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Bestuursverslag 

Stichting MBO Diensten  

Voor u liggen de jaarstukken 2019 van de Stichting MBO Diensten. De jaarstukken bestaan uit het 
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 2019 is uit de gewone bedrijfsvoering een negatief resultaat gerealiseerd van € 10,7K.   
De resultaatopbouw van MBO Diensten kan als volgt worden weergegeven: 

- Negatief resultaat bureau       € 10,7K 
 

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. 

Uitbraak Coronavirus 

De uitbraak van het Coronavirus heeft grote gevolgen voor de samenleving en de economie. Ook voor  
MBO Diensten heeft de uitbraak gevolgen. De Nederlandse overheid heeft inmiddels een aantal 
maatregelen opgelegd en adviezen gedaan. MBO Diensten heeft hier opvolging aan gegeven. De directie 
heeft het effect op de organisatie beoordeeld en maatregelen getroffen zoals het afsluiten van het kantoor 
vanaf 19 maart 2020. 

Effect op de organisatie 

De wijze waarop de IT-infrastructuur ingericht is maakt het voor MBO Diensten relatief eenvoudig werken 
vanuit huis te faciliteren.  De gewijzigde situatie vraagt in die zin nauwelijks aanpassingen en daarmee is 
ook de organisatie van het werk, het onderhouden van contacten met medewerkers en klanten geen 
belemmering voor de voortgang. Er worden hiervoor geen of zeer beperkt extra uitgaven verwacht. Die 
aanpassingen zijn voldoende beheersbaar en derhalve zal het effect op de omzet van MBO Diensten 
naar verwachting gering zijn. Wat betreft extern gefinancierde projecten geldt dat de geplande resultaten 
later en of niet volledig gerealiseerd zullen worden. Hierover zal overleg plaatsvinden met de 
subsidieverstrekkers.  
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Getroffen maatregelen 

In maart 2020 zijn de adviezen zoals uitgebracht door RIVM en de maatregelen die de Rijksoverheid 
heeft opgelegd opgevolgd: 

- Personeel van MBO Diensten werkt zoveel als mogelijk vanuit huis.  

- MBO Diensten zorgt dat medewerkers technisch voldoende uitgerust zijn hun werk vanuit huis te 

doen.  

- Alle fysieke bijeenkomsten en evenementen tot 1 juni 2020 zijn geannuleerd en worden zo 

mogelijk online georganiseerd 

Continuïteit 

Het effect op de organisatie is naar het oordeel van bestuur en directie ten tijde van het opstellen van de 
jaarrekening en de nu redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen voldoende beheersbaar. De continuïteit 
van de organisatie is daarmee niet in gevaar. 
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Begroting 2020 

 
  Begroting 

2020 
 Begroting 

2019 
 Realisatie 

2019 

  €  €  € 

       

Projectsubsidies  3.273.817  3.133.122  3.401.824 

Overige baten  -  -  28.719 

Totaal baten  3.273.817  3.133.122  3.430.543 

       

       

Personele lasten  -  -  - 

Projectkosten  3.273.817  3.122.122  3.430.543 

Overige lasten  (500)  -  10.531 

Totaal lasten  3.273.317  3.133.122  3.441.074 

       

Saldo baten en lasten  500  -  (10.531) 

       

Financiële baten en lasten  (500)  -  (138) 

Saldo staat van baten en lasten  -  -  (10.669) 

Investering 

In 2020 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.  

Tenslotte 

De Stichting MBO Diensten kijkt terug op een goed 2019, waarin de diverse projecten goed uitgevoerd 
konden worden.  
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Woerden, 8 april 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur 
Dhr. F.J.M. van Hout        
Dhr. B.G.M. Geerdink 
Dhr. W. Huiskamp 
Dhr. J. O. de Jong 
Mw. A.E. van der Meij-Jansen 
Dhr. J.H. van der Vegt 
      
          
              
Directie 
Dhr. P.A.J. Oomens  
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Balans per 31 december 
(na verwerking voorstel resultaatbestemming) 
 
Actief Toe-

lichting 
   

31.12.2019 
    

31.12.2018 

    €    € 
Vlottende activa         
         
Vorderingen: 1        
Debiteuren  500    500   
Groepsmaatschappijen  24.120    -   
Overige vorderingen en 
overlopende activa 

