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Voorwoord
Hierbij presenteer ik het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van de Stichting CVO Groep Plus.
De Stichting CVO Groep Plus is in 1988 opgericht onder de naam Stichting Steunfonds Revius Lyceum.
In 2006 is via een statutenwijziging de naam veranderd in Stichting CVO Groep Plus. De Stichting stelt
zich volgens de statuten ten doel ‘steun te verlenen in de meest uitgebreide zin ten behoeve van het
onderwijs dat wordt gegeven op de scholen die deel uitmaken van de Stichting voor Christelijk
Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht’.
In het het kader van de nieuwbouw van Revius Doorn heeft de Stichting overwogen een financiële
bijdrage aan CVO Groep te doen. De ontwikkeling van de financiële positie van de CVO Groep heeft
zich echter ook in 2016 gunstig ontwikkeld zodat is afgezien van een bijdrage van de Stichting. Wèl is
in het boekjaar steun verleend ten bedrage van €25.000 voor de aanschaf van een keuken in een
multifunctionele accommodatie waar ook leerlingen van de CVO Groep praktijkles krijgen en €10.000
om zonnepanelen op het dak van het nieuwe Revius gebouw mogelijk te maken.
In het boekjaar 2016 is vastgesteld dat de verslaglegging en het financieel beheer van de Stichting CVO
Groep Plus niet meer voldeed aan de eisen van ‘good governance’. En is besloten een aantal
wijzigingen door te voeren. Zo is de voor u liggende separate jaarrekening daarvan een direct gevolg;
materieel wijkt deze jaarrekening overigens niet af van die van die van de CVO Groep, waarvan de
jaarrekening van CVO Groep Plus sinds een aantal jaren een integraal onderdeel uitmaakt. Nieuw is
ook dat het financieel beheer van de Stichting CVO Groep Plus gescheiden is van die van CVO Groep;
daarmee is een scheiding van privaat en publiek vermogen gerealiseerd.
Met deze stappen is een grotere mate van transparantie bereikt van de Stichting CVO Groep Plus ten
opzichte van de CVO Groep en over het boekjaar 2017 zal een separate jaarrekening (ontleend aan de
door de accountant goedgekeurde jaarrekening van de CVO Groep) worden opgesteld.
J.A. Sinoo
Voorzitter Stichting CVO Groep Plus
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1

Bestuursverslag

1.1

Doelstelling van de Stichting CVO Groep Plus

De stichting beoogt het algemeen nut door zich ten doel te stellen steun te verlenen in de meest
uitgebreide zin ten behoeve van het onderwijs dat wordt gegeven op de scholen die deel uitmaken
van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht.

1.2

Kernactiviteiten

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:


Het vormen van fondsen;



Het verlenen van tegemoetkomingen aan de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor
Zuidoost-Utrecht;



Het verstrekken van geldleningen aan de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor
Zuidoost-Utrecht;



Het garanderen van geldleningen, aflossingen en rentebetalingen van casu quo door (de scholen
die deel uitmaken van) de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht;



Het beheer van vermogensbestanddelen;



Alle andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

1.3

Juridische structuur

De CVO Groep Plus is een stichting. De statutaire naam van de stichting is ‘Stichting CVO Groep Plus’.
De stichting is opgericht in 1988. De statuten van de stichting zijn het laatst gewijzigd op 14 september
2006.

1.4

Organisatiestructuur CVO Groep Plus

Het bestuur van CVO Groep Plus bestaat statutair uit vijf leden. Daarvan wordt 3/5 deel benoemd door
de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht
(CVO Groep) en 2/5 deel door het College van Bestuur van dezelfde stichting, waarbij de voorzitter van
de Raad van Toezicht tevens voorzitter is van de Stichting CVO Groep Plus en de voorzitter van het
College van Bestuur de secretaris van de Stichting CVO Groep Plus. In 2017 wordt het bestuur verkleind
naar 3 leden. Hiervoor wordt een statutenwijziging voorbereid.
De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid van de
stichting CVO Groep Plus. Wel worden de door de bestuurders voor de stichting CVO Groep Plus
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gemaakte onkosten vergoed. De stichting CVO Groep Plus heeft geen directie en andere medewerkers.
De uitvoering van taken is ondergebracht bij medewerkers van de CVO Groep
De huidige bestuursleden zijn:
Voorzitter:

de heer J.A. Sinoo

Secretaris:

de heer S. Poels

Penningmeester:

