ventilatietechniek kunnen vervullen. Door deze leerlijn komen we ook steeds meer naar ons
doel om een klimaatvakcentrum te worden waarbij we nu en voor in de toekomst zowel leerlingen
als bestaande monteurs kunnen opleiden tot echte vakmannen.

Door zowel in te spelen op de kansen in onze omgeving met betrekking tot duurzame energie en
verplichte gasketelwet, oftewel Vakmanschap CO, verwachten we de aankomende jaren nog
harder te groeien. Dit zal hierdoor ook capaciteitsproblemen met zich mee brengen met betrekking
tot de uitvoering van de cursussen en examens. Hierdoor is het advies ook aan al onze klanten en
participanten om hier actief mee aan de slag te gaan en binnen de organisaties te inventariseren
welke monteurs gecertificeerd moeten worden. Voor zowel advies over de cursussen, examens en
mogelijkheden qua planning kunnen jullie contact opnemen met:
Mustafa Kocak – m.kocak@iwnl.nl – 06 22 02 57 61

Ik wil beginnen met het mooiste bericht voor ons als ondernemingsraad.
Dit jaar hebben we voor het eerst evenveel IW’ers als stafmedewerkers in de ondernemingsraad,
dit laat zien dat de betrokkenheid van de IW’ers bij IW Midden groot is en dat vinden wij
fantastisch nieuws. Het is met de komst van de twee nieuwe leden ook voor het eerst dat de OR op
volle sterkte is sinds zijn oprichting, we zijn nu met 6 leden wat past bij de grootte van onze
organisatie.
Verder is het vermelden waard dat de voorzitter van de OR, Thijs van Gink, herkozen is als
voorzitter tot 2022.
In het najaar gaf onze directeur/bestuurder Herriët Weegenaar aan dat zij samen met de Raad
van Toezicht had besloten om haar rol als directeur te gaan delen met Regiomanager
Robbert Lubken. Wij zijn als OR blij dat onze directeur/bestuurder Herriët Weegenaar haar
uiterste best heeft gedaan om ons van begin tot einde in dit proces mee te nemen.
Wij kijken dan ook uit naar voortzetting van onze samenwerking met Herriët én Robbert.
Waar wij ons als OR zorgen om maakten in 2019 is het stijgende verzuim waarbij vooral
langdurig verzuim toeneemt. Wij zien hiervoor vooral invloeden buiten de werkplek als oorzaak.
De OR heeft in 2019 dan ook het besluit genomen in samenwerking met de directie om onze niet
ziek beloningsmaatregel te herzien. Deze is omgezet van een financiële prikkel naar een punten
systeem waarmee bijvoorbeeld gereedschap kan worden aangekocht.
Wij hopen met deze en andere maatregelen in 2020 een gunstig effect op het langdurig verzuim
te zien.

Ik wil graag afsluiten met een compliment naar onze organisatie toe. In het najaar van 2019
kwam de vernieuwde CAO met alle bijbehorende veranderingen. Alles veranderde en van alle
leerling-werknemers moest individueel het salaris worden her berekend. Net als de daarbij
behorende tarieven naar de bedrijven. Alle leerling-werknemers en bedrijven moesten worden
geïnformeerd en dit was best even een hectische periode.
Ik wil dan ook mijn complimenten geven aan iedereen die hierbij betrokken is geweest.
Jullie zijn proactief omgegaan met deze wijzigingen en hebben de OR goed betrokken bij de
stappen die genomen moesten worden.
Onze dank hiervoor!
Met vriendelijke groet
Namens de Ondernemingsraad van IW Midden
Thijs van Gink
Voorzitter