 
529  25.149 

 
3.885  4.385 

         
Liquide middelen 2   2.598.335    2.376.492 
         

    2.623.484    2.380.877 

Passief         
         
Eigen vermogen         
Overige reserves 3 129.336    140.005   
Bestemmingsfonds  269.601    269.601   

    398.937    409.606 
         
Kortlopende schulden 4        
Crediteuren  245.104    165.868   
Groepsmaatschappijen  -    445.809   
Ministerie van OCW  1.946.909    1.307.656   
Overige schulden en  
overlopende passiva 

 
32.534  2.224.547 

 
 51.938  1.971.271 

         

    2.623.484    2.380.877 
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Staat van baten en lasten 

 Toe-
lichting 

 Realisatie 
2019 

 Begroting 
2019 

 Realisatie 
2018 

   €  €  € 

        

Projectsubsidies 5  3.401.824  3.133.122  3.323.838 

Overige baten   28.719  -  30.478 

Totaal baten   3.430.543  3.133.122  3.354.316 

        

Projectlasten 6  3.430.543  3.133.122  3.349.027 

Overige lasten 7  10.531  -  12.116 

Totaal lasten   3.441.074  3.133.312  3.361.143 

        

Saldo baten en lasten   (10.531)  -  (6.827) 

        

Financiële baten en lasten 8  (138)  -  (75) 

Saldo staat van baten en lasten   (10.669)  -  (6.902) 

 
Voorstel Resultaatbestemming   

2019 

  € 
   
-Onttrekking aan de overige reserves  (10.669) 

  (10.669) 
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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 31.12.2019  31.12.2018 

  €  
 

€ 

Debiteuren 500  123.866 
Voorzieningen -  (123.366) 

 500  500 

                         
    

 
Groepsmaatschappijen 31.12.2019  31.12.2018 

  €  € 
    
Rekening Courant MBO Raad 24.120  - 

 24.120  - 
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Overige vorderingen en overlopende activa 

31.12.2019  31.12.2018 

  €  
 

€ 

Te vorderen inzake overige projecten 529  3.885 

 529  3.885 

 
 
2) Liquide middelen 
 31.12.2019  31.12.2018 

  € 
 

 € 

Rabobank, rekening courant 1.448.134  376.491 
Rabobank, spaarrekening 1.150.201  2.000.001 

 2.598.335  2.376.492 

 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
 
 
3) Eigen vermogen 
 
Overige reserves 
Het verloop van de overige reserves is als volgt: 2019  2018 

  €  € 
    
Saldo per 1 januari 140.005  146.907 

Voorstel resultaatbestemming (10.669)  (6.902) 

Saldo per 31 december 129.336  140.005 

 
Bestemmingsfonds 
Het verloop van het bestemmingsfonds is als volgt: 2019  2018 

  €  € 
    
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.  
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Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018 

De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de algemene ledenvergadering gehouden op 23 april 2019. De 
algemene ledenvergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe 
gedane voorstel. 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019 

Het bestuur stelt aan de algemene ledenvergadering voor het negatieve resultaat over het boekjaar 2019 
ten bedrage van (€ 10,7K) als volgt te bestemmen: 

 
  Realisatie 

2019 

  € 
   
- Onttrekking aan de overige reserves  (10.669) 

  (10.669) 

Dit voorstel is als zodanig reeds in de jaarrekening verwerkt. 
 
 
4) Kortlopende schulden 
 
Groepsmaatschappijen 31.12.2019  31.12.2018 

  €  € 
    
Rekening Courant MBO Raad -  445.809 

 -  445.809 

 
Ministerie van OCW 31.12.2019  31.12.2018 

 €  € 
    
- Project Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering  158.865  177.105 
- Project Kennispunt in de school 34.200  55.531 
- Project LOB gelijke kansen 124.210  172.101 
- Project Platform Samen opleiden 2020 (500)  - 
- Project LOB servicepunt 1.629.634  902.919 

 1.946.409  1.307.656 
Bij: vordering ministerie van OCW 500  - 

 1.946.909  1.307.656 

 
Overige schulden en overlopende passiva    
 31.12.2019  31.12.2018 

 €  € 
    
- Nog te betalen projectkosten -  45.433 
- Accountantskosten (inclusief facturen projectcontrolles) 32.470  6.499 
- Nog te ontvangen facturen 64  6 

 32.534  51.938 
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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 
2019 zijn door subsidieverstrekkers subsidies € 4.648K toegezegd. Hiervan zal in 2020 € 2.800K worden 
ontvangen en in 2021 zal nog € 1.848K worden ontvangen. 
 
