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Bestuursverslag 

Stichting MBO Diensten  

Voor u liggen de jaarstukken 2017 van de Stichting MBO Diensten. De jaarstukken bestaan uit een 
bestuursverslag, de jaarrekening en de overige gegevens. De Stichting is statutair gevestigd aan de 
Houttuinlaan 6, 3447 GM te Woerden. Het bestuur heeft besloten Stichting MBO Diensten vooral te 
gebruiken als een faciliteit om projecten op enige afstand van belangenbehartiging uit te laten voeren. 
MBO Diensten is direct gelieerd aan de MBO Raad en saMBO-ICT. 
 
Medio 2013 hebben de besturen van MBO Raad en MBO Diensten ingestemd met de omvorming van de 
coöperatieve vereniging MBO Diensten tot een nieuwe Stichting per 17 maart 2014 met één bestuur. Dit 
heeft geleid tot een aanzienlijke reductie van de bestuurlijke drukte. Afgesproken is dat tegen deze 
achtergrond vanaf 1 januari 2014 alle personeelsleden in loondienst zijn bij de MBO Raad. Hierdoor 
vinden alle fiscale- en pensioenafdrachten via MBO Raad plaats. Het is de bedoeling dat vooral flexibel 
personeel ingezet wordt op projecten en vast personeel vooral op belangenbehartiging. Anderzijds moet 
het ook mogelijk zijn vast personeel aan onderdelen van projecten te laten werken. Kortom: een goede 
balans is aan de orde. 

In 2017 is uit de gewone bedrijfsvoering een negatief resultaat gerealiseerd van € 9.280.   
De resultaatopbouw van MBO Diensten kan als volgt worden weergegeven: 

- Negatief resultaat bureau       € 9.280 
 

Conform de statuten zal worden voorgesteld dit resultaat te financieren uit het eigen vermogen wat 
aangehouden wordt als weerstandsvermogen van de Stichting. Het voorstel van resultaatbestemming is 
reeds in de jaarrekening verwerkt. 
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Begroting 2018 

 
  Begroting 

2018 
 Begroting 

2017 
 Realisatie 

2017 

  €  €  € 

       

Projectsubsidies  3.927.500  914.600  1.860.206 
Overige baten  -  -  3.350 

Totaal baten  3.927.500  914.600  1.863.556 

       

Projectkosten  3.927.500  905.600  1.865.127 

Overige lasten    14.000  7.822 

Totaal lasten  3.927.500  919.600  1.872.949 

       
Saldo baten en lasten  -  (5.000)  (9.393) 

       

Financiële baten en lasten  -  5.000  113 

Saldo staat van baten en lasten  -  -  (9.280) 

Investering 

In 2018 staan geen investeringsprogramma’s op de agenda.  

Personeel 

Per 1 januari 2014 zijn alle personeelsleden in loondienst overgeheveld naar MBO Raad, hierdoor vinden 
alle fiscale- en pensioenafdrachten via MBO Raad plaats.  

Financiering 

De liquiditeitspositie van MBO Diensten is op niveau en zal voldoende zijn om alle begrote 
projectuitgaven te bekostigen. Derhalve is er geen behoefte aan het aantrekken van vreemd vermogen. 

Rendement 

MBO Diensten heeft niet tot doel winst te maken, maar zo efficiënt mogelijk de opgehaalde 
projectmiddelen aan te wenden voor de geplande activiteiten. Het negatief saldo dat is gerealiseerd komt 
ten laste van de algemene reserve.  

Tenslotte 

De Stichting MBO Diensten kijkt terug op een goed 2017, waarin de diverse projecten goed uitgevoerd 
konden worden.  
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Balans per 31 december 2017 
(na verwerking voorstel resultaatbestemming) 
 
Actief Toe-

lichting 
   

31.12.2017 
    

31.12.2016 
    €    € 
Vlottende activa         
         
Vorderingen: 1        
Debiteuren  4.720    4.749   
Groepsmaatschappijen  -    -   
Overige vorderingen en 
overlopende activa 

