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               Stichting Steun Christelijk Onderwijs

               Cronjélaan 82

               3701 VP  ZEIST

               Zeist, 22 juni 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

1.1  NOAB-Samenstellingsverklaring

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw 

De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2020 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Steun Christelijk Onderwijs te Zeist is door ons samengesteld op basis van de 

van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van 

baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een 

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de 

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens 

richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit  houdt onder 

meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de 

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).

Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en 

objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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Hoogachtend,

Verhagen & van Kerkhof

D. Verhagen

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 

gaarne bereid.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW) en in overeenstemming 

met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij onze deskundigheid 

op het gebied van administratieve  verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 

rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de 

jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd 

die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de 

getrouwheid van de jaarrekening.
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1.2  Samenstelling van het bestuur

Stichting

Doelstelling

Bestuur

Het dagelijks Bestuur van de Stichting Steun Christelijk Onderwijs was op 31 december als volgt 

samengesteld:

Voorzitter                       : C.J. van Domselaar, Slotlaan 302A te 3701 GX Zeist

Secretaris                       : J.A. Kool, Oranje Nassaulaan 21B te 3708 GA Zeist

Penningmeester           : A. Kaemingk-Jonker, Lindenlaan 11 te 3707 EN Zeist

Leden                               : Y.C. Hogenkamp, Brugakker 6814 te 3704 RT Zeist

De doelstelling van Stichting Steun Christelijk Onderwijs wordt in artikel  van de statuten als volgt 

1. Het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin ten behoeve van het Christelijk Onderwijs, in het 

    bijzonder ten behoeve van het onderwijs dat wordt gegeven op de lokaties die deel uitmaken van de 

    vestiging Zeist van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht.

2.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

     a. het vormen van fondsen;

     b. het verlenen van tegemoetkomingen aan rechtspersonen, die één of meer christelijke scholen in 

       stand houden;

     c. het verlenen van tegemoetkomingen aan fondsen ten behoeve van leerlingen, ouders of verzorgers 

         van leerlingen, aan docenten en niet onderwijs gevende personeelsleden van- of verbonden aan 

         christelijke scholen; 

     d. verstrekken van geldleningen;

     e. het garanderen van geldleningen, aflossingen en rentebetalingen;

     f.  het beheer van vermogensbestanddelen;

     g. het verlenen van diensten aan sub b genoemde rechtspersonen;

     h. alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.  

De Stichting is opgericht op 23 december 1981 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-

Nederland Postbus 48 te 3500 AA Utrecht onder dossiernummer 41180161 en heeft de ANBI-status, 

fiscaalnummer 8041.84.173 ; Belastingdienst Regio Limburg, Kantoor Heerlen.

Statutair is vastgelegd dat het bestuur uit 5 leden moet bestaan.  Er is derhalve een functie vacant.

1.  Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf natuurlijke personen, die benoemd worden door het bestuur.

     a.  één lid dient docent te zijn op één der locaties van de vestiging Zeist van de Stichting voor Christelijk 

         Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht.

     b.  de overige leden dienen bij voorkeur betrokken te zijn bij het onderwijs op de vestiging

         Zeist van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht.

2.  De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar en zijn aansluitend 

     herbenoembaar.
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2.  JAARREKENING
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2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Dividendbelasting 29.612 22.133

Overige vorderingen 38.404 75.961

68.016 98.094

Effecten 6.184.019 7.455.628

Liquide middelen 1.164.851 352.038

Totaal activazijde 7.416.886 7.905.760

PASSIVA € € € €

Stichtingsvermogen

Vermogen 6.177.182 6.126.789

Reserve 503.417 576.560

6.680.599 6.703.349

Niet gerealiseerde koersverschillen aandelen

724.953 1.189.970

724.953 1.189.970

Kortlopende schulden

Overige schulden 11.334 12.441

11.334 12.441

Totaal passivazijde 7.416.886 7.905.760

31 december 2020 31 december 2019

31 december 2020 31 december 2019
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2.2  Staat van baten en lasten over 2020

€ € € €

Resultaat effecten 111.913 230.475

Opbrengst bankrente -169 -55

111.744 230.420

Bruto bedrijfsresultaat 111.744 230.420

Giften en bijdragen CVO 120.500 73.668

Overige giften en bijdragen 5.000 5.000

Algemene kosten 8.994 9.315

Som der kosten 134.494 87.983

Bedrijfsresultaat -22.750 142.437

Inflatiecorrectie vergoeding -50.393 -48.244

Som der financiële baten en lasten -50.393 -48.244

Resultaat na belastingen -73.143 94.193

2020 2019
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2.3  Grondslagen voor de financiële verslaggeving

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vreemde valuta

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Effecten

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 

boekwaarde van de vordering.

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische 

omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De 

jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta. 

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers 

op transactiedatum. 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Ingevolge een bestuursbesluit van 24 oktober 2012 worden de aandelen tegen beurswaarde opgenomen. 

Het verschil tussen beurswaarde en aanschafwaarde wordt verantwoord onder 'niet gerealiseerde 

koersverschillen aandelen'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 

nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor 

de jaarverslaggeving. 

