BESTUURSVERSLAG 2019
Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur van 16 april 2020.
Goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 23 april 2020.
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Inleiding
SOVEE 20 jaar jong! Een mooi feest dat we samen met onze partners en het net-

SOVEE heeft de afgelopen jaren veel innovatieve projecten ontwikkeld, waaron-

werk op 12 september hebben gevierd. We kijken met trots terug op de afgelopen

der het Centrum voor Jeugd en Gezin, Nieuwe Perspectieven, de woonvoorziening

twee decennia waarin SOVEE werkte aan kansen voor kinderen en jongeren van

PITSTOP, de coachingsprojecten en de Ouderschapskring. De organisatie bevindt

0-23 jaar.

zich ook nu in een periode van nieuwe kansen, groei en innovatie. Dat blijkt onder
meer uit nieuwe projecten rond de doorstroom van vmbo naar mbo, de coaching

SOVEE biedt in de provincies Utrecht en Gelderland hulp, advies, training en coa-

van jongeren naar werk en de langdurige ondersteuning van kwetsbare ouders bij

ching aan jongeren, ouders, (voor)scholen en andere organisaties die met jeugd

de opvoeding van hun kinderen. De ambitie voor de komende jaren is: verbinding

werken. Dagelijks zetten 40 professionals en ruim 80 vrijwilligers zich in om kwets-

tussen onderwijs, jeugdzorg en gemeenten, zodat jongeren en gezinnen zo optimaal

bare gezinnen en jongeren weer perspectief te bieden.

mogelijk tot ontwikkeling kunnen komen.

Vanuit de verschillende programma’s van SOVEE kregen duizenden mensen de afge-

Tijdens het schrijven van dit bestuursverslag slaat de Coronacrisis in alle hevigheid

lopen jaren hulp en ondersteuning. In 2019 werden 316 ambulante hulpverlenings-

toe. Dit heeft gevolgen voor de kwetsbare jongeren en gezinnen die wij begeleiden

trajecten met gezinnen en jongeren gerealiseerd, leerden 22 jongeren zelfstandig te

en ook voor de organisatie. Waar dit toe leidt is nog niet te overzien. Wij stellen alles

wonen bij PITSTOP en kregen 170 jongeren ondersteuning vanuit de coachingstra-

in het werk om onze dienstverlening op peil te houden en ervoor te zorgen dat onze

jecten. Daarnaast werden er talloze themabijeenkomsten, cursussen en workshops

cliënten niet in de verdrukking komen.

georganiseerd waarmee vele ouders, kinderen en jongeren werden bereikt.
Onze kracht is dat we snel en goed inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen.
We hebben ons steeds weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden,
zoals de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten, het ontstaan van de
wijkteams, de bezuinigingen op het onderwijs en de zorg en de aanbesteding van het
welzijnswerk. Onze kernwaarden zijn niet voor niets: volhardend, vasthoudend en
toegankelijk.
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Doelstelling, visie en missie
Doelstelling

Toegevoegde waarde

De statutaire naam van SOVEE is Stichting Onderwijsvoorrang Eemland. In het

SOVEE onderscheidt zich van andere organisaties door enerzijds laagdrempelige,

dagelijkse maatschappelijk verkeer hanteren wij de naam SOVEE. SOVEE heeft als

preventieve hulp en anderzijds ambulante jeugdhulpverlening en WMO-taken.

doel ten behoeve van haar opdrachtgevers onderwijsachterstanden te voorkomen en
te bestrijden. Onderwijsachterstanden zijn de negatieve effecten van sociale, econo-

Wij voorkomen dat eenvoudige vragen van onze klanten (kinderen, jongeren, ouders)

mische en culturele omstandigheden op de ontwikkeling van kinderen. Verder heeft

uitgroeien tot grotere problemen.

SOVEE als doel projecten en activiteiten uit te voeren ten behoeve van het jeugdbeleid en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan

De kernwaarden van SOVEE zijn: volhardend, verbindend en toegankelijk.

zijn.

