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Voorwoord directeur-bestuurder
Voor u ligt het bestuursverslag van stichting Muzerij over het jaar 2019. In dit verslag verantwoorden we ons
over de opbrengsten van ons beleid en onze financiële huishouding. Stichting Muzerij heeft in 2019 een negatief
resultaat van €38.262. Toenemende eisen die de overheid ons stelt, zoals de harmonisatie en de IKK-wet, het
feit dat we verantwoordelijkheid nemen voor opvang in de kleine kernen, teruglopend animo voor
peuterspeelgroepen en de noodzaak tot professionalisering van de organisatie zijn daarvan de belangrijkste
redenen.
Afgelopen jaar (2019) vormde het eerste jaar van de in de ons strategisch beleidsplan 'samen leren, samen doen'
afgesproken vierjarige beleidscyclus. De afgelopen jaren is ons aanbod uitgebreid met een kinderdagverblijf,
buitenschoolse opvang en een dreumesclub. In 2018 en 2019 heeft de nieuwe wetgeving rondom de
harmonisatie en IKK veel van onze stichting gevraagd. In 2019 hebben we onze organisatie geanalyseerd en
toekomstbestendig ingericht. Daarom heeft 2019 met name in het teken gestaan van het verder versterken van
de kwaliteitszorg en de afstemming van ons personeelsbeleid daarop. Tevens is de organisatiestructuur herzien
en de bedrijfsvoering geanalyseerd en geprofessionaliseerd. In 2019 hebben we ons aanbod uitgebreid met een
buitenschoolse opvang (BSO) op KBS St. Jozef in Rijen. Er is door het bestuur en de locaties systematisch (PDCA)
gewerkt aan de in het strategische beleidsplan - en onderliggend jaarplan - geformuleerde doelstellingen en
gewenste opbrengsten.
Ons strategisch beleidsplan is vormgegeven in een tiental domeinen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

organisatie en samenwerking
pedagogisch beleid
kwaliteit
personeel
samenwerking met ouders en omgeving
positionering
privacy
gebouwen en huisvesting
financiën en beheer

Per domein wordt in dit bestuursverslag ingegaan op de opbrengsten van ons beleid in 2019. Tevens zijn de
vorderingen ten aanzien van het realiseren van de kwaliteitsindicatoren in de periode 2019-2022 aangegeven,
zodat we (laten) weten waar ‘we er al zijn’ en ‘waar we de komende tijd extra aandacht op gaan vestigen’. Dit
geven we visueel vorm in dezelfde tabellen als we gebruiken voor onze voortgangsrapportages. In ieder
hoofdstuk vindt u deze tabellen in de paragraaf ‘opbrengsten van beleid in een notendop’.

Vragen of opmerkingen zijn welkom! U kunt hiervoor een mail sturen naar bestuur@nuwelijn.nl

Niels Brans, directeur-bestuurder
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Inleiding
Jaarlijks verschijnt in het voorjaar een jaarverslag van het kalenderjaar daarvoor, bestaande uit een
bestuursverslag (de tekst) en de jaarrekening (de cijfers). In dit verslag leggen we verantwoording af aan allen
die zich betrokken voelen bij onze kinderopvang. Het bestuursverslag wordt op ons intranet ter beschikking
gesteld aan onze medewerkers, op hoofdlijnen besproken tijdens de bestuurlijke visitaties op de kinderopvang
en gepubliceerd op de gezamenlijke website van stichting Muzerij en stichting Nuwelijn: www.nuwelijn.nl
De jaarrekening bestaat onder meer uit een balans per 31 december 2019 en een staat van baten en lasten over
de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en
toelichtingen. Het jaarverslag en de overige gegevens completeren de jaarstukken.
Het jaarverslag 2019 is na vaststelling door de directeur-bestuurder goedgekeurd door de Raad van Toezicht in
zijn vergadering van 26 mei 2020. De goedgekeurde, door Wijs Accountants ondertekende, controleverklaring is
opgenomen bij de jaarrekening 2019. In het kader van de horizontale dialoog wordt dit bestuursverslag
besproken met de PVT.

1.1 Missie en visie
In 2018 heeft stichting Muzerij haar visie herzien:
“Stichting Muzerij is een kinderopvangorganisatie. We willen kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar een
geborgen en veilige omgeving bieden. Een omgeving waarin ze ‘spelend leren’ en gestimuleerd worden. We
willen er zijn voor alle inwoners in onze regio die belang hebben bij goede kinderopvang voor kinderen. We
zorgen voor goede contacten met iedereen die ons daarbij kan helpen, of het nu ouders, jeugdzorg, de
gemeente of basisscholen zijn.”