Wel kunnen we als IW Midden doen wat in onze macht ligt. Om te beginnen zullen we meer dan
ooit ervoor moeten zorgen dat zoveel mogelijk nieuwe leerling-medewerkers instromen in
september. Wij waren ons al meer jaren gaan richten op VMBO-scholen en -leerlingen voor de
toevoer van leerling-medewerkers.
Vrijwel zeker is dat het aantal leerling-medewerkers niet zal toenemen; ons doel is om de krimp in
2020 beperkt te houden. In het eerste kwartaal van 2021 zal duidelijk worden welke structurele
economische schade de coronacrisis in onze branche heeft aangebracht en wat die betekent voor
de vraag naar onze diensten. We kunnen als IW Midden in veel opzichten wel een stootje
hebben, maar dit is natuurlijk een ander geval. Met ons weerstandsvermogen, en met de
overheidssteun, kunnen we een overzienbare periode overbruggen
We zullen onze verbinding met VMBO-scholen en ROC’s benutten om de komende tijd perspectief
te houden. We zijn bestuurlijk partner in zowel Technet Utrecht en Technet Eemland: het bestuurlijk
netwerk van ROC’s, VMBO-scholen en gemeenten en bedrijfsleven in de betreffende regio. De
regionale Technet’s spelen een centrale rol bij de verdere besteding van de Regeerakkoord gelden
voor VMBO-techniek. De plannen bieden ruimte voor een wisselende invulling van ons aandeel in
het VMBO-techniekonderwijs. Dat kan door de levering van instructeurs, door de levering van
huisvesting en onderwijsfaciliteiten, door het verzorgen van keuzevakken techniek.
Om het belang van opleiden te benadrukken benaderen wij samen met de ROC’s individuele
bedrijven. Zeker in het MKB is op dit moment het risico groot dat de kleinere bedrijven helemaal
stoppen met opleiden. Hierdoor is het extra nodig, juist in deze tijden, dat ROC’s en IW Midden
samen blijven optrekken bij het werven en opleiden voor de branche. Sommige ROC’s zijn
gelukkig begonnen eisen te stellen aan het praktijkdeel van hun technische opleidingen. Concreet
erkennen deze ROC’s alleen de leerwerkplek in het kader van de MBO-opleiding, als IW Midden
de praktijkopleiding voor zijn rekening neemt.

Tot afgelopen maart waren de vooruitzichten voor onze her- en bijscholing vrij gunstig vanwege
de vakbekwaamheidseisen, vanwege de scholingsvraag als gevolg van nieuwe technologieën en
de energietransitie. Ook die vooruitzichten zijn nu onduidelijk geworden. We zullen zien hoe de
vraag naar her- en bijscholing zich de komende maanden ontwikkelt.
En dan is er natuurlijk nog het belangrijkste praktische punt op korte termijn: hoe geven we corona
proof praktijklessen? Daar bereiden we ons nu op voor, waarbij vooral het reinigen van de gebruikte instrumenten en materialen belangrijk is.
Eind 2019 hebben we besloten de tarieven minder te verhogen dan zou hebben gemoeten als
gevolg van de nieuwe indeling en systematiek van de salaristabellen voor werknemers in opleiding. Dat was een gebaar van ons aan onze participanten. De tarieven zijn daardoor nu onvoldoende kostendekkend om onverwachte kosten op te kunnen vangen. Met ingang van 1 juli
2020 gaan de salarissen volgens de cao met 3.5% omhoog en de tarieven zullen ook met 3.5%
verhoogd worden: dit is nodig voor de exploitatie.

Indachtig het spreekwoord dat je het dak moet repareren als de zon schijnt, hebben we medio
2019 het gesprek over borging van de continuïteit van besturing geagendeerd. Stel dat de
bestuurder langdurig uitvalt dan wel dat de bestuurder besluit elders haar loopbaan voort te
zetten, hoe varen wij dan? Aan de bestuurder werd gevraagd haar gedachten hierover te
formuleren. Na ampel beraad is tot een gedragen besluit gekomen en is ruim de tijd genomen om
een zorgvuldige implementatie voor te bereiden. Het is een luxe dat binnen de eigen organisatie
iemand geschikt en bereid gevonden is om met Herriët bestuurlijke verantwoordelijkheid te delen.
Terugkijkend met de kennis van nu is het een goed besluit op een tijdig moment.
De uitdagingen waar we ons nu, anno 2020 voor gesteld zien vragen een energieke aanpak,
creativiteit en een goed gevoel voor ondernemerschap. De samenleving is ingrijpend getroffen
door het virus. Hoe willen en kunnen we ons werk blijven doen, hoe vinden we een nieuwe balans
tussen ruimte om te ondernemen en ruimte voor de zorg voor elkaar. Alhoewel het nog de vraag is
of in het nieuwe schooljaar met voldoende leerlingen gestart kan worden geeft de nadruk die
allerwege gelegd wordt op omscholing lucht aan sectoren die daarin een kerntaak hebben.
Scholing in de breedste zin, inclusief om-, her- en bijscholing en het ontwikkelen van leervermogen
van deelnemers is de corebusiness van IW Midden. Het strategisch meerjarenplan behoeft in dat
opzicht niet te worden gewijzigd. Wijzigingen zullen vooral plaatsvinden in de tactische en
operationele plannen: hoe richten we de organisatie in, hoe zetten we onze medewerkers in,
welke middelen kunnen we gebruiken en waar is aanvulling nodig alsmede hoe begeleiden we
toekomstige installateurs naar vakkrachten die zich soepel kunnen verhouden op nieuwe
omgangseisen en professionele verwachtingen.
De toekomst opnieuw doordenken en ons voordeel doen met de stevige positie, op basis van
een zeer gezonde bedrijfsvoering, die IW Midden heeft, is een reële uitdaging waarmee
we de bestuurders en alle medewerkers alle succes toewensen. En gezondheid voor hen
maar ook voor alle betrokkenen waaronder de participanten.