Volhardend betekent dat wij ons committeren aan het kind of de jongere en zijn
uitdaging en doorgaan tot de juiste oplossing is gevonden en het kind of jongere echt

Missie

verder kan. Wij gaan voor de beste onderwijskansen op voorscholen, het primair

Kinderen en jongeren in het onderwijs tot optimale ontwikkeling laten komen.

onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Visie

Wij zijn verbindend door ons grote netwerk aan ketenpartners en ons vermogen de

Door verschillende omstandigheden kan de ontwikkeling van een kind of jongere

juiste partijen in te schakelen en snel en oplossingsgericht te handelen.

tijdelijk stagneren. Vaak ligt de oorzaak in de sociale context. Het kan bijvoorbeeld

SOVEE is een toegankelijke, open en platte organisatie waar iedereen welkom is,

gaan om persoonlijke problemen, problemen thuis of op school of te weinig aan-

van huisarts tot jongere. We bieden een luisterend oor en zoeken snel de juiste weg

sluiting bij andere kinderen, waardoor het kind of de jongere ongelukkig is. Het is

naar een goede oplossing.

belangrijk de oorzaak van de stagnatie zo snel mogelijk te achterhalen, op te heffen
en het gezin/kind/jongere weer in zijn kracht te zetten, zodat zij zich verder kunnen
ontwikkelen. Dat is het werkdomein van SOVEE. We zijn actief op het snijvlak van
opvoeden en onderwijs. We halen de leerbarrières weg en creëren de ideale, individuele randvoorwaarden waaronder een gezin, kind of jongere het beste uit zichzelf
kan halen. We beschikken over deskundigen met veel kennis en ervaring en werken
samen met het onderwijs.
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Organisatie
In het boekjaar 2019 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de juridische
structuur van de stichting.
Per 1 januari 2019 bestond de raad van toezicht uit de volgende personen:
• Mevrouw W. Meershoek, voorzitter
• De heer D. Jansen, penningmeester
• De heer A. Goenee, lid
Per 31 december 2019 hadden zitting in de raad van toezicht:
• Mevrouw W. Meershoek, voorzitter
• De heer D. Jansen, penningmeester
• De heer A. Goenee, lid
Er is sprake van een eenhoofdige raad van bestuur die bestaat uit de
heer R.J.A. Caubo.
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Belangrijke activiteiten en besluiten in 2019
Raad van Toezicht

Medenzeggenschap

De raad van toezicht heeft in 2019 vijf keer vergaderd en daarin zijn de volgende onder-

In juni 2017 is de personeelsvertegenwoordiging (PVT) ingesteld als opvolger van

werpen besproken en besluiten genomen over:

de OR.

• Het bestuursverslag en de jaarrekening 2018

De bestuurder heeft vier keer overleg gevoerd met de PVT. Onderwerp van gesprek was

• Overeenkomst met Stichting PK Utrecht (financiële en salarisadministratie)

de algemene gang van zaken binnen de onderneming. Aan de orde kwamen onder

• Resultaat Gerichte Afspraken met directeur -bestuurder

meer de functiewaardering en het toekomstperspectief van SOVEE.

• De begroting 2020
• AVG verbeterplan

De PVT bestaat uit de volgende personen:

• Het opstellen van een strategisch personeelsplan

• Marius Vonk

• De stand van zaken van de kwaliteitszorg

• Maritza Cicilia (voorzitter)

• De uitkomst van de functiewaardering

• Rianne Rijpkema

Verder zijn elke vergadering actuele ontwikkelingen aan de orde gekomen en is het
toekomstperspectief besproken waarbij de volgende vragen aan de orde kwamen:
• Hoe ziet de huidige context van SOVEE eruit?
• Trends, ontwikkelingen en onzekerheden die van invloed zijn
• Wat is de basisstrategie?
• Wat zijn de mogelijke scenario’s?
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Diensten en projecten in 2019
De diensten en projecten die SOVEE in 2019 heeft uitge-

Begeleiding jongeren

Overige projecten

voerd, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

• Brugfunctie onderwijs-jeugd Soest

• Regiegroep en budgetbeheer Onderwijsachterstan-

• Opvoedondersteuning

• Doorstroomcoach Trivium College VMBO

• Begeleiding jongeren

• Schoolmaatschappelijk werk MBO Amersfoort

• Defensieproject Kompas

• Coaching

• Schoolmaatschappelijk werk Grafisch Lyceum Utrecht

• Duurzame inzetbaarheid

• Jeugd en veiligheid

denbeleid Bunschoten

• IJslandse aanpak/Verslavingspreventie jongeren

• Ambulante begeleiding

Coaching

• Overige projecten

• Coach&Co Amersfoort

Nieuw zijn de volgende projecten

• Coaching Taalent

• Schoolmaatschappelijk werk bij het Grafisch

Hieronder volgt per categorie een opsomming van de

• Eva&Co

diensten en projecten.