 
11.752  16.472 

 
42.895  47.644 

         
Liquide middelen 2   2.683.379    3.433.133 
         
    2.699.851    3.480.777 
Passief         
         
Eigen vermogen         
Overige reserves 3 146.907    156.187   
Bestemmingsfonds  269.601    269.601   
    416.508    425.788 
         
Kortlopende schulden 4        
Crediteuren  660    1.224.977   
Groepsmaatschappijen  1.306.910    447.645   
Ministerie van OCW  897.633    768.028   
Overige schulden en  
overlopende passiva 

 
78.140  2.283.343 

 
 614.339  3.054.989 

         
    2.699.851    3.480.777 
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Staat van baten en lasten over 2017 

 Toe-
lichting 

 Realisatie 
2017 

 Begroting 
2017 

 Realisatie 
2016 

   €  €  € 

        

Projectsubsidies 5  1.860.206  914.600  5.794.754 
Overige baten   3.350  -  15.149 

Totaal baten   1.863.556  914.600  5.809.903 

        

Projectlasten 7  1.865.127  905.600  5.793.321 

Overige lasten 8  7.822  14.000  13.744 

Totaal lasten   1.872.949  919.600  5.807.065 

        
Saldo baten en lasten   (9.393)  (5.000)  2.838 

        

Financiële baten en lasten 9  113  5.000  7.584 

Saldo staat van baten en lasten   (9.280)  -  10.422 

 
Voorstel Resultaatbestemming   

2017 
  € 
   
-Onttrekking aan de overige reserves  (9.280) 
  (9.280) 
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Toelichting op de jaarrekening 

 
Algemeen 
 
Activiteiten 
 
De activiteiten van de Stichting MBO Diensten (hierna: MBO Diensten), statutair gevestigd aan de 
Houttuinlaan 6 te Woerden (kamer van koophandelnummer: 30286379), bestaan voornamelijk uit 
dienstverlening op het gebied van: 

a) onderwijsinhoudelijke ondersteuning 
b) ondersteuning bij bedrijfsvoering 
c) voeren van projectmanagement van projecten afkomstig van derden 
d) ondersteuning van activiteiten/projecten die kunnen bijdragen aan de internationalisering van de 
mbo-instellingen 
e) dienstverlening op het gebied van externe strategische communicatie 

 
Groepsverhoudingen 
 
MBO Diensten maakt tezamen met de Vereniging MBO Raad en Stichting saMBO-ICT deel uit van een 
groep, waarvan de Vereniging MBO Raad te Woerden aan het hoofd staat. De jaarrekening van MBO 
Diensten is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Vereniging MBO Raad. 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 
voor de financiële verslaggeving zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C.1 voor 
Kleine Organisaties-zonder-winststreven. 
 
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 opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten 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. 
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Financiële instrumenten 

Algemeen 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, als afgeleide financiële 
instrumenten (derivaten) verstaan. 

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende 
instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans 
is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de 
balans opgenomen rechten en verplichtingen’. 

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten (zoals 
vorderingen en schulden) die de stichting blootstellen aan kredietrisico’s, renterisico’s en 
kasstroomrisico’s. Dit betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De stichting 
maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten en heeft procedures en gedragslijnen om de 
omvang van het kredietrisico te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de stichting 
verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde 
van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële 
instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik 
wordt gemaakt en niet van het bedrag van de kredietrisico’s en marktrisico’s.  

Kredietrisico 

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren betreft hoofdzakelijk overheidsinstellingen. Het 
maximale bedrag aan kredietrisico is hierdoor beperkt.   

Renterisico en kasstroomrisico 

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van toegekende en 
vooruitontvangen projectgelden. Het kasstroomrisico heeft betrekking op een wisselende omvang van 
toekomstige projectkasstromen. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat 
 
Vorderingen en overlopende activa 
 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen.  
 
