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Inleiding
Het jaar 2020 was een jaar met twee gezichten. Enerzijds de vreugde en waardering voor

Onze kracht is dat we snel en goed inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen. Ook nu

ons werk in de vorm van een Appeltje van Oranje, anderzijds de impact van de pandemie op

hebben we ons weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Onze kernwaar-

onze dienstverlening.

den zijn niet voor niets: Volhardend, Vasthoudend en Toegankelijk.

SOVEE biedt in de provincies Utrecht en Gelderland hulp, advies, training en coaching aan

De ambitie voor de komende jaren is: een wendbare organisatie die (sociale) impact reali-

jongeren, ouders, (voor)scholen en andere organisaties die met jeugd werken. In 2020 heb-

seert op het snijvlak van onderwijs, zorg en opvoeding voor jongeren en gezinnen. We leg-

ben 42 professionals, 179 vrijwilligers en in totaal 52 stagiaires zich ingezet om kwetsbare

gen de verbinding tussen onderwijs, jeugdzorg en gemeenten, zodat jongeren en gezinnen

gezinnen en jongeren weer perspectief te bieden.

zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling kunnen komen.

Ondanks corona werden 294 ambulante hulpverleningstrajecten met gezinnen en jongeren
gerealiseerd, leerden 29 jongeren zelfstandig te wonen bij PITSTOP en kregen 170 jongeren ondersteuning vanuit de coaching. Daarnaast werden er talloze themabijeenkomsten,
cursussen en workshops georganiseerd waarmee vele ouders, kinderen en jongeren werden
bereikt.
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Doelstelling, missie en visie
Doelstelling

Missie

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

Kinderen en jongeren tot optimale ontwikkeling laten komen.

maatschappelijk verkeer hanteren wij de naam SOVEE.
Visie
De stichting heeft tot doel:

Door verschillende omstandigheden kan de ontwikkeling van een kind of jongere tijde-

a. het bevorderen van het welzijn van kinderen, jongeren, jongvolwassenen, hun ouders en

lijk stagneren. Vaak ligt de oorzaak in de sociale context. Het kan bijvoorbeeld gaan om

verzorgers en andere betrokkenen in hun leefomgeving vanuit het perspectief van voor-

persoonlijke problemen, problemen thuis of op school of te weinig aansluiting bij andere

koming en bestrijding van onderwijsachterstanden;

kinderen, waardoor het kind of jongere ongelukkig is. Het is belangrijk de oorzaak van de

b. het uitvoeren en doen uitvoeren van goede zorg;

stagnatie zo snel mogelijk te achterhalen, op te heffen en het gezin/kind/jongere weer in

c. de exploitatie van respectievelijk het doen exploiteren van een ingevolge de Zorgverze-

zijn kracht te zetten, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen.

keringswet, de Jeugdwet en de Wtzi-erkende instelling, die ten doel heeft het verlenen
van zorg, in de ruimste zin van het woord, zomede het verlenen van respectievelijk doen

Dat is het werkdomein van SOVEE. We zijn actief op het snijvlak van opvoeden en onderwijs.

verlenen van diensten als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning;

We halen de leerbarrières weg en creëren de ideale, individuele randvoorwaarden waaron-

d. het verrichten en aanbieden van respectievelijk het doen verrichten en het doen aanbieden van (zorg)activiteiten gefinancierd uit collectieve middelen, doch anders dan ver-

der 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.

strekt op grond van de sub b. van dit artikel bedoelde regelingen en voorts al hetgeen
met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
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Toegevoegde waarde
SOVEE onderscheidt zich van andere organisaties door enerzijds laagdrempelige, preventieve hulp en anderzijds ambulante jeugdhulpverlening en WMO-taken. Wij voorkomen dat
eenvoudige vragen van onze klanten (kinderen, jongeren, ouders) uitgroeien tot grotere
problemen.
De kernwaarden van SOVEE zijn: volhardend, verbindend en toegankelijk.
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 de jongere echt verder kan. Wij
gaan voor de beste onderwijskansen op voorscholen, het primair onderwijs, het voortgezet
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
Wij zijn verbindend door ons groot netwerk aan ketenpartners en ons vermogen de juiste
partijen in te schakelen en snel en oplossingsgericht te handelen.
SOVEE is een toegankelijke, open en platte organisatie waar iedereen welkom is, van huisarts tot jongere. We bieden een luisterend oor en zoeken snel de juiste weg naar een goede
oplossing.