de heer H. Kroeze

1.5

Verslag bestuur

Op 13 december 2016 is het bestuur bijeengekomen. Hieronder is het verslag van deze bijeenkomst
integraal opgenomen.
Bijeenkomst bestuur Stichting CVO Groep Plus te Zeist op 13 december 2016
Aanwezig: S. Poels, statutair bestuurder, voorzitter/secretaris, in zijn hoedanigheid als voorzitter
College van Bestuur Stichting CVO;
J. Sinoo, statutair bestuurder in zijn hoedanigheid als voorzitter RvT Stichting CVO;
H. Kroeze, bestuurder (nog niet statutair) in zijn hoedanigheid als lid RvT Stichting CVO.
Het memorandum
Het bestuur bespreekt het memorandum opgesteld door H. Kroeze op verzoek van de
RvT Stichting CVO.
Aanleiding voor het opstellen van dit memorandum is de vraag of en in hoeverre Stichting CVO
Groep Plus een zelfstandige positie naast Stichting CVO moet behouden.
Bij die vraag speelt het volgende mee:
-de doelstelling van Stichting CVO Groep Plus is (uitsluitend) steunverlening aan de scholen die deel
uitmaken van Stichting CVO;
-de jaarrekening van CVO Groep Plus wordt (wettelijk) verplicht meegeconsolideerd in de
jaarrekening van Stichting CVO.
Besluit zelfstandigheid
Na discussie wordt er voor gekozen om CVO Groep Plus apart te houden. Zulks in verband met
risicomanagement en om de bedoeling waarvoor de Stichting is opgericht in stand te houden.
Verleden
Het bestuur stelt vast, dat de laatste jaren in formele zin niet is voldaan aan de statutaire vereisten
van (schriftelijke) vastlegging van bestuursvergaderingen en opmaken en vaststellen van jaarstukken.
Hierbij wordt opgemerkt, dat voor Stichting CVO Groep Plus geen wettelijk vereiste controle bestaat.
De Stichting is een zogenaamde ‘kleine rechtspersoon’.
De statuten stellen in artikel 9.3 dat ‘de balans en staat van baten met lasten worden onderzocht
door een accountant’. Er wordt niet gesproken over een Controleverklaring.
Het bestuur stelt vervolgens vast, dat ‘in materiële zin’ de jaarstukken van Stichting CVO Plus wel zijn
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gecontroleerd en vastgesteld. De balans en resultatenrekeningen van Stichting CVO Plus maken deel
uit van de integraal gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van Stichting CVO. De bestuurders
in hun hoedanigheden (als Bestuurder en leden RvT van Stichting CVO) hebben het vermogen en
resultaat van Stichting CVO Plus de facto vastgesteld.
Met deze vaststellingen worden de jaarstukken van Stichting CVO Groep Plus door het bestuur voor
akkoord bevonden.
Besluiten toekomst
Voor de toekomst bestaat behoefte om ook in formele zin te voldoen aan de statutaire vereisten.
Daartoe worden de volgende besluiten genomen.
1. H. Kroeze wordt middels inschrijving KvK statutair bestuurder.
2. Het aantal bestuursleden wordt middels wijziging statuten naar 3 terug gebracht.
3. De uitstaande lening in RC aan Stichting CVO is in 2017 terug betaald ten gunste van Stichting CVO
Groep Plus. Daartoe is door Stichting CVO Groep Plus een bankrekening geopend.
4. Jaarlijks wordt een bestuursvergadering uitgeschreven waarin beleid en vaststelling jaarrekening
onderdeel van de agenda zijn. Deze vergadering wordt gehouden aansluitend aan de
vaststellingsvergadering van de jaarrekening van de CVO Groep.
5. Jaarlijks zal de accountant van Stichting CVO conform het verleden ook de jaarstukken van
Stichting CVO Groep Plus controleren. In het accountantsverslag gericht aan de Bestuurder en RvT
van Stichting CVO wordt vanaf 2017 daarover separaat schriftelijk verslag uitgebracht. De Bestuurder
van Stichting CVO meldt dit deel van het accountantsverslag aan het bestuur van Stichting CVO
Groep Plus. Dit is de basis voor vaststelling van de jaarstukken Stichting CVO groep Plus.
6. Voor het jaar 2016 wordt alsnog een interne jaarrekening opgesteld en ter vaststelling aan het
bestuur van Stichting CVO Groep Plus voorgelegd. Hiervoor wordt een separate bestuursvergadering
uitgeschreven.
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2

Jaarrekening

2.1

Balans (na resultaatbestemming)

EFJ-code

31-12-2016
EUR

Omschrijving

31-12-2015
EUR

1 Activa

Vaste Activa
1.2

Materiële vaste activa

91.366

Totaal vaste activa

1.5

Vlottende Activa
Vorderingen

91.366
91.366

2.028.534

Totaal vlottende activa

Totaal activa

91.366

2.063.663
2.028.534

2.063.663

2.119.900

2.155.030

2 Passiva

2.1

Eigen Vermogen

2.119.900

Totaal passiva
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2.2

EFJcode

Staat van baten en lasten

Omschrijving

2016

Begroot
2016

2015

EUR

EUR

EUR

Baten
3.5

Overige baten

0

0

1.306.000

Totaal baten

0

0

1.306.000

35.130

0
0

1.755
34.542

35.130

0

36.297

-35.130

0

1.269.703

0

0

0

-35.130

0

1.269.703

Lasten
4.3
4.4

Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten
Resultaat

6

Belastingen

0

0

0

7

Resultaat deelnemingen

0

0

0

Resultaat na belastingen

-35.130

0

1.269.703

0

0

0

-35.130

0

1.269.703

0

0

0

-35.130

0

1.269.703

8

Aandeel derden in resultaat
Nettoresultaat

9

Buitengewoon resultaat
Totaal resultaat
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2.3