• Mijn tweede familie
• Talent Traineeship (schenking Goldschmeding

Opvoedondersteuning
• Centering Parenting Amersfoort
• CP en Ouderschapskring Nijkerk

Foundation)
• Steun in de rug op weg naar werk (subsidie Toekomstfonds onderwijs arbeidsmarkt)

Lyceum Utrecht
• Krav coaching, een combinatie van coaching en de
verdedigingssport Krav-Maga
• Talent Traineeship, talentprogramma voor vmbo 3
en 4 in combinatie met coaching
• De doorstroomcoach vmbo-mbo
• Steun in de rug op weg naar werk

• Laagdrempelige opvoedondersteuning
• Themabijeenkomsten voor ouders

Jeugd & Veiligheid

• Cursus Taal & Ouderbetrokkenheid (ABC Liendert

• Pitstop

• IJslandse aanpak/verslavingspreventie jongeren

en Taalhuis)
• Cursus Naar de middelbare school (Tel mee met
taal)

Ambulante begeleiding
• Ambulante begeleiding in het kader van de jeugdwet en WMO
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Andere vermeldingswaardige ontwikkelingen zijn:

Beleidsvoornemens 2020

Op strategisch en op operationeel niveau worden de risico’s in kaart gebracht.
Het opstellen van een strategisch personeelsplan dat inzicht geeft in de vraag welk
personeel SOVEE op korte en langere termijn nodig heeft rekening houdend met ontwikkelingen op het vakgebied van SOVEE en de arbeidsmarkt.
De verschillende functies binnen SOVEE zijn opnieuw gewaardeerd en vastgesteld.
Medewerkers zijn voldoende toegerust om vernieuwde werkzaamheden uit te voeren
en hebben een passende beloning. Het functiewaarderingsproces is afgerond.
Medewerkers zijn geschoold op de volgende thema’s:
• IAG (Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding) maatwerkcursus
• Intervisie/supervisie/werkbegeleiding
• LVAK (Landelijke Verenging Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling)
training
• Timemanagement
• Imago en presentatie
• Training Jellinek over verslaving
SOVEE vitaal: intervisie en werkbegeleiding zijn een belangrijk onderdeel van de kwaliteitszorg geworden.

De ambitie is om onze positie op het snijvlak van onderwijs-opvoeden-zorg te versterken door de combinatie van preventieve activiteiten en ambulante begeleiding.
Daarvoor zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
a. De samenwerking met andere p*q aanbieders is versterkt waardoor voor de
client betere zorg wordt gerealiseerd. Daarnaast komt de focus meer op de inkoop vanuit omliggende regio’s te liggen.
b. Bestaande producten en diensten zoals coaching en de doorgaande ontwikkelingslijn worden doorontwikkeld.
c. Er is minimaal één nieuwe dienst ontwikkeld die aansluit bij de vraag en behoeften van klanten en gebruikers, zoals de specialisatie thuiszitters en de combinatie
ouderschap en werk.
d. De sociale impact van de diensten en projecten is in kaart gebracht.
e. SOVEE is een zelfstandige organisatie met een flexibele organisatiestructuur met
daarin verschillende vormen van samenwerking. Zij reageert proactief op nieuwe
ontwikkelingen.
f. Beheersen van de risico’s zodanig, dat organisatiedoelstellingen worden gerealiseerd.
g. Er is een strategisch personeelsplan vastgesteld dat inzicht geeft in de vraag
welk personeel SOVEE op korte en langere termijn nodig heeft, rekening houdend
met ontwikkelingen op het vakgebied van SOVEE en de arbeidsmarkt.
h. Medewerkers zijn voldoende toegerust om vernieuwde werkzaamheden uit te voeren.
i. Medewerkers zijn geschoold op relevante thema’s.
j. Het ziekteverzuim is maximaal het gemiddeld percentage van de branche Welzijn
& Maatschappelijke Dienstverlening (5%).
k. De dienstverlening met aantoonbare kwaliteit is gehandhaafd, passend bij omvang
en aard van de organisatie. Het kwaliteitskeurmerk is vernieuwd/aangevraagd.
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De toekomst van SOVEE
De Coronacrisis en de daaropvolgende ‘intelligente’ lockdown van de Nederlandse