Jaarverslag SOVEE 2020 | 6

Organisatie
In het boekjaar 2020 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de juridische structuur
van de stichting.
Per 1 januari 2020 bestond de raad uit de volgende personen:
Mevrouw W. Meershoek, voorzitter
De heer D. Jansen, penningmeester
De heer A. Goenee, lid
Per 31 december 2020 hadden zitting in de raad van toezicht:
Mevrouw W. Meershoek, voorzitter
De heer D. Jansen, penningmeester
De heer A. Goenee, lid
Mevrouw B. Gadella, lid
Er is sprake van een eenhoofdige raad van bestuur die bestaat uit de heer R. Caubo.

Jaarverslag SOVEE 2020 | 7

Belangrijkste activiteiten en besluiten 2020
Raad van toezicht

Medezeggenschap

De raad van toezicht heeft in 2020 vier keer vergaderd en daarin zijn de volgende onderwer-

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

pen besproken en besluiten genomen over:

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

Wijziging van de statuten.

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

Conflictregeling raad van bestuur – raad van toezicht.

gevolgen van corona voor werknemers en het toekomstperspectief van SOVEE

Het bestuursverslag en de jaarrekening 2019.
Managementrapportages.

De PVT bestaat uit de volgende personen:

Gevolgen van de coronacrisis voor SOVEE.

M. Vonk

Strategische scenario’s en keuzes.

M. Cicilia (voorzitter)

Werving en benoeming drie leden raad van toezicht.

R. Rijpkema

Resultaat Gerichte Afspraken en functioneringsgesprek met directeur -bestuurder.
Verlenging contract directeur-bestuurder.
De begroting 2021.
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 2020
De diensten en projecten die SOVEE in 2020 heeft uitgevoerd zijn onder te verdelen in de

Schoolmaatschappelijk werk MBO Amersfoort

volgende categorieën:

Schoolmaatschappelijk werk Grafisch Lyceum Utrecht

Opvoedondersteuning

IJslandse aanpak en verslavingspreventie jongeren

Begeleiding jongeren
Coaching

Coaching

Jeugd en veiligheid

Coach&Co Amersfoort

Ambulante begeleiding

Coaching Taalent

Overige projecten

Coaching Soest
Eva&Co, kletsmaatje

Hieronder volgt per categorie een opsomming van de diensten en projecten.

Krav Coaching
Mijn tweede familie

Opvoedondersteuning

What’s next

Centering Parenting Amersfoort

Support to Go

Centering Parenting en Ouderschapskring Nijkerk

Thuisschoolmaatje

Laagdrempelige opvoedondersteuning (Samen Opvoeden)

Ervaringsmaatje

Workshops, trainingen en themabijeenkomsten voor ouders
Cursussen: Taal & Ouderbetrokkenheid en ‘Naar de middelbare school’

Jeugd&Veiligheid

Ouderbeleid VVE

PITSTOP

Onderzoek taalstimulering ouders in de Voorschool

PITSTOP Liendert
Kompas

Begeleiding jongeren
Brugfunctie onderwijs-jeugd Soest

Ambulante begeleiding

Beoordelingstafel en zorgplatform SWV VO Eemland

SOVEE heeft voor ambulante begeleiding in het kader van de jeugdwet en WMO een contract

Doorstroomcoach Trivium College VMBO

met de volgende regio’s
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Eemland (Amersfoort, Baarn, Leusden, Woudenberg, Bunschoten, Soest).

Relevante ontwikkelingen

Foodvalley (Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal).