Activa
Vaste Activa
Materiele vaste activa
Financiële vaste activa

2019

2018

€ 1.620.010
€ 828.911

€ 1.635.410
€ 736.269

Som der vaste activa

€ 2.448.921

€ 2.371.679

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

€ 689.962
€ 2.506.586

€ 820.704
€ 2.101.335

Som der vlottende activa

€ 3.196.548

€ 2.922.039

Som van de activa

€ 5.645.469

€ 5.293.718

Passiva
Stichtingsreserve
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

€ 4.515.516
€ 579.166
€ 550.787

€ 4.126.023
€ 619.186
€ 548.509

Som van de passiva

€ 5.645.469

€ 5.293.718

Samenstellingsverklaring afgegeven door de accountant

Activa
Vaste activa
Toelichting – Materiele vaste activa
Gebouwen en terreinen
Verbouwingskosten
Inventaris
Vervoersmiddelen

Toelichting – Financiële vaste activa
Overige effecten
Overige vorderingen

Vlottende activa
Toelichting – Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

Toelichting - Liquide middelen
Liquide middelen

Passiva
Toelichting – Stichtingsreserve
Stichtingsreserve

Toelichting – Langlopende schulden
Financieringen

Toelichting – Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven door de accountant

2019

2018

€ 1.216.121
€ 336.112
€
31.575
€
36.202
€ 1.620.010

€ 1.249.126
€ 288.131
€
50.067
€
48.086
€ 1.635.410

€
€
€

761.411
67.500
828.911

€
€
€

646.269
90.000
736.269

€
€
€
€

680.275
9.187
500
689.962

€
€
€
€

670.659
19.495
130.550
820.704

€ 2.506.586
€ 2.506.586

€ 2.101.335
€ 2.101.335

€ 4.515.516
€ 4.515.516

€ 4.126.023
€ 4.126.023

€
€

579.166
579.166

€
€

619.186
619.186

€
€
€
€
€

40.020
29.217
140.208
341.342
550.787

€
€
€
€
€

40.020
64.615
103.092
340.782
548.509

Netto omzet
Directe personeelskosten
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

2019
€ 6.585.885
€ -3.989.541
€
-

2018
€ 6.270.648
€ -3.939.415
€
-20.909

Brutowinst

€ 2.596.344

€ 2.310.324

Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Automatiseringskosten
Algemene kosten

€1
€
€
€
€
€
€

.640.495
108.922
164.601
21.963
117.948
66.499
170.824

€ 1.443.322
€
90.488
€
137.475
€
66.354
€
109.199
€
83.784
€
151.601

Som der bedrijfslasten

€ 2.291.252

€ 2.073.770

Bedrijfsresultaat

€

305.092

€

236.554

Financiële baten en lasten

€

106.377

€

-66.934

Resultaat uit bedrijfsoefening
vóór belastingen

€

411.469

€

69.620

Belastingen over de winst of het verlies

€

-21.976

€

-

Netto resultaat na belastingen

€

389.493

€

169.620

Samenstellingsverklaring afgegeven door de accountant

Toelichting – Netto resultaat na belastingen
Het positieve resultaat van € 389.493 is mede door de vrijval van de reservering voor de BOL
Leerlingen (€ 80.000) en de stijging van de effecten ( € 115.142). Zonder deze posten zou het
netto resultaat na belasting € 194.351 bedragen.
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