Ambulante dienstverlening maakt ca 51% van de omzet uit. Ca. 40% van de omzet

regering heeft onherroepelijk zijn impact op de dienstverlening van SOVEE. Het is haast

komt uit subsidieverlening van gemeenten en uit openbare (goede doelen) fondsen.

onvermijdelijk dat we toegaan naar een anderhalve meter samenleving en daar moeten

Gemeenten en fondsen zullen in 2020 hun financiële verplichtingen nakomen en zullen

we onze dienstverlening op afstemmen. Het is een uitdaging die zorgverleners in heel

soepel omgaan met de subsidievoorwaarden. De directie van SOVEE is continue in

Nederland nu moeten aangaan.

gesprek met de grootste subsidieverstrekkers. Er is vooralsnog geen aanwijzing dat de
subsidieverlening voor 2021 in gevaar komt. Ca. 6% van de omzet komt uit het school-

Kijken we naar de komende twaalf maanden dan voorzien we vooralsnog geen proble-

maatschappelijk werk. De verwachting is dat dit onderdeel zal groeien als gevolg van

men in de continuïteit. Bij de ambulante hulpverlening zien we op basis van de geschre-

de Coronacrisis: meer leerlingen komen op achterstand, hebben sociaal-emotionele

ven uren in het eerste kwartaal van 2020 nog geen significante afname. Wat ook logisch

problemen of worden thuiszitter. De laatste 3% van de omzet is de stelpost nieuwe pro-

is, want we kunnen pas vanaf 16 maart 2020 spreken van maatregelen van de Neder-

jecten die we ook in 2020 verwachten te realiseren. Binnen onderwijs en welzijn liggen

landse regering. Dat de urenbesteding per cliënt gaat dalen (en daarmee de declarabi-

genoeg kansen voor SOVEE om nieuwe projecten te starten.

liteit) is evident. Aan de andere kant verwachten we als gevolg van de coronacrisis een
stijging van de vraag naar ambulante hulpverlening, dat zou per saldo de te verwachten
teruggang in declarabiliteit kunnen compenseren.
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Kengetallen
personeel en
organisatie

DIENSTTIJDOPBOUW (AANTAL/PERCENTAGE MEDEWERKERS)

2017

2018

2019

28

28

28

24

24

24

20

20

20

16

16

12

11

8

12

7

4

MEDEWERKERS

8

12

8

4

3

0

3

4

9%

11%

8

6

9%

minder dan 1 jaar

1-4 jaar

2

0
23%

22%

3

4

0
34% 22% 13%

2017
Totaal
Vrouwen
Mannen
FTE

4

7

17

16

14

40%

5-9 jaar

17%

9%

10-14 jaar

52%

6%

6

5
15%

18%

langer dan 15 jaar

32
26
6
15,26

LEEFTIJDSOPBOUW (AANTAL/PERCENTAGE MEDEWERKERS)

2018
Totaal
Vrouwen
Mannen
FTE

35
29
6
21,65

2018
28

28

24

24

24

20

20

16

16

14
9

8
33
26
7
23,51

2019

28

12

2019
Totaal
Vrouwen
Mannen
FTE

2017

4
0

1

2

3%

6%

20-24 jaar

12

6

4

28%

44%

19%

25-34 jaar

16
8

5

3

1
3%

4
0

14% 26% 49%

35-44 jaar

14

12

9

8
0

20

17

9%

45-54 jaar

6
1

9
4

3% 18% 27% 42% 12%

55 jaar e.o.
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DIENSTVERBANDOMVANG (AANTAL/PERCENTAGE MEDEWERKERS)

2017

2018

ZIEKTEVERZUIM

2019

28

28

28

24

24

24

20

20

15

16
12
8

16

12
8

4

4

4
0

4

9
5

3

3% 47%

13%

minder dan 12 uur

12

1

2

3%

6%

0
14%

9%

12-20 uur

51%

26%

20-30 uur

64%

2018

8 (25%)