De coronacrisis heeft een behoorlijke impact op de dienstverlening van SOVEE. Contact met

Utrecht-West (De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden).

onze cliënten was aan het begin van de crisis heel lastig en groepsbijeenkomsten konden he-

Zuidoost Utrecht (De Bilt, Bunnik, Zeist, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug).

laas niet doorgaan. Gaandeweg hebben we daarvoor een alternatief gevonden door gebruik

Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde,

te maken van social media, videobellen en webinars. SOVEE-medewerkers hebben regelma-

Lochem, Voorst, Zutphen).

tig contact met cliënten en gezinnen digitaal, fysiek of per telefoon, uiteraard met inachtne-

Gooi- en Vechtstreek (Blaricum, Eemnes, Laren, Gooisemeren, Huizen, Hilversum, Weesp).

ming van de coronamaatregelen. Het is haast onvermijdelijk dat we toegaan naar een andere
samenleving en daar moeten we onze dienstverlening op afstemmen. De coronacrisis maakt

Overige projecten

veel duidelijk: toenemende kansenongelijkheid, de psychische kwetsbaarheid van jongeren

SOVEE-vitaal: duurzame inzetbaarheid werknemers.

en gezinnen en toenemende onderwijsachterstanden.

SectorplanPlus Zorg en Welzijn: subsidie voor scholing, gericht op het behoud van werknemers.

De verwachting is dat de vraag naar onze diensten zal groeien: meer leerlingen komen op
achterstand, hebben sociaal-emotionele problemen of worden thuiszitter. Binnen onderwijs

Nieuw zijn de volgende projecten:
Ouderbeleid VVE: versterken van de ouderbetrokkenheid van ouders die gebruikmaken

en welzijn liggen genoeg kansen voor SOVEE om nieuwe projecten te starten. We noemen er
een aantal:

van de voor- en vroegschoolse educatie.

Een toenemend aantal thuiszitters.

Taalstimulering ouders in de voorschool. Onderzoek naar de omvang en het bereik van

Steeds grotere vraag naar Begeleide Omgang.

laaggeletterde ouders in de voorschool.

Het invoeren van de IJslandse aanpak.

Coaching van jongeren in Soest.

Het succes van de coaching (Appeltje van Oranje voor Mijn Tweede Familie).

Thuisschoolmaatjes. Coaching van jongeren die als gevolg van corona langdurig

SMW(GLU, MBO Amersfoort).

thuiszitten.

De ontwikkeling van het Expertisecentrum VSV.

Beoordelingstafel en zorgplatform van het SWV VO Eemland (tijdelijke vervanging).

Het programma Kansrijke start.

Start uitrol Mijn Tweede Familie in de gemeente Utrecht en de gemeente Haaglanden.

Laaggeletterdheid.

Start van een mentoringproject in het kader van Sterk MBO Utrecht.

Het beleidskader Amersfoort Inclusieve stad.
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Het wordt langzamerhand duidelijk hoe het toekomstige zorglandschap en het sociale
domein er uitziet in de regio Eemland. De Breed Spectrum Aanbieders (BSA) hebben in de
regio een belangrijke rol in de specialistische jeugdzorg. Het is duidelijk dat de wijkteams in
Amersfoort meer trajecten zelf gaan doen en in de sociale basis is IndeBuurt033 de centrale
partij.
Voor SOVEE is deskundigheidsbevordering en scholing een belangrijk onderdeel van de
kwaliteitszorg.
Medewerkers hebben daarvoor in 2020 verschillende workshops en trainingen gevolgd,
zowel van belang voor de individuele ontwikkeling als voor de organisatie als geheel. Vanuit
de organisatie zijn medewerkers geschoold op de volgende thema’s:
IAG (Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding) maatwerkcursus.
Sociale impact meting.
Professionele autonomie en verantwoordelijkheden.
Training Jellinek over verslaving.
Intervisie/supervisie/werkbegeleiding.
SOVEE en de AVG.
Werken met MS Teams.
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Beleidsvoornemens 2021
De ambitie is om onze positie te versterken door de combinatie van preventieve activiteiten
en ambulante begeleiding. SOVEE is een kleine wendbare organisatie die (sociale) impact
realiseert op het snijvlak van onderwijs, zorg en opvoeding voor jongeren en gezinnen.
Daarvoor zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

j. Het ziekteverzuim is maximaal het gemiddelde 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 HKZ Zorg en Welzijn is verleend.