 
 
Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 
 
 
5) Overige baten 
 
 Realisatie 

2019 
 Begroting 

 2019 
 Realisatie 

 2018 

 €  €  € 

      

Overige bijdragen projectinkomsten 28.719  -            25.189 

Overige inkomsten -  -              5.289 

 28.719  -    30.478 

 
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) Projectlasten 
 Realisatie 

 2019 
 Begroting 

 2019 
 Realisatie 

 2018 

 €  €  € 

      

Inzet personeel t.b.v. project 1.590.574  665.200  1.859.664 

Inzet externen t.b.v. project 1.039.490  -  635.909 

Overige personeelskosten t.b.v. project 739  -  691 

Overige lasten t.b.v. project 117.714  -  54.751 

Projectkosten 682.026  2.467.922  798.012 

  3.430.543  3.133.122  3.349.027 
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De projectlasten zijn in totaal € 297,4K hoger dan begroot. De overschrijding van de posten bij 
projectlasten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting de toekenning 
van de middelen vanuit OCW als uitgangspunt is gehanteerd. De werkelijk toegekende projecten, en 
daarmee ook de uitgaven op de projecten lieten een ander beeld en realisatie zien. Verder zijn bij het 
opstellen van de begroting 2019 alleen de posten “Inzet personeel” en “Projectlasten” gespecificeerd als 
bedrag en niet de posten “Inzet externen”en “Overige lasten”. Bij de feitelijke realisatie van de 
projectlasten waren deze kosten wel aanwezig. 
 

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.  
 
 
7) Overige lasten 
 Realisatie 

 2019 
 Begroting 

 2019 
 Realisatie 

 2018 

 €  €  € 

      

Bureaukosten -  -  26 
Accountantskosten 10.507  -  12.090 

Public Relations 24  -  - 

 10.531  -  12.116 

 

De overige lasten bedragen € 10,5K meer dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in de 

begroting 2019 alle kosten zijn begroot onder de projecten en niet onder overige lasten (bureau).  

Het verschil ten opzichte van 2018 zijnde € 1,6K lager, werd veroorzaakt doordat er nagekomen 

accountantskosten in 2018 zijn verantwoord.  

 
8) Financiële baten en lasten 
 
 Realisatie 

2019 
 Begroting 

2019 
 Realisatie 

2018 

 €  €  € 

      

Rente 179  -  221 

Bankkosten (317)  -  (296) 

 (138)  -  (75) 
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Ondertekening van de jaarrekening 
 
Woerden, 8 april 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur 
 
Dhr. F.J.M. van Hout               ___________________________________ 
 
 
Dhr. B.G.M. Geerdink          ___________________________________ 
 
 
Dhr. W. Huiskamp           ___________________________________ 
 
 
Dhr. J. O. de Jong                ___________________________________ 
 
 
Mw. A.E. van der Meij-Jansen       ___________________________________   
 
 
Dhr. J.H. van der Vegt          ___________________________________ 
 
 
 
 
 
Directeur 
 
Dhr. P.A.J. Oomens          ___________________________________  
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Gebeurtenissen na balansdatum 

De stichting is vanaf februari 2020 geconfronteerd met de maatschappelijke gevolgen van het 
coronavirus. Om de gezondheid van de medewerkers te borgen heeft de MBO Diensten na de snelle 
uitbreiding van het coronavirus in Europa half maart 2020 besloten om zoveel als mogelijk thuis te 
werken en de fysieke bijeenkomsten te annuleren. De verwachting is dat de gevolgen voor de MBO 
Diensten relatief beperkt zijn. Wat betreft extern gefinancierde projecten geldt dat de geplande resultaten 
later en of niet volledig gerealiseerd zullen worden. Hierover zal overleg plaatsvinden met de 
subsidieverstrekkers. Inmiddels zijn activiteiten opgestart om verlenging van projecten aan te vragen.  
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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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Bijlage 1 