De obligaties worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, doch maximaal a pari.
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2.3  Grondslagen voor de financiële verslaggeving

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Financiële baten en lasten

Inflatiecorrectie 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, ongeacht of zij tot 

ontvangsten en uitgaven in dat verslagjaar hebben geleid.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Op basis van een door het bestuur genomen besluit wordt jaarlijks een bedrag voor inflatiecorrectie 

toegevoegd aan het vermogen per 1 januari van het boekjaar. De inflatiecorrectie betreft uitsluitend 1,5% 

van de balanswaarde van de obligaties, liquide middelen en uitstaande vorderingen  

per 1 januari van het boekjaar.
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2.4  Toelichting op de balans 31 december 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Dividendbelasting

Dividendbelasting 29.612 22.133

Dividendbelasting

Dividendbelasting / bronbelasting lopend boekjaar 10.441 15.577

Dividendbelasting / bronbelasting  vorig boekjaar 13.964 1.504

Dividendbelasting / bronbelasting 2018 cq. 2017 1.503 4.322

Bronbelasting 2017 3.621 730

Bronbelasting 2016 83 -

29.612 22.133

Overige vorderingen

Lopende rente obligaties 38.404 75.945

Te ontvangen rente - 16

38.404 75.961

Effecten

Effecten (zie bijlage 3.2) 6.184.019 7.455.628

Liquide middelen

ABN-AMRO liquiditeiten rekening 1.153.889 331.395

ABN AMRO bestuurrekening 10.962 20.643

1.164.851 352.038

De liquide middelen staan ter vrije beschikking binnen één kalendermaand.
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2.4  Toelichting op de balans 31 december 2020

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2020 2019

€ €

Vermogen

Stand per 1 januari 6.126.789 6.078.545

Bij: Inflatiecorrectie 50.393 48.244

Stand per 31 december 6.177.182 6.126.789

Reserve

Stand per 1 januari 576.560 482.367

Toevoeging uit exploitatiesaldo -73.143 94.193

Stand per 31 december 503.417 576.560

Exploitatie saldo

Beginsaldo -22.750 142.437

Af: Toevoeging inflatiecorrectie -50.393 -48.244

Af: Toevoeging aan reserve 73.143 -94.193

Stand per 31 december - -

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Niet gerealiseerde  koersverschillen aandelen

Niet gerealiseerde koersverschillen aandelen 724.953 1.189.970

Niet gerealiseerde koersverschillen aandelen

Stand per 1 januari 1.189.970 459.978

Vrijval wegens verkoop aandelen -21.419 -

Niet gerealiseerde koersverschillen -443.598 729.992

Stand per 31 december 724.953 1.189.970

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Nog te betalen vergoeding 5.334 6.441

Nog te betalen kosten 6.000 6.000

11.334 12.441

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Er is geen sprake van bestaande verplichtingen, welke nog betrekking hebben op het verslagjaar.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies over het boekjaar 2020 ten bedrage van € 73.143 in 

mindering gebracht op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

€ €

Opbrengst effecten

Opbrengst obligatierente binnenland minus kosten 57.075 57.325

Opbrengst obligatierente buitenland minus kosten 75.733 55.472

Kosten effecten/service kosten (incl. bewaarloon) -20.494 -25.021

Mutatie lopende rente obligaties -37.541 1.276

Meegekochte en meeverkochte obligatierente -3.232 -456

Ontvangen dividenden binnenland 49.544 84.202

Ontvangen dividenden buitenland 74.084 81.649

Niet verrekenbare buitenlandse bronbelasting -2.870 -36.476

Resultaat balanswaardering obligaties -1.818 12.504

Resultaat verkoop/lossing obligaties -11.070 -

Resultaat balanswaardering aandelen -532.515 729.992

Vrijval reserve koersverschillen wegens verkoop aandelen 21.419 -

Mutatie reserve koersverschillen 443.598 -729.992

Saldo resultaat effecten 111.913 230.475

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente Van Lanschot Bankiers -189 -164

Rente ABNAMRO 20 109

-169 -55

Giften/Bijdragen aan Stichting Christelijk VO Zuidoost Utrecht

Kerstpakketten 30.500 29.850

Bijdrage CLZ inrichting gymzaal 90.000 -

Fitnessapparatuur CCZ - 18.759

Bijdrage 110 jarig jubileum CVO groep - 10.000

Meubelen herinrichting aula CLZ - 15.059

120.500 73.668

Overige Giften/Bijdragen

Stichting leergeld 5.000 5.000
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

€ €

Algemene kosten

Accountantskosten 2.546 2.845

Administratiekosten 6.198 6.243

Representatiekosten 250 227

8.994 9.315

Financiële baten en lasten

Inflatiecorrectie vergoeding

Toevoeging inflatiecorrectie 50.393 48.244
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3.  BIJLAGEN
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3.1  Bestuursverklaring

Deze jaarrekening 2020 is door het bestuur van de Stichting Steun Christelijk Onderwijs te Zeist in

haar vergadering van 7 juli 2021 goedgekeurd.

C.J. van Domselaar

Voorzitter

J.A. Kool

Secretaris

A. Kaemingk-Jonker

Penningmeester
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