a. SOVEE heeft een stevige positie verworven in de preventie en het tegengaan van onderwijsachterstanden.
b. De samenwerking met strategische partners en andere zorgaanbieders (Breed Spectrum, wijkteams, huisartsen, SAVE en GGD) is versterkt waardoor voor de cliënt betere
zorg wordt gerealiseerd. Daarnaast ligt het accent meer op de inkoop vanuit omliggende
regio’s rond Eemland.
c. Bestaande producten en diensten zoals coaching en de doorgaande ontwikkelingslijn
worden doorontwikkeld.
d. 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.
e. De sociale impact van de diensten en projecten is in kaart gebracht.
f. SOVEE is een zelfstandige organisatie met een flexibele organisatiestructuur met daarin
verschillende vormen van samenwerking. Zij reageert proactief op nieuwe ontwikkelingen.
g. Beheersen van de risico’s zodanig dat organisatiedoelstellingen worden gerealiseerd.
h. Medewerkers zijn voldoende toegerust om vernieuwde werkzaamheden uit te voeren.
i. Medewerkers zijn geschoold op relevante thema’s.
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De toekomst van SOVEE
Ons uitgangspunt is nog steeds, dat we samen met de gezinnen en jongeren de beste oplos-

De stappen zijn gedeeld met het managementteam in de vorm van strategische sessies en

sing voor hun vraag of probleem willen vinden.

met de medewerkers in teamvergaderingen. Op basis hiervan is een businessmodel Canvas

Dit betekent:

opgesteld.

De relatie met de ouders en jongeren staat centraal.
We leveren maatwerk.

Het voorkeursscenario is vertaald in de volgende kernambitie:

We kennen geen wachttijden en zijn flexibel in onze aanpak.

Kleine wendbare organisatie die (sociale) impact realiseert op het snijvlak van onderwijs,

We reageren snel op ontwikkelingen in de samenleving.

zorg en opvoeding voor jongeren en gezinnen

Een goede relatie met onze opdrachtgevers.
Proactief inspelen op bestaande behoeften.

Kernkwaliteiten zijn en blijven:
Volhardend

Het afgelopen halfjaar zijn we binnen de organisatie aan de slag gegaan met het bepalen van

Verbindend

een toekomststrategie voor SOVEE. Aanleiding daartoe zijn de coronacrisis en de ontwikke-

Toegankelijk

lingen in het sociaal domein. Daarnaast het feit dat de ambulante begeleiding verliesgevend
is en op termijn de continuïteit van de organisatie in gevaar brengt.
Voor het bepalen van de strategie hebben we de volgende stappen gezet:
1. Ontwikkelingen, trends, kansen en risico’s zijn in kaart gebracht.
2. De impact van deze ontwikkelingen op de organisatie zijn benoemd.
3. Per onderdeel van de organisatie hebben we de aantrekkelijkheid en het concurrentievermogen in kaart gebracht.
4. De kernonzekerheden zijn beschreven.
5. Het beschrijven van scenario’s.
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Kengetallen Personeel & Organisatie
In 2020 waren in totaal bijna 190 mensen bezig voor SOVEE: 38 medewerkers met een
Formule: flexibiliteit = 100% - (vaste formatie / totale formatie x 100%)

contract voor bepaalde of onbepaalde tijd, vier medewerkers met een oproep- of nulurencontract en elf ZZP’ers. Daarnaast waren er over het hele jaar genomen 134 stagiairs en
vrijwilligers actief.

(Bron: Handreiking Financiën en gemeentelijke kortingen, MOgroep 2013, (definitie verbeterd))

De meeste medewerkers (45%) zijn minder dan vier jaar in dienst en hebben een contract
van 20- 30 uur. Er zijn tien nieuwe medewerkers aangenomen: drie bij coaching, drie bij

0 - 10%

De onderneming heeft een te groot deel vaste formatie. Ze loopt op langere

opvoed-ondersteuning, één bij PITSTOP en drie oproepcontracten.

termijn financieel risico. Ze is onvoldoende flexibel om in te kunnen spelen op

Het ziekteverzuimcijfer nam helaas toe van 4.4% naar 8,5%, dat komt door een aantal lang-

vermindering van inkomsten. Eventueel eigen vermogen wordt opgemaakt aan

durige ziektegevallen, niet werkgerelateerd.

kosten voor het vaste personeel
10 - 25% De onderneming zit in een verbeterzone

De flexibiliteit van de organisatie wordt bepaald door de verhouding tussen vast perso-

> 25%

De onderneming is voldoende flexibel. Ze kan veranderingen in inkomsten aan.