8 (23%)

51
1,11
24,13
4,4

VERHOUDING VASTE - TIJDELIJKE FORMATIE (% VAN TOTALE FORMATIE)

2019

5 (14%)

31
0,85
20,3
6,27

30 uur ft

2017
35%

11 (34%)

27
1,32
26,1
2,98

2019

27%

MOBILITEIT (IN- EN UITSTROOM) (AANTAL/PERCENTAGE MEDEWERKERS)

2017

2018

9

8
4

0
28%

Aantal meldingen
Meldingsfrequentie
Gemiddelde verzuimduur
Totaal verzuimpercentage

21

20

18

16

9

2017

5 (15%)

2018
35%

2019
11%

7 (21%)

65%

Vaste aanstelling (% van totale formatie)

65%

89%

Tijdelijke aanstelling (% van totale formatie)
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AMBULANTE BEGELEIDING JEUGD

360
320
280

3
1%

296

240
200

FINANCIËLE KENGETALLEN

VERWIJZERS
12
4%

9
3%
30
9%
29
9%

3
1%

Gemeenten
GGD

150
47%

Huisartsen
Samen Veilig

160

80
25%

120

Ziekenhuis
Overig

80
20

2017

2016

2015

Bijdragen

2.417.297

2.096.762

1.879.741

2.550.066

2.991.207

Doelstelling bijdragen

2.413.403

2.034.973

1.374.501

2.272.207

2.976.947

Kosten

2.442.030

1.999.005

1.979.090

2.690.414

2.878.926

-24.733

97.757

-99.349

-140.348

127.037

-103.443

114.951

-65.993

-190.851

3.092

-4.664

36.517

33.462

20.893

9.712

0

39

420

2.005

3.135

620.326

497.700

419.203

674.467

877.146

68.903

73.105

66.817

46.927

96.943

Eigen Vermogen

525.715

550.448

452.690

552.039

692.387

Doelstelling Eigen
Vermogen

450.000

450.000

450.000

450.000

345.471

20.000

23.034

26.228

36.556

28.419

Kortlopende schulden

579.660

507.685

345.784

420.334

509.878

Langlopende schulden

0

0

0

0

0

40.666

-9.985

73.419

254.133

367.268

1,8

2,0

2,2

2,3

2,2

46,7%

50,4%

54,9%

54,7%

56,3%

Doelstelling resultaat

0
94%

2018

Resultaat

Onbekend

40

2019

CJG Veenendaal

Regio Eemland		

6%

2019

gemiddelde duur per traject

Jeugdweg

gemiddelde tarief per uur

WMO

Bijz. baten/lasten

54 uur

gemiddelde vergoeding per traject		€
€

3.553

Rentebaten/lasten

66

Liquide middelen
Vaste activa

AARD VAN DE TRAJECTEN

TRAJECTEN PER GEMEENTE
238

Amersfoort
107
34%
209
66%

Baarn

8

Barneveld

2

Bunschoten

7

De Bilt

2

Ede

2

Eemnes

5

Leusden

(incl.begleide omgang)
Begeleiding jongeren

Liquiditeit (current ratio)

7

Soest
Praktische opvoedondersteuning

Werkkapitaal
21

Nijkerk

Solvabiliteit

10

Stichtse Vecht

1

Utrechtse heuvelrug

2

Veenendaal

4

Woudenberg

5

Zeist

2
0

Reserves/voorzieningen

50

100

150

200

250

aantal trajecten
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Begroting 2020
Begroting 2020