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

 
 
Vordering:                           500 
Schuld:                     1.946.909 

Project Kennispunt Onderwijs en Examinering Realisatie 2019 Project Kennispunt in de school Realisatie 2019

Beschikkingsbedrag 3.195.337 Beschikkingsbedrag 739.629

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 1.520.407 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 429.361

Bij: Overige baten 17.175 Bij: Overige baten 0

Bij: Eigenbijdrage 48.306 Bij: Eigenbijdrage 0

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

Af: Uitgaven/kosten 1.408.783 Af: Uitgaven/kosten 373.831

Beginsaldo 177.105 Beginsaldo 55.530

Realisatie 2019 Realisatie 2019

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 874.935 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 310.268

Bij: Overige baten 28.719 Bij: Overige baten 0

Bij: Eigenbijdrage 106.922 Bij: Eigenbijdrage 0

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

Af: Uitgaven/kosten 1.028.816 Af: Uitgaven/kosten 331.598

Mutatie 2019 -46.959 Mutatie 2019 -21.330 

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 2.395.342 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 739.629

Bij: Overige baten 45.894 Bij: Overige baten 0

Bij: Eigenbijdrage 155.228 Bij: Eigenbijdrage 0

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

Af: Uitgaven/kosten 2.437.599 Af: Uitgaven/kosten 705.429

Eindsaldo 2019 158.865 Eindsaldo 2019 34.200

Project LOB gelijke kansen Realisatie 2019 Project LOB servicepunt Realisatie 2019

Beschikkingsbedrag 832.141 Beschikkingsbedrag 8.839.358

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 515.400 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 2.559.572

Bij: Overige baten 0 Bij: Overige baten 7.851

Bij: Eigenbijdrage 0 Bij: Eigenbijdrage 8.287

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

Af: Uitgaven/kosten 343.299 Af: Uitgaven/kosten 1.672.791

Beginsaldo 172.101 Beginsaldo 902.919

Realisatie 2019 Realisatie 2019

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 316.741 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 2.431.711

Bij: Overige baten 0 Bij: Overige baten 0

Bij: Eigenbijdrage 0 Bij: Eigenbijdrage -467 

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

Af: Uitgaven/kosten 364.632 Af: Uitgaven/kosten 1.704.529

Mutatie 2019 -47.891 Mutatie 2019 726.715

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 832.141 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 4.991.283

Bij: Overige baten 0 Bij: Overige baten 7.851

Bij: Eigenbijdrage 0 Bij: Eigenbijdrage 7.820

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

Af: Uitgaven/kosten 707.931 Af: Uitgaven/kosten 3.377.319

Eindsaldo 2019 124.210 Eindsaldo 2019 1.629.634

Platform Samen opleiden 2020 Realisatie 2019 Totaal projecten (MBO Diensten) Realisatie 2019

Beschikkingsbedrag 0 Beschikkingsbedrag 13.606.465

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 0 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 5.024.740

Bij: Overige baten 0 Bij: Overige baten 25.026

Bij: Eigenbijdrage 0 Bij: Eigenbijdrage 56.593

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

Af: Uitgaven/kosten 0 Af: Uitgaven/kosten 3.798.703

Beginsaldo 0 Beginsaldo 1.307.656

Realisatie 2019 Realisatie 2019

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 0 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 3.933.655

Bij: Overige baten 0 Bij: Overige baten 28.719

Bij: Eigenbijdrage 0 Bij: Eigenbijdrage 106.455

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

Af: Uitgaven/kosten 500 Af: Uitgaven/kosten 3.430.075

Mutatie 2019 -500 Mutatie 2019 638.754

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 0 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 8.958.395

Bij: Overige baten 0 Bij: Overige baten 53.745

Bij: Eigenbijdrage 0 Bij: Eigenbijdrage 163.048

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

Af: Uitgaven/kosten 500 Af: Uitgaven/kosten 7.228.778

Eindsaldo 2019 -500 Eindsaldo 2019 1.946.409