neel en totale formatie. SOVEE heeft te maken met een wisselende inkomstenstroom en
dat vraagt meer flexibiliteit. We hebben steeds vaker te maken met incidentele subsidies
en financiële bijdragen. Die kunnen wegvallen. Ook kunnen wij gunningen of opdrachten
mislopen. Als de formatie volledig uit vaste krachten bestaat, loopt SOVEE veel risico. De
vaste kosten voor de formatie worden dan niet meer (volledig) gedekt. Met een deel tijdelijke
formatie kan SOVEE beter inspelen op veranderingen in geldstromen.
SOVEE heeft een flexibiliteit van ruim 20 %. Volgens de normen van de branchevereniging
Sociaal Werk zitten we in de verbeterzone. Zie hieronder. We kunnen de veranderingen in
inkomsten nog aan.
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Financiële kengetallen
2020

2019

2018

2.294.050

2.417.297

2.096.762

2.394.446

2.413.403

2.034.973

2.338.120

2.442.030

1.999.005

Resultaat

-44.070

-24.733

97.757

Doelstelling resultaat

-67.855

-103.443

114.951

Bijz. baten/lasten

-21.281

-4.664

36.517

0

0

39

550.045

620.326

497.700

59.093

68.903

73.105

Eigen Vermogen

481.646

525.715

550.448

Doelstelling Eigen Vermogen

450.000

450.000

450.000

0

20.000

23.034

Kortlopende schulden

466.149

579.660

507.685

Langlopende schulden

0

0

0

83.896

40.666

-9.985

1,9

1,8

2,,0

50,8%

46,7%

50,4%

Bijdragen
Doelstelling bijdragen
Kosten

Rentebaten/lasten
Liquide middelen
Vaste activa

Reserves/voorzieningen

Werkkapitaal
Liquiditeit (current ratio)
Solvabiliteit
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Begroting 2020 en 2021

Gewijzigde begroting 2021

Gewijzigde begroting 2020

€ 1.100.010

€ 1.197.700

Bijdragen ambulante dienstverlening

€ 730.277

€ 687.699

Bijdragen fondsen en onderwijsorganisaties

€ 464.159

€ 375.603

Stelpost nieuwe projecten

€ 100.000

€ 75.000

€ 2.394.446

€ 2.336.002

€ 266.127

€ 216.586

€ 1.780.242

€ 1.767.428

€ 38.000

€ 23.359

€ 347.932

€ 346.750

-

€ 10.000

€ 30.000

€ 29.000

€ 2.462.301

€ 2.393.123

€ -67.855

€ -57.121

Rentebaten en soortgelijke baten

-

-

Rentelasten

-

-

Financiële baten en lasten

-

€ 13

€ -67.855

€ -57.121

Incidentele baten

-

€ 1.451

Incidentele lasten

-

-

Buitengewoon resultaat

-

€ 1.451

OMZET DIENSTVERLENING
Gemeentelijke subsidies

De gewijzigde begroting 2021 is goedgekeurd door de raad van toezicht op 25 maart 2021.

Totaal Omzet Dienstverlening
LASTEN
Inkoopwaarde van geleverde diensten
Werkgeverslasten (incl. loopbaanbudget)
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Kosten van ziekte,opvang pieken en dalen
Organisatie- en productontwikkeling
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Exploitatie resultaat

€ -67.855

€ -57.121
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JAARREKENING 2020
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Balans
ACTIVA

Resultaten
ref.

31 december 2020

31 december 2019

Vaste activa
1

€ 50.801

€ 60.611

Financiële vaste activa

2

€ 8.292

€ 8.292

€ 59.093

€ 68.903

Totaal vaste activa

Debiteuren en overige \Orderingen

3

€ 338.657

€ 436.146

Liquide middelen

4

€ 550.045

€ 620.326

Totaal vlottende activa

€ 888.702

€ 1.056.472

Totaal activa

€ 947.795

€ 1.125.375

PASSIVA

5

Totaal eigen vermogen
Voorzieningen

€ 481.646

€ 525.715

€ 481.646

€ 525.715

€0

€ 20.000

Langlopende schulden

6

-

-

Kortlopende schulden

7

€ 466.149

€ 579.660

€ 947.795

€ 1.125.375

1,9

1,8

50,8%

46,7%

Solvabiliteit

Opbrengsten zorgprestaties
(en maatschappelijke ondersteuning)