Gewijzigde begroting 2019

€ 1.197.700

€ 1.200.000

Bijdragen ambulante dienstverlening

€ 687.699

€ 870.354

Bijdragen fondsen en onderwijsorganisaties

€ 375.603

€ 285.059

€ 75.000

€ 57.990

€ 2.336.002

€ 2.413.403

€ 216.586

€ 392.679

€ 1.767.428

€ 1.690.799

-

-

€ 23.359

€ 24.832

-

-

€ 346.750

€ 366.500

Kosten van ziekte,opvang pieken en dalen

€ 10.000

€ 10.000

Organisatie- en productontwikkeling

€ 29.000

€ 33.500

€ 2.393.123

€ 2.518.310

€ -57.121

€ -104.907

Rentebaten en soortgelijke baten

-

€ 13

Rentelasten

-

-

Financiële baten en lasten

-

€ 13

€ -57.121

€ -104.894

Incidentele baten

-

€ 1.451

Incid. lasten

-

-

Buitengewoon resultaat

-

€ 1.451

€ -57.121

€ -103.443

OMZET DIENSTVERLENING
Gemeentelijke subsidies

Stelpost nieuwe projecten
Totaal Omzet Dienstverlening

LASTEN
Inkoopwaarde van geleverde diensten
Lonen en salarissen (incl. loopbaanbudget)
Sociale lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Verstrekte subsidies
Overige bedrijfskosten

Totaal lasten

SALDO BATEN EN LASTEN

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

EXPLOITATIE RESULTAATRING

De begroting 2020 is goedgekeurd door de raad van toezicht op donderdag 13 februari 2020.
In juni 2019 is de begroting aangepast op basis van nieuwe inzichten. Deze gewijzigde begroting 2019
gaat uit van een negatief resultaat van € 103.443. Uiteindelijk blijkt het resultaat uit te zijn gekomen op
een negatief resultaat van € 24.733.
De totale baten zijn hierbij nagenoeg gelijk gebleven (een daling bij de inkomsten uit gemeentelijke
subsidies wordt gecompenseerd met een stijging aan bijdragen uit ambulante dienstverlening). Het
verschil wordt met name verklaard, doordat er aan werkgeverslasten en overige bedrijfskosten minder kosten zijn besteed.
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BALANS PER
31 DECEMBER 2019
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Balans per 31 december 2019
31 december 2019

31 december 2018

Materiële vaste activa

€ 60.611

€ 73.105

Financiële vaste activa

€ 8.292

€ 8.292

Debiteuren en overige \Orderingen

€ 436.146

€ 514.070

Liquide middelen

€ 620.326

€ 497.700

€ 1.056.472

€ 1.093.167

€ 525.715

€ 550.448

€ 20.000

€ 35.034

Langlopende schulden

-

-

Kortlopende schulden

€ 579.660

€ 507.685

€ 1.125.375

€ 1.093.167

1,8

2,0

46,7%

50,4%

ACTIVA
Vaste activa

Vlottende activa

Totaal activa

PASSIVA
Eigen Vermogen
Algemene reserve
Voorzieningen
Schulden

Totaal passiva

Liquiditeit (current ratio)
Solvabiliteit

Bestuursverslag SOVEE 2019 | 16

.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN
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Grondslagen voor de waardering en
de resultaatbepaling
ALGEMEEN
Algemene gegevens

Vergelijking met voorgaand jaar

Stichting Onderwijsvoorrang Eemland (afgekort: SOVEE) is statutair (en feitelijk)

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte

gevestigd te Amersfoort, op het adres Amsterdamseweg 41 B, en is geregistreerd onder

van voorgaand jaar.

KvK-nummer 41190476.
Vergelijkende cijfers
De belangrijkste activiteiten zijn het uitvoeren van projecten met betrekking tot het

Vanaf 2019 wordt de jaarrekening opgesteld conform RJ 655. In 2018 werd nog

voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden en het uitvoeren van projecten en

uitgegaan van RjK C1. De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om

activiteiten ten behoeve van het jeugdbeleid.

vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken. Deze herrubriceringen betreffen onder
andere:

Verslaggevingsperiode

• Waarborgsom verhuurder presenteren als financiële vaste activa;

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op

• Opbrengsten uit ambulante begeleiding splitsen in opbrengsten cf (1 )Jeugdwet

balansdatum 31 december 2019.

en (2) Wmo;
• Overige personeelskosten presenteren als onderdeel van de ‘personeelskosten’;

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn RJ 655

• Inkoopwaarde van de omzet presenteren als onderdeel van de ‘Overige bedrijfskosten’.