Liquide middelen 
 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 
 
Baten en lasten 
 
De baten en lasten worden verantwoord met in achtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. De baten en lasten zijn verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. 
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Subsidies 
 
De jaarrekening bevat aanvullende subsidiegelden (projectsubsidies). 
Projectsubsidies die worden verantwoord als baten voor zover ten laste van de betreffende toekenning 
lasten zijn gerealiseerd. Deze lasten betreffen zowel de direct toe te rekenen (personeels)lasten als de 
overheadkosten, voor zover toegestaan in de toekenning. Het nog te besteden deel van de ontvangen 
projectsubsidies wordt verantwoord onder de kortlopende schulden. Subsidievorderingen worden 
opgenomen indien ten laste van de betreffende toekenning lasten zijn gerealiseerd, maar nog geen 
projectsubsidies zijn ontvangen.  
Reeds toegekende, maar nog niet ontvangen subsidies zijn verantwoord als niet uit de balans blijkende 
rechten.  
 
Subsidiegelden, te besteden door partners, waarover de betreffende entiteit met betrekking tot de 
besteding risico’s loopt, worden als baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Mutatis mutandis 
geldt dit ten aanzien van de lasten c.q. de uitgaven ten behoeve van deze derden partners. 
Subsidiegelden die niet voor rekening en risico van de betreffende entiteit worden uitgevoerd, worden niet 
verwerkt via de staat van baten en lasten, maar alleen via de balans. Het gaat daarbij om projecten waar 
de betreffende entiteit fungeert als “penvoerder” en daarmee geen financieel risico loopt met betrekking 
tot de besteding van de ter beschikking gestelde gelden. 

Doorbelaste kosten 

Bij projectsubsidies worden kosten doorbelast. Deze kosten betreffen zowel de direct toe te rekenen 
personeelslasten als de overheadkosten. Dit geldt echter alleen indien dit bij de aanvraag van de subsidie 
is meegenomen. 

Overige baten en lasten 

Overige baten en lasten worden verantwoord in de periode waarop deze betrekking hebben. 
 
 
 
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
 
1) Vorderingen 

 
Debiteuren 31.12.2017  31.12.2016 
  €  

 
€ 

Debiteuren 128.086  5.749 
Voorzieningen (123.366)  (1.000) 
 4.720  4.749 

 
 
Overige vorderingen en overlopende activa 31.12.2017  31.12.2016 
  €  

 
€ 

Vooruitbetaalde kosten -  42.895 
Te vorderen inzake projecten Ministerie OCW 7.867  - 
Te vorderen inzake overige projecten 3.885  - 
 11.752  42.895 
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2) Liquide middelen 
 31.12.2017  31.12.2016 
  € 

 
 € 

Rabobank, rekening courant 735.330  669.365 
Rabobank, spaarrekening 1.948.049  2.763.768 
 2.683.379  3.433.133 
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
 
 
3) Eigen vermogen 
 
Overige reserves 
Het verloop van de overige reserves is als volgt: 2017  2016 
  €  € 
    
Saldo per 1 januari 156.187  145.765 

Voorstel resultaatbestemming (9.280)          10.422  
Saldo per 31 december 146.907  156.187 
 
Bestemmingsfonds 
Het verloop van het bestemmingsfonds is als volgt: 2017  2016 
  €  € 
    
Saldo per 1 januari 269.601  269.601 

Resultaatbestemming -                   - 
Saldo per 31 december 269.601  269.601 

Deze fondsen zijn gevormd ter dekking van nog te maken kosten die zijn gevormd onder door derden 
(leden) opgelegde voorwaarden. Het betreft hier projecten met een verwachte looptijd tussen één en vijf 
jaar. Hierdoor betreft het een projectreservering voor de korte tot middellange termijn en met een variabel 
karakter. Het gaat om trajecten die in het verleden hebben gelopen, zoals Prof 2010, werkconferentie, 
Europe at Work, Netwerk Gehandicapten en Werken in de Bve Sector.  
 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016 

De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de algemene ledenvergadering gehouden op 18 april 2017. De 
algemene ledenvergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe 
gedane voorstel. 

 

 

 

 



 

14 
 

 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017 

Het bestuur stelt aan de algemene ledenvergadering voor het negatieve resultaat over het boekjaar 2017 
ten bedrage van (€ 9.280) als volgt te bestemmen: 

 
  Realisatie 

2017 
  € 
   
- Onttrekking aan de overige reserves  (9.280) 
  (9.280) 
Dit voorstel is als zodanig reeds in de jaarrekening verwerkt. 
 