8

€ 1.200.389

1.282.664

Subsidies

9

€ 753.091

€ 824.107

10

€ 340.570

€ 310.525

€ 2.294.050

€ 2.417.297

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten

11

€ 1.766.896

€ 1.719.997

Afschrijvingen op materiële vaste activa

12

€ 22.614

€ 24.303

Overige bedrijfskosten

13

€ 548.609

€ 697.729

€ 2.338.120

€ 2.442.030

-

-

€ -44.070

€ -24.733

Som der bedrijfslasten

Eigen Vermogen

Liquiditeit (current ratio)

2019

Overige bedrijfsopbrengsten

Vlottende activa

Totaal passiva

2020

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Materiële vaste activa

Algemene reserve

ref.

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
Resultaat boekjaar

14
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Kasstroomoverzicht 2020
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

.

Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
afschrijvingen en overige waardeverminderingen
mutaties voorzieningen

2020

2019

€ -44.070

€ -24.733

€ 753.091
€ 22.614
€ -20.000

€ 824.107
€ 24.303
€ -15.034

€ 2.614
Veranderingen in werkkapitaal:
debiteuren
overige vorderingen op korte termijn
kortlopende schulden

Toelichting: Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

€ -31.773
€ 129.262
€ -113.511

€ 9.269

€ 29.766
€ 48.159
€ 71.975
€ -16.021

€ 149.899

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

€ -57.477

€ 134.436

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

€ -57.477

€ 134.436

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen

€ -12.803

€ -11.810

-

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutaties schulden aan kredietinstellingen
Mutatie geldmiddelen

€ -12.803
-

-

€ -11.810
-

-

€ -70.280

€ 122.626

Stand geldmiddelen per 1 januari

€ 620.326

€ 497.700

Stand geldmiddelen per 31 december

€ 550.045

€ 620.326

Mutatie geldmiddelen

€ -70.281

€ 122.626

STAND VAN DE LIQUIDITEITEN
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
ALGEMEEN

Continuïteitsveronderstelling

Algemene gegevens

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Stichting Onderwijsvoorrang Eemland (afgekort: SOVEE) is statutair (en feitelijk) gevestigd
te Amersfoort, op het adres Amsterdamseweg 41 B, en is geregistreerd onder KvK-nummer

Vergelijking met voorgaand jaar

41190476. De belangrijkste activiteiten zijn het uitvoeren van projecten met betrekking tot

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van

het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden en het uitvoeren van projecten en

voorgaand jaar.

activiteiten ten behoeve van het jeugdbeleid.
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Verslaggevingsperiode

Activa en passiva			

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen,

31 december 2020.

tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans,
resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk

economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of

Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zoals vastgesteld door de Raad voor

een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier

de Jaarverslaggeving, in het bijzonder hoofdstuk 655 ‘Zorginstellingen’ alsmede de bepalin-

niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de

gen inzake de Regeling Jeugdwet .De grondslagen die worden toegepast voor de waardering

balans opgenomen activa.

van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders
vermeld in de verdere grondslagen.
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Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de

Materiële vaste activa		

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

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs

voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal

onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere

plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden

waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte

mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet

economische levensduur van het vast actief.			

in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of

verplichtingen.

vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische
levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als
een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

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

Onderhoud nagelvast → 20%

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

Inventaris en apparatuur → 20%

verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en
risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en

Onderhanden trajecten WMO/jeugdzorg				

risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

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

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

trajecten indien deze lager is. De productie van de onderhanden trajecten is bepaald door de

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

openstaande verrichtingen te koppelen aan de trajecten die ultimo boekjaar openstonden. Op

alle risico’s met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.

de onderhanden trajecten worden de voorschotten die ontvangen zijn in mindering gebracht.

De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening

		

opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen
in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe

Vorderingen					

leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom

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

bezit, wordt dit feit vermeld.

(Door toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel
van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van

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

vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de

					

vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.				
					
					
Bestuursverslag
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Liquide middelen				

Reorganisatievoorziening				

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

Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd

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

reorganisatieplan is geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de

onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen

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

worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.				

reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is

			

gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt

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

aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. In de reorganisatievoorziening

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

worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke 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 die

Schulden				

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

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de

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

omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen

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

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting

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

en verliezen af te wikkelen.

aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden
opgenomen onder kortlopende schulden.			