1.2 Besturingsfilosofie
We realiseren ons dat goed bestuur van groot belang is voor onze stichting. Goed bestuur draagt bij aan goede
kinderopvang voor onze kinderen. We onderschrijven de “Goverance Code Kinderopvang”. Bij de besturing van
onze organisatie gaan we uit van een aantal kernwaarden die leidend zijn voor de vaardigheden en het gedrag
van onze medewerkers:
o
o
o
o

Verbinding: zorgen voor actieve betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid.
Inspiratie: motiverend om het beste uit jezelf te halen.
Vertrouwen: een relatie en acties waar vertrouwen uit spreekt.
Ambitie: uitdaging om voortdurend te werken aan kwaliteitsverbetering.

Verder vinden we het in ons dagelijks handelen van belang dat:
o
o
o
o

Onze focus ligt op de kwaliteit van begeleiding en onderwijs m.b.t. pedagogisch en didactisch
handelen.
We vanuit gedeeld eigenaarschap verantwoordelijkheid nemen en ons verantwoorden.
We kinderen en onze medewerkers maximale ruimte geven voor ontwikkeling.
We synergie creëren door samen te werken binnen en tussen stichting Nuwelijn en stichting
Muzerij.

Solidariteit is een kernwoord dat past binnen, en tussen stichting Muzerij en stichting Nuwelijn, die gekenmerkt
worden door gezamenlijk gehuisveste school- en kinderopvanglocaties van verschillende omvang en
complexiteit. Gezonde bedrijfsvoering en uitgebalanceerde procescontrole horen daar onlosmakelijk bij.

6

1.3 Speerpunten van beleid
Het bestuur van stichting Muzerij heeft 18 december 2018 een nieuw strategisch beleidsplan vastgesteld voor
de periode 2019-2022. Het is verleidelijk om alles tegelijk te willen doen, maar het is vooral de kunst ons te
richten op de meest wezenlijke taken. In al ons handelen staat de kwaliteit van onze opvang en onderwijs ten
behoeve van onze kinderen centraal. Bij alles wat we ons de komende jaren voornemen of gaan uitvoeren
vragen we ons af onder welk motto we dat doen. Dat past ook goed bij de planmatige en cyclische werkwijze
die we binnen onze stichtingen volgen. Vandaar dat we ons richten op vier speerpunten die voor ons de
meetlat zijn voor de komende jaren:

1.

ELKE DAG EEN STUKJE BETER!

We willen het beste uit onze kinderen halen. Dat geldt evenzeer voor onszelf. Onze medewerkers willen elke
dag een stukje beter worden en daarmee de kwaliteit van ons aanbod steeds verder versterken. We gaan
graag met elkaar en met bij onze stichtingen betrokken mensen in gesprek over de wijze waarop we onze
ambities realiseren en hoe we dat aan iedereen kunnen laten zien.

2.

GEVARIEERD EN HOOGWAARDIG AANBOD!

Bij ons valt er wat te kiezen. Iedere school en kinderopvanglocatie heeft een duidelijk eigen onderwijskundig
en pedagogisch profiel. Met ons uitstekende VVE-aanbod zijn we er voor kinderen met taalachterstanden.
Tegelijkertijd kun je bij ons terecht als je meerbegaafd bent of graag onderzoekend leert.

3.

ÉÉN EN ÉÉN IS DRIE!

Wij maken binnen onze stichtingen gebruik van de kwaliteiten van onze medewerkers. We werken samen
binnen de scholen, tussen de scholen en tussen de kinderopvang en scholen.

4.

WE NEMEN ONZE VERANTWOORDELIJKHEID!