Grondslagen voor de jaarrekening

Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting CVO Groep Plus, statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg bestaan
uit het steun verlenen in de meest uitgebreide zin ten behoeve van het onderwijs dat wordt gegeven
op de scholen die deel uitmaken van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor ZuidoostUtrecht.
Jaarrekening
De jaarrekening is in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting CVO
Groep Plus opgesteld door het aan het stafbureau dat aan de Stichting voor Christelijk Voortgezet
Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht is verbonden.
De jaarrekening van de CVO Groep Plus is geconsolideerd met de jaarrekening van de CVO Groep. De
(geconsolideerde) jaarrekening van de CVO Groep is gecontroleerd door Baker Tilly Berk.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De grondslagen van de jaarrekening zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW 2, titel 9).
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met
investeringssubsidies en afschrijvingen. De geactiveerde bedragen zijn lineair afgeschreven op basis
van de economische levensduur. De grens van activeren ligt op € 1.000.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de wettelijke
reserves gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan
van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht,
dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.
Voorzieningen
Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt
uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);
2. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen
noodzakelijk is; en
3. er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
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De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en verplichtingen die hun
oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar worden in acht genomen als zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden en niet in strijd met de wettelijke voorschriften.
Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stichting, haar
deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt de stichting diensten van en aan verschillende
verbonden partijen waarin de stichting een belang van 50% of minder bezit. Deze transacties worden
over het algemeen op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die
van transacties met derden. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op
niet zakelijke grondslag.
Voor een overzicht van de verbonden partijen wordt verwezen naar hoofdstuk 2.5.3.
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
De Stichting CVO Groep Plus heeft geen liquide middelen. Derhalve is geen kasstroomoverzicht
opgenomen.

Jaarverslag 2016 Stichting CVO Groep Plus

Pagina 14 van 17

2.4

Toelichting op de balans

2.4.1

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaat uit de verbouwing van de dienstwoning van het Christelijk Lyceum
Zeist aan de Lindenlaan
2.4.2

Vorderingen

De vorderingen betreft een rekening-courantverhouding met de CVO Groep. In 2016 is hier niet op
afgelost. In 2017 wordt deze vordering in zijn geheel afgelost.
2.4.3

Eigen vermogen

Het eigen vermogen betreft privaat vermogen. Het private vermogen per 31 december 2016 is als volgt
opgebouwd:

2.4.4

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen activa is het onder 2.4.3 genoemde Weiland aan de Driebergsestraatweg
te Doorn. De taxatiewaarde uit 2011 van deze grond is € 180.250.
Er zijn geen meerjarige financiële verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen.

2.4.5 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen noemenswaardige gebeurtenissen voorgedaan.
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2.5

Toelichting op de staat van baten en lasten

2.5.1

Overige lasten

De overige lasten bestaan voor € 35.000 uit bijdragen aan scholen van de CVO Groep. Voor de keuken in het
MFA Binnenbos, die door leerlingen van twee scholen van de CVO Groep wordt gebruikt, is € 25.000
bijgedragen. Verder is er € 10.000 bijgedragen aan de versteviging van de dakconstructie voor zonnepanelen
op de nieuwbouw van Revius Lyceum Doorn. De resterende € 130 betreft kosten voor de website van de CVO
Groep Plus.
2.5.2

Bestemming van het exploitatiesaldo

In de jaarrekening is het voorstel verwerkt om het negatieve resultaat van € 35.130 ten laste te brengen van
de algemene reserve privaat.
2.5.3

Verbonden partijen

De CVO Groep Plus kent onderstaande verbonden partij:
Naam

Juridische
vorm
2013

Statutaire
zetel

Stichting Christelijk Voortgezet
Onderwijs voor Zuidoost Utrecht

Stichting

Driebergen- Overige
Rijsenburg

Jaarverslag 2016 Stichting CVO Groep Plus

Code
activiteiten

Eigen
vermogen
31-12-2016
9.006.442

Resultaat
jaar 2016
2.181.554

Art.
2:403
BW
Nee

Zeggen- Consoschap
lidatie
0% nee
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3

Overige gegevens

3.1

Controleverklaring

In de statuten van de CVO Groep Plus wordt niet gesproken over een controleverklaring. Wel is een
controleverklaring afgegeven voor de geconsolideerde jaarrekening 2016 van de CVO Groep waar de CVO
Groep Plus is meegeconsolideerd.

3.2

Gegevens over de rechtspersoon

Naam stichting
Bezoekadres
Postcode/plaats
Postadres
Postcode / Plaats
Telefoon
E-mail
Internetsite
KvK nummer

CVO Groep Plus
Graaf Adolflaan 4
3708 XB Zeist
Postbus 550
3700 AN Zeist
0343-489911

Contactpersoon
Telefoon
E-mail secretariaat

Dhr. S. Poels
0343-489910

info@cvog.nl
www.cvogplus.nl
41183364

secretariaat@cvog.nl
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