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed,

Grondslagen van resultaatbepaling

wordt 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.

Algemeen				
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het

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

verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk

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

zijn om de verplichting af te wikkelen. De disconteringsvoet voor belastingen waartegen

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

contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. Hierin zijn de risico’s waarmee bij

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

het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet betrokken.		

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering

			

van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of
een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in

verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend

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

actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening

worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

met toekomstige betalingen door de instelling.

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

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden

dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een

de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte

geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.			

vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot

					

betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare

Opbrengsten

schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend

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

uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze

wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de

bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten

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

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

op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten
en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld

op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten

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

verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum

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

bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief

van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin

geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of

de baten zijn verantwoord.”				

arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting
betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende

Personele kosten				

verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele

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

afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen

in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de

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

belastingautoriteit.				

en-verliesrekening gebracht.

			
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening

Pensioenen		

verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet

SOVEE heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in

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

aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een
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pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de

Een krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de

werknemer pensioen heeft opgebouwd bij SOVEE. De verplichtingen, die voortvloeien uit

balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële

deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg

instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en de

en Welzijn. SOVEE betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt

boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit

betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd,

voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.

indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015

Uitgangspunten Sociaal Domein

gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening

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

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

voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Met ingang

dekkingsgraden.

van 2015 is als gevolg van de transitie een deel van de toenmalige AWBZ en ZVW zorg
overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de zorgverzekeraars naar de gemeenten

Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In

(‘decentralisatie’).

december 2020 bedroeg de dekkingsgraad 92,6,4% en vormt op dit moment geen reden
om de pensioenen te verlagen. Wel is de pensioenpremie te laag en is deze verhoogd.

Als gevolg van deze decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van

Per 1 januari 2021 gaat de premie met 1,5 procentpunt omhoog van 23,5% naar 25,0% en

omzetonzekerheden. Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van de

per 1 januari 2022 gaat de premie met 0,8 procentpunt omhoog naar 25,8%. SOVEE heeft

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

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het

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

pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. SOVEE heeft daarom

die naar beste weten zijn geschat door de raad van bestuur van stichting en verwerkt in

alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening

de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in volgend jaar. Hieraan

verantwoord.

ligt een aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere producten
zijn afgesproken en separate voorwaarden gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige

Overheidssubsidies

beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, zelfindicatie door medewerkers,

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen

e.d.). Nader aan te vullen voor: retourberichten iWmo, overeengekomen social return,

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

specifieke bevindingen uit controle van de verantwoordingen.

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

Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van

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

de zorg aan alle gemeenten waar de stichting een contract mee heeft op basis van het

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

landelijke ISD-protocol. Niet alle gemeenten hebben hiermee ingestemd. Dit kan ertoe leiden

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

dat de verantwoorde omzet ter discussie kan worden gesteld.
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De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum

dit moment nog niet bekend, echter de directie heeft deze mogelijke effecten naar beste

worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor

weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende

de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte

inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 2021 of later.

financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

WAARDERINGSGRONDSLAGEN WNT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte/directe methode. De geldmiddelen

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich

in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder

gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instelling specifieke

beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de

(sectorale) regels.

transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing,
zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde
van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing
als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking
heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
GRONDSLAGEN VOOR GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en
die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de
jaarrekening.
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Toelichting op resultatenrekening over 2020
Alhoewel de vergoedingen ambulante begeleiding voor de regio Amersfoort beduidend
onder de kostprijs lagen, is SOVEE er ook in 2020 in geslaagd het verlies beperkt te houden.
In de begroting werd een verlies ingecalculeerd van € 57.120 en dat is € 13.050 lager
uitgevallen. Daarbij moet vermeld worden dat de regio Amersfoort en de regio Foodvalley
compensatie hebben verleend voor de uitval van uren door de coronapandemie en hebben
toegezegd coulant te staan tegenover de subsidieverantwoording. Voor diverse projecten
heeft SOVEE slechts een deel van de activiteiten kunnen uitvoeren maar uiteraard wel de
personeels- en overheadkosten moeten dragen. Daarnaast is SOVEE er door de combinatie
van actualiteit van haar diensten, een hoge kwaliteit en de passie voor het vak er wederom
in geslaagd om vele nieuwe projecten te werven. De inkomsten waren dit jaar € 123.247
lager dan in 2019 terwijl de kosten daalden met € 103.910. Daardoor is het verlies € 19.377
hoger dan in 2019. SOVEE heeft een eigen vermogen van € 481.646 en is bezig met een
transitieproces en toekomstbepaling waarbij in de komende jaren het verlies weer zal
moeten worden omgebogen naar tenminste een kleine winst om daarmee de continuïteit van
de organisatie te kunnen borgen.
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WET NORMERING
TOPINKOMENS (WNT)
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WNT-verantwoording 2020
Bezoldiging topfunctionarissen