We willen ervoor blijven gaan de kleine scholen en kinderopvanglocaties in stand te houden. Daarmee
nemen we onze verantwoordelijkheid voor blijvend onderwijs en opvang in de kleine kernen. Ook handhaven
we het ‘oude’ peuterspeelzaalwerk, waarmee we oog blijven hebben voor kinderen die vaak net iets extra’s
nodig hebben. Om dit te kunnen blijven doen zoeken we de samenwerking met de gemeente en ouders.
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2 Domein organisatie en samenwerking
2.1 Organogram
Stichting Muzerij werkt nauw samen met stichting Nuwelijn. Per schooljaar 2018-2019 is de nieuwe
directiestructuur binnen stichting Nuwelijn van kracht. Er zijn twee scholengroepen die onder leiding staan van
een directeur scholengroep. Binnen de scholen zijn Onderwijs Teams (OT’s) i.p.v. Managementteams (MT’s).
Op KBS St. Jozef, KBS de Bolster en KOC de Brakken wordt de directeur scholengroep ondersteund door een
adjunct-directeur.
Stichting Muzerij staat onder leiding van een directeur. Zij legt verantwoording af aan het College van Bestuur
(directeur-bestuurder). Per 1-1-2020 zal zij leiding gaan geven aan, respectievelijk de locatieleiders van
kinderopvanggroep Gilze, Hulten, Molenschot, en kinderopvanggroep Rijen. De voorbereiding en uitvoering
van deze noodzakelijke reorganisatie zijn afgerond in 2019. Het organogram van stichting Muzerij en stichting
Nuwelijn zag er in 2019 als volgt uit:

2.2 Horizontale en verticale verantwoording
Stichting Nuwelijn legt horizontaal en verticaal verantwoording af over het gevoerde beleid aan haar
stakeholders. Wij kennen de volgende interne belanghebbenden:
o leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s);
o medewerkers;
o Personeelsvertegenwoordiging (PVT);
o Oudercommissies (OC’s);
o bestuur;
o Raad van Toezicht.
Wij kennen de volgende externe stakeholders:
o ouders van leerlingen;
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o
o
o
o

gemeente;
samenwerkingspartners;
inspectie;
GGD.

2.3 Raad van Toezicht – jaarverslag 2019
De Raad van Toezicht van stichting Muzerij bestond in 2019 uit de volgende personen met daarnaast de
genoemde nevenfuncties per persoon:
Naam
Functie en commissies RvT
Zittingstermijn
Datum van benoeming
Functie
Nevenfuncties
Naam
Functie en commissies RvT
Zittingstermijn
Datum van benoeming
Functie
Nevenfuncties
Naam
Functie en commissies RvT
Zittingstermijn
Datum van benoeming
Functie
Nevenfuncties
Naam
Functie en commissies RvT
Zittingstermijn
Datum van benoeming
Functie
Nevenfuncties
Naam
Functie en commissies RvT
Zittingstermijn
Datum van benoeming
Functie
Nevenfuncties

Dhr. V. Braam
Voorzitter; kwaliteitscommissie en remuneratiecommissie
1e termijn
1-5-2017, aftredend 5-11-2019
Geen
Geen
Mevr. M. Beck-Soeliman
Kwaliteitscommissie
1e termijn
1-1-2019
Jurist; docent recht Hogeschool Inholland; auteur Noordhoff en Boom
Geen
Dhr. E. Houthooft
Vice-voorzitter; auditcommissie
2e termijn
1-4-2012
Directeur Accounting & Reporting EMEA bij Nike
Geen
Dhr. J. de Jong
Lid; auditcommissie
1e termijn
1-1-2018
Directeur DGA Reymerink BV
Geen
Mevr. T. van Dommelen
Lid; kwaliteitscommissie en remuneratiecommissie
2e termijn
1-1-2015
Hoofd P&O/Bestuurssecretaris at Codarts, Hogeschool voor de kunsten
Geen

De voorzitter van de Raad van Toezicht is in november 2019 om persoonlijke redenen gestopt. In november en
december 2019 is de werving gestart voor een nieuwe voorzitter en voor een lid met expertisegebied HRM
i.v.m. het verlopen van de 2e termijn van mevr. T. van Dommelen.
De leden van de Raad van Toezicht zijn tevens lid van de Raad van Toezicht van stichting Nuwelijn.
De Raad van Toezicht stichting Muzerij heeft de volgende kerntaken:
o de Raad van Toezicht ziet toe op naleving van het bestuur van wettelijke verplichtingen en de
‘Govenance Code Kinderopvang’ en mogelijke afwijkingen daarop;
o de Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur;
o de Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van
bevoegdheden door het College van Bestuur en geeft adviezen over aangelegenheden die voor het te
voeren bestuur van belang zijn. De Raad van Toezicht fungeert bovendien als klankbord voor het
College van Bestuur;
o de Raad van Toezicht beoordeelt de besluiten van het College van Bestuur met name op strategisch
niveau en ten aanzien van de bedrijfsvoering;
o het goedkeuren van de strategische koers in het licht van de maatschappelijke doelstelling van de
9

o
o

stichting;
het toezicht op de financiën van de stichtingen en het toezien op rechtmatige verwerving en
doelmatige en rechtmatige bestemming van de middelen;
het aanwijzen van een accountant.