 
4) Kortlopende schulden 
 
Groepsmaatschappijen 31.12.2017  31.12.2016 
  €  € 
    
Rekening-courant MBO Raad 1.306.910  447.645 
 1.306.910  447.645 

 
Ministerie van OCW 31.12.2017  31.12.2016 
 €  € 
    
- Project Prof. Raden van Toezicht -  23.870 
- Project Verdere prof onderwijspersoneel 38.351  426.544 
- Project Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl -  127.142 
- Project Kennispunt in de school 8.671  - 
- Project LOB gelijke kansen 116.740  - 
- Project LOB doorstart 180.288  190.472 
- Project LOB servicepunt 553.583  - 
 897.633  768.028 
 
Overige schulden en overlopende passiva    
 31.12.2017  31.12.2016 
 €  € 
    
- Nog te betalen projectkosten 59.551  3.885 
- Accountantskosten 14.338  11.986 
- Nog te ontvangen facturen 4.251  598.468 
 78.140  614.339 
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen  
 
Gezamenlijk met de Vereniging MBO Raad en de Stichting saMBO-ICT is een fiscale eenheid gevormd 
voor de BTW, waarbij de MBO Raad hoofd van de fiscale eenheid is. Uit dien hoofde is de stichting 
hoofdelijk aansprakelijk voor de door de fiscale eenheid verschuldigde omzetbelasting.  
 
De stichting voert verschillende projecten uit waarvoor subsidies (voorschotten) zijn ontvangen vanuit 
diverse ministeries. Uit hoofde van de beoordeling van de in te dienen verantwoordingen en het nog 
definitief vaststellen van de subsidiebedragen kunnen de ministeries nog aanpassingen aanbrengen. In 
2017 zijn door subsidieverstrekkers subsidies € 5.581.466 toegezegd. Hiervan zal in 2018 € 2.381.545 
worden ontvangen en in 2019 zal nog € 2.023.122 worden ontvangen. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 
 
 
5) Overige baten 
 
 Realisatie 

2017 
 Begroting 

2017 
 Realisatie 

2016 

 €  €  € 
      

Overige inkomsten 3.350  -  15.149 

 3.350  -  15.149 

 
Deze post bestaat uit inkomstenstromen, vanuit subsidieverstrekkers, die verantwoord worden via de 
staat van baten en lasten. De hiermee samenhangende uitgaven-/kostenstroom is opgenomen onder de 
post “Projectlasten”. 
 
 
6) Personele lasten 
 Realisatie 

2017 
 Begroting 

2017 
 Realisatie 

2016 

 €  €  € 
      

Loonkosten -  -  - 
Deelname conferenties en opleidingskosten 417  -  420 

Doorbelaste overige personeelskosten (417)  -  (420) 

 -  -  - 

 
 
De loonkosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 Realisatie 

2017 
 Begroting 

2017 
 Realisatie 

2016 

  €  €  € 

      
Doorbelaste personeelskosten (van MBO Raad) 536.156  100.000  642.548 
Uitzendkrachten, interim personeel 920  100.000  200.216 

 537.076  200.000  842.764 

      
Doorbelaste personeelskosten (536.156)  (100.000)  (642.548) 
Doorbelaste Uitzendkrachten, interim personeel (920)  (100.000)  (200.216) 

 (537.076)  (200.000)  (842.764) 

      

 -  -  - 

 
De doorbelaste personeelskosten en uitzendkrachten, interim personeel bedragen € 337.076 meer dan 
begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting de uitbetaling van 
de middelen vanuit OCW als uitgangspunt is gehanteerd. Daarnaast werd meer personeel tijdelijk 
aangenomen en te werk gezet op projecten in plaats van inhuur van uitzendkrachten.  
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De uitgaven lieten echter een ander beeld en realisatie zien. Verder zijn twee nieuwe projecten 
toegekend die niet begroot waren. De dekkingen voor deze extra uitgaven werden gedekt door de extra 
projectbaten. De post doorbelaste personeelskosten en uitzendkrachten, interim personeel is aanzienlijk 
lager dan de kosten van 2016, doordat de meeste mensen een tijdelijke dienstverband hebben gekregen 
in plaats van inhuur als interim.  
 