Het overgangsrecht is van toepassing en hieruit blijkt dat de toegestane bezoldiging onder

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipu-

het maximum ligt. De bezoldiging hoeft derhalve op grond van het overgangsrecht niet te

blieke sector (WNT) ingegaan. Vanaf 2016 gelden sectorale normen, onder andere voor de

worden afgebouwd.

sector Zorg en Jeugdhulp. Volgens de regeling van 2020 valt de bezoldiging van de bestuurder onder klasse I (€ 111.000).

Het WNT-maximum voor de leden van de raad van toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%

Indien het salaris uitkomt boven de norm is er sprake van overgangsrecht waarmee de

en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

bezoldiging wordt afgebouwd naar de geldende norm. Volgens deze afbouwregeling wordt
maximaal vier jaar de huidige bezoldiging gerespecteerd en daarna in drie jaar afgebouwd.

Categorie 1a. leidinggevende topfunctionarissen

Categorie 1c. toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020
bedragen x € 1

2020
R.A. Caubo

2018
R.A. Caubo

2019
R.A. Caubo

Gegevens 2020
bedragen x € 1

W. Meershoek

D. Jansen

A. Goenee

B.M. Gadella

Functiegegevens

directeur bestuurder

directeur bestuurder

directeur bestuurder

Functiegegevens

Voorzitter RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

1/01 - 31/12

1/01 - 31/12

1/01 - 31/12

1/01 - 31/12

1/01 - 31/12

1/01 - 31/12

1/01 - 31/12

1,0

1,0

1,0

€ 1.500

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

ja

ja

ja

€ 16.650

€ 11.100

€ 11.100

€ 11.100

Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte
Dienstbetrekking?

BEZOLDIGING
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€ 99.533

€ 97.602

€ 93.852

Belonong betaalbaar op termijn

€ 10.365

€ 10.297

€ 10.270

€ 109.898

€ 107.899

€ 104.122

€ 111.000

€ 107.000

€ 103.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Aanvang en einde functievervulling
in 2020
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
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Vaststelling en goedkeuring Bestuur en
Raad van Toezicht
Resultaatbestemming

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Het resultaat van EUR 44.070 komt ten laste van de algemene reserve.

Goedgekeurd en getekend op donderdag 25 maart 2021.

Gebeurtenissen ná balansdatum

B. Gadella

E. Hordijk

Er is geen sprake van gebeurtenissen ná balansdatum die van invloed zijn op het resultaat

voorzitter Raad van Toezicht

lid Raad van Toezicht

D. Jansen

J. Versteegh

lid Raad van Toezicht

lid Raad van Toezicht

wat voor impact de uitbraak van het coronavirus zal hebben op (de werkgelegenheid in) het

A. Goenee

R. Caubo

sociale domein, heeft de directie van SOVEE geen twijfel over de continuïteit van de onder-

lid Raad van Toezicht

directeur-bestuurder

over 2020 dan wel het beoogd resultaat over 2021.
Uitbraak coronavirus
Ondanks dat de toekomst moeilijk is te voorspellen en zeker nog niet volledig duidelijk is

neming.
M. Vluggen
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

lid Raad van Toezicht

De raad van bestuur van Stichting Onderwijsvoorrang Eemland heeft de jaarrekening 2020
opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 25 maart 2021.
De raad van toezicht van Stichting Onderwijsvoorrang Eemland heeft de jaarrekening 2020
goedgekeurd in de vergadering van 25 maart 2021.
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