Zorginstellingen en Titel 9 BW2. De grondslagen die worden toegepast voor de
waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten,

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen,

Continulleitsveronderstelling

tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans,

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
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Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de

voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien

toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het

de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa

actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden

waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.”

vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen, worden niet in de balans verwerkt, maar

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat ook de functionele valuta is van

worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

SOVEE.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat

Materiële vaste activa

de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of

economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de

vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve

afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de

verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet

verwachte economische levensduur van de vaste activa.

aan voldoen, worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet
in de balans opgenomen verplichtingen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als

economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van

een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit

ingebruikneming.

met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is

•

Onderhoud nagelvast > 20%

van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de

•

Inventaris en apparatuur > 20%

economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen
voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is

Onderhanden trajecten WMO/jeugdzorg

dat zij zich voordoen.

Onderhanden trajecten WMO/jeugdzorg worden gewaardeerd tegen de
vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een

de opbrengstwaarde van de trajecten indien deze lager is. De productie van de

transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen

onderhanden trajecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan

en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de verplichting aan

de trajecten die ultimo boekjaar openstonden. Op de onderhanden trajecten worden de

een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval

voorschotten die ontvangen zijn in mindering gebracht.

direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele
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Vorderingen

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De disconteringsvoet

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten.

voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer.

(Door toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als

Hierin zijn de risico’s waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds

onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De

rekening is gehouden niet betrokken.

vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening
wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Reorganisatievoorziening
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd

Liquide middelen

reorganisatieplan is geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met

de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen

een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn

voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting

opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

is sprake als is gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. In de

Liquide middelen die naar verwachting langer dan twaalf maanden niet ter beschikking

reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke

staan van de onderneming, worden gerubriceerd als financiële vaste activa.

kosten opgenomen die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de
onderneming.

Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen

Schulden

die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende

verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is

looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd

en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden

van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen

gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk

de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De

zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.

aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt

opgenomen onder kortlopende schulden.

deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld

Algemeen

materieel is, gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten
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over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare

waarderingsgrondslagen.

wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering

kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode

of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang

waarin de baten zijn verantwoord.”

betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Personele kosten
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden

samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een

verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers

verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden

respectievelijk de belastingautoriteit.

vastgesteld.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening
verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden

nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde

in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en

bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als

lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die

of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.

in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval
van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. )
worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen.

Opbrengsten

Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening

de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en

verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden

een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen

bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin

bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in

de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de

de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval

reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de

van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-

dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

verliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd
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(bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de

niveau van de dekkingsgraad is 125%. Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak

verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd.

voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van

premieverhogingen door te voeren. SOVEE heeft geen verplichting tot het voldoen van

beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum

aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het

naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te

effect van hogere toekomstige premies. SOVEE heeft daarom alleen de verschuldigde

verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De

premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste

Overheidssubsidies

schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen

individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen

baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat

worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

SOVEE zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie
van door SOVEE gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-

Pensioenen

en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden

SOVEE heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in

gemaakt. Subsidies ter compensatie voor de kosten van een actief worden systematisch

aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht

in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het

op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over

actief. Een krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als

de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij SOVEE. De verplichtingen,

schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen

die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij

onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van

het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. SOVEE betaalt hiervoor premies

het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van

waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

de lagere rente. Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld

Uitgangspunten Sociaal Domein

door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe

Bij het bepalen van de Wmo-omzet en/of Jeugdwet-omzet heeft de stichting de

regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de

grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals hiervoor opgenomen.

dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf

Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie een deel van de toenmalige AWBZ en

dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder

ZVW zorg overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de zorgverzekeraars naar

sterk schommelen. In februari 2020 bedroeg de dekkingsgraad 90,4%. Het vereiste

de gemeenten (‘decentralisatie’).
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Als gevolg van deze decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van

die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als

omzetonzekerheden. Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van

gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

de overheid heeft hierbij continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en

gevolgen die leiden tot inherente onzekerheden en schattingsrisico’s in deze omzet van

winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de raad van bestuur van stichting

Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële

volgend jaar. Hieraan ligt een aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per

leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de

gemeente andere producten zijn afgesproken en separate voorwaarden gelden (tijdige

leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte

aanwezigheid van een geldige beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering,

dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten

zelfindicatie door medewerkers, e.d.). Nader aan te vullen voor: retourberichten

aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit

iWmo, overeengekomen social return, specifieke bevindingen uit controle van de

operationele activiteiten.

verantwoordingen.
GRONDSLAGEN VOOR GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum

van de zorg aan alle gemeenten waar de stichting een contracteringsrelatie mee heeft

en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening, worden verwerkt

op basis van het landelijke ISDprotocol.

in de jaarrekening.