De directie en het bestuur van Stichting MBO Diensten zijn identiek aan die van de Vereniging MBO 
Raad. De WNT-bezoldigingsgegevens van de directie en het bestuur zijn opgenomen in de 
geconsolideerde jaarrekening van MBO Raad.  
 
De vacatiegeldbedragen zijn overgemaakt aan de instellingen. De uitbetaling van de vacatiegelden aan 
de instellingen geschiedt via de Vereniging MBO Raad, derhalve zijn er geen vacatiegelden vanuit de 
Stichting MBO Diensten.  
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7) Projectlasten 
 Realisatie 

2017 
 Begroting 

2017 
 Realisatie 

2016 

 €  €  € 

      

Doorbelaste externe inhuur 920  100.000  200.216 
Doorbelaste overige lasten 147.940  -  45.650 

Doorbelaste personeelskosten 536.156  100.000  642.548 

Doorbelaste overige personeelskosten 417  -  420 

Projectkosten 1.179.694  705.600  4.904.487 

 1.865.127  905.600  5.793.321 

De projectlasten bedragen € 959.527 meer dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de 
begroting 2017 is opgesteld op basis van de verwachte uitbetaling van de middelen door OCW. De 
uitgaven lieten echter een ander beeld en realisatie zien. Het verschil ten opzichte van 2016 zijnde 
 € 3.928.194 lager, werd veroorzaakt door het opleveren van verschillende projecten 
 
8) Overige lasten 
 Realisatie 

2017 
 Begroting 

2017 
 Realisatie 

2016 

 €  €  € 

      

Bureaukosten 125.593  -  1.063 
Accountantskosten 28.469  20.000  47.555 

Vergaderkosten 1.676  4.000  9.572 

Public Relations 24  -  1.204 

Doorbelast aan projecten (147.940)  -10.000  (45.650) 

 7.822  14.000  13.744 

De overige lasten bedragen € 6.178 minder dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de 
begroting 2017 is opgesteld op basis van de verwachte uitbetaling van de middelen door OCW. De 
uitgaven lieten echter een andere beeld en realisatie zien. Het verschil ten opzichte van 2016 zijnde  
€ 5.922 lager, werd veroorzaakt door een correctie op de vergaderkosten.  
 
9) Financiële baten en lasten 
 
 Realisatie 

2017 
 Begroting 

2017 
 Realisatie 

2016 

 €  €  € 

      

Rente 113  5.000  7.584 

 113  5.000  7.584 
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Ondertekening van de jaarrekening 
 
Woerden, 6 april 2018 
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Dhr. A.J.M. Heerts             ___________________________________ 
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Dhr. F. van Hout           ___________________________________ 
 
 
Mw. A.M. van Bodegom         ___________________________________ 
 
 
Dhr. P.H.J. Vrancken          ___________________________________  
 
 
Dhr. J.H. van der Vegt           ___________________________________ 
 
 
Dhr. W. Huiskamp           ___________________________________   
 
 
Directeur 
Dhr. P.A.J. Oomens          ___________________________________  
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Overige gegevens 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring. 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 
 
In artikel 12 lid 6 van de statuten van de stichting is geregeld dat de jaarrekening door het bestuur wordt 
vastgesteld. Omtrent de bestemming van het saldo van de staat van baten en lasten is niets expliciet in 
de statuten opgenomen. 
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Bijlagen  
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Bijlage 1 

Overzicht besteding van ontvangen projectgelden (bestemmingsbedragen) van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 

 
 

 
 

 
 

Platform RvT mbo‐instellingen () Realisatie 2017 Prof. onderwijspersoneel, uitv. best. akkoord(OND/ODB‐12/35115U) Realisatie 2017

Beschikkingsbedrag 0 Beschikkingsbedrag 1.600.000

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 23.870 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 1.600.000