De Raad van Toezicht kent een drietal commissies.
o Remuneratiecommissie;
o Auditcommissie financiën;
o Commissie kwaliteitstoezicht
De Raad van Toezicht kende in 2019 de volgende reguliere vergaderingen:
o 22 januari 2019 (themabijeenkomst onderwijskwaliteit)
o 17 april 2019
o 21 mei 2019
o 25 juni 2019 (themabijeenkomst toekomstscenario’s)
o 17 september 2019
o 5 november 2019
o 17 december 2019 (tevens zelfevaluatie Raad van Toezicht)
De remuneratiecommissie had een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder op:
o 4 november 2019
In 2019 waren de belangrijkste thema’s die in de Raad van Toezicht besproken zijn:
o personeelsbeleidsplan
o financiële kwartaalrapportages
o toekomstscenario’s n.a.v. onderzoek BMC
o kwaliteitsbeleid
o voortgang strategisch beleidsplan 2019-2022
o bestuursverslag en jaarrekening 2018
o begroting 2020 (17-12-2019 goedgekeurd)
o controle accountant
o zelfevaluatie RvT
o AVG en privacybeleid
o tariefverhoging 2020
o reorganisatie lijn- en staf

2.4 College van Bestuur (directeur-bestuurder)
Het College van Bestuur van stichting Muzerij wordt gevormd door een directeur-bestuurder met de volgende
nevenfuncties:
Naam
Functie
Zittingstermijn
Datum van benoeming
Datum einde benoeming
Nevenfuncties

Dhr. Drs. C.A.W. Brans MEM
Voorzitter College van Bestuur (directeur-bestuurder)
1e termijn
1-9-2017
31-8-2021
Voorzitter College van Bestuur stichting Nuwelijn (directeur-bestuurder)
Lid dagelijks bestuur RSV Breda PO, 3003 OOK (onbezoldigd)
Lid werkveldadviesraad (WAR) Pabo Avans Breda (onbezoldigd)
Lid klankbordgroep Vensters voor verantwoording PO-raad (onbezoldigd)

De directeur-bestuurder is in 2019, vanwege een uitbreiding van de werkzaamheden voor stichting Muzerij,
voor 0,2000 FTE door stichting Nuwelijn gedetacheerd aan stichting Muzerij, zijnde tevens directeurbestuurder van deze organisatie.
De directeur-bestuurder heeft de volgende kerntaken:
o geeft leiding aan de organisatie;
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o
o
o
o
o

maakt strategisch (meerjaren-)beleid;
is werkgever en draagt zorg voor de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers;
vertegenwoordigt de organisatie in lokale, regionale of landelijke verbanden;
geeft vorm aan gezonde bedrijfsvoering en onderwijskwaliteit;
legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

2.5 De locaties
Stichting Muzerij exploiteerde in 2019 zes locaties. Alle locaties zijn verdeeld over de vier dorpskernen van de
gemeente Gilze en Rijen. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Schoolstraat 5 te Molenschot.
De volgende kinderopvanglocaties behoren tot de stichting:
Locaties

Aantal plaatsen Binnen Nuwelijn School

Adres

PSG Harlekijn
KDV Harlekijn
BSO Harlekijn +
BSO De Vlinder (tijdelijk op KOC de
Brakken 2019)
PSG de Vlinder
Dreumesclub
PSG ‘t Peuterbos
Dreumesclub

64
16
80

KOC de Brakken

Burgemeester
Sweensplein 7,
5121 EM Rijen

40
14
24
14

KBS St Jozef

Tuinstraat 15,
5121 EG Rijen
Catsstraat 2,
5121HT Rijen

PSG Hummeldonk

8

KOC de Drie Musketiers

PSG Pinkeltje

8

KBS St. Anna

PSG Pinokkio

80

KBS Burgemeester van
Mierlo

Gerardus Majellastraat
17,
5125 NL Hulten
Schoolstraat 5,
5124 RM Molenschot
Kerkstraat