Niet alle gemeenten hebben hiermee ingestemd. Dit kan ertoe leiden dat de

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per

verantwoorde omzet ter discussie kan worden gesteld.

balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen
van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden

De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op

de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

dit moment nog niet bekend, echter de directie heeft deze mogelijke effecten naar beste
weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende

WAARDERINGSGRONDSLAGEN WNT

inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 2020 of later.

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling
zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instelling

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

specifieke (sectorale) regels.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte/directe methode. De
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen
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WET NORMERING
TOPINKOMENS (WNT)
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Wet Normering Topinkomens (WNT)
Wet Normering Topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en

jaar afgebouwd. Het overgangsrecht is van toepassing en hieruit blijkt dat de

semipublieke sector (WNT) ingegaan. Vanaf 2016 gelden sectorale normen, onder

toegestane bezoldiging onder het maximum van 2019 ligt. De bezoldiging hoeft

andere voor de sector Zorg en Jeugdhulp. Volgens de regeling van 2019 valt de

derhalve op grond van het overgangsrecht niet te worden afgebouwd.

bezoldiging van de bestuurder onder klasse I (€ 107.000,-).
Indien het salaris uitkomt boven de norm is er sprake van overgangsrecht waarmee

Het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de

de bezoldiging wordt afgebouwd naar de geldende norm. Volgens deze afbouwrege-

voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

ling wordt maximaal vier jaar de huidige bezoldiging gerespecteerd en daarna in drie

FUNCTIEGEGEVENS
Aanvang en einde functievervulling in 2017

Directeur Bestuurder de heer
R.J.A. Caubo
1 januari t/m 31 december 2019

1 januari t/m 31 december 2018

1,0 fte

1,0 fte

ja

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 97.602

€ 93.852

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 10.297

€ 10.270

€ 107.899

€ 104.122

€ 107.000

€ 103.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

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.

Omvang dienstverband (in fte)
Dienstbetrekking?
BEZOLDIGING

Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

FUNCTIEGEGEVENS
Aanvang en einde functievervulling in 2017

Voorzitter Raad van toezicht
M. Meershoek
1 januari t/m 31 december 2019

1 januari t/m 31 december 2018

Bezoldiging

€ 1.500

€ 1500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 16.050

€ 15.450

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t

N.v.t.

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.

FUNCTIEGEGEVENS
Aanvang en einde functievervulling in 2017

Lid raad van toezicht
D. Jansen
1 januari t/m 31 december 2019

14 juni t/m 31 december 2018

Bezoldiging

€ 1.000

€ 500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 10.700

€ 5.150

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t

N.v.t.

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.
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Wet Normering Topinkomens (WNT) (vervolg)
FUNCTIEGEGEVENS
Aanvang en einde functievervulling in 2017

Lid raad van toezicht
A. Goenee
1 januari t/m 31 december 2019

14 juni t/m 31 december 2018

Bezoldiging

€ 1.000

€ 500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 10.700

€ 5.150

FUNCTIEGEGEVENS

Lid raad van toezicht
M. Reef

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1 januari t/m 31 december 2018

Bezoldiging

€ 1.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 10.300

FUNCTIEGEGEVENS

Lid raad van toezicht
H. Schrijer

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1 januari t/m 29 maart 2018

Bezoldiging

€ 500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

FUNCTIEGEGEVENS
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 2.575

Lid raad van toezicht
J. van Wijk
1 januari t/m 29 maart 2018
€ 500
€ 2.575
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ADRESGEGEVENS
.
BEZOEKADRES
AMSTERDAMSEWEG 41
3812 RP AMERSFOORT
POSTADRES
POSTBUS 2175
3800 CD AMERSFOORT
033 470 21 59
INFO@SOVEE.NL

SOVEE.NL
sovee_amersfoort

@SOVEEamersfoort

SOVEE
Bestuursverslag SOVEE 2019 | 27