Af: Uitgaven/kosten 0 Af: Uitgaven/kosten 1.173.456

Beginsaldo 23.870 Beginsaldo 426.544

Realisatie 2017 Realisatie 2017

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 0 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 0

Bij: Eigenbijdrage ‐3.328  Bij: Eigenbijdrage 4.680

Af: Terugstorting / afwikkeling OCW 23.870 Af: Terugstorting / afwikkeling OCW 0

Af: Uitgaven/kosten ‐3.328  Af: Uitgaven/kosten 392.873

Mutatie 2017 ‐23.870  Mutatie 2017 ‐388.193 

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 23.870 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 1.600.000

Bij: Eigenbijdrage ‐3.328  Bij: Eigenbijdrage 4.680

Af: terugstorting / afwikkeling OCW 23.870 Af: terugstorting / afwikkeling OCW 0

Af: Uitgaven/kosten ‐3.328  Af: Uitgaven/kosten 1.566.329

Eindsaldo 2017 0 Eindsaldo 2017 38.351

LOB: het ontsluiten van producten en kennis(1215941) Realisatie 2017 LOB Servicepunt(884314) Realisatie 2017

Beschikkingsbedrag 4.265.953 Beschikkingsbedrag 1.330.794

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 0 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 190.472

Af: Uitgaven/kosten 0 Af: Uitgaven/kosten 0

Beginsaldo 0 Beginsaldo 190.472

Realisatie 2017 Realisatie 2017

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 853.191 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 956.156

Bij: Eigenbijdrage ‐31  Bij: Eigenbijdrage 3.599

Af: terugstorting / afwikkeling OCW 0 Af: terugstorting / afwikkeling OCW 0

Af: Uitgaven/kosten 299.577 Af: Uitgaven/kosten 969.940

Mutatie 2017 553.583 Mutatie 2017 ‐10.185 

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 853.191 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 1.146.629

Bij: Eigenbijdrage ‐31  Bij: Eigenbijdrage 3.599

Af: terugstorting / afwikkeling OCW 0 Af: terugstorting / afwikkeling OCW 0

Af: Uitgaven/kosten 299.577 Af: Uitgaven/kosten 969.940

Eindsaldo 2017 553.583 Eindsaldo 2017 180.288

LOB: Gelijke Kansen(1214072) Realisatie 2017 SBGL Gezonde school Realisatie 2017

Beschikkingsbedrag 832.141 Beschikkingsbedrag 5.107.907

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 0 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 5.107.907

Af: Uitgaven/kosten 0 Af: Uitgaven/kosten 4.980.765

Beginsaldo 0 Beginsaldo 127.142

Realisatie 2017 Realisatie 2017

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 198.659 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 0

Bij: Eigenbijdrage 0 Bij: Eigenbijdrage 0

Af: terugstorting / afwikkeling OCW 0 Af: terugstorting / afwikkeling OCW 127.142

Af: Uitgaven/kosten 81.918 Af: Uitgaven/kosten 0

Mutatie 2017 116.741 Mutatie 2017 ‐127.142 

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 198.659 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 5.107.907

Bij: Eigenbijdrage 0 Bij: Eigenbijdrage 0

Af: terugstorting / afwikkeling OCW 0 Af: terugstorting / afwikkeling OCW 127.142

Af: Uitgaven/kosten 81.918 Af: Uitgaven/kosten 4.980.765

Eindsaldo 2017 116.741 Eindsaldo 2017 0
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Vordering 7.867 

Schuld 897.633 
 

Totaal projecten (MBO Diensten) Realisatie 2017

Beschikkingsbedrag 13.620.168

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 6.922.249

Af: Uitgaven/kosten 6.154.221

Beginsaldo 768.028

Realisatie 2017

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 2.132.956

Bij: Eigenbijdrage 4.921

Af: Terugstorting / afwikkeling OCW 151.012

Af: Uitgaven/kosten 1.865.127

Mutatie 2017 121.738

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 9.055.205

Bij: Eigenbijdrage 4.921

Af: terugstorting / afwikkeling OCW 151.012

Af: Uitgaven/kosten 8.019.348

Eindsaldo 2017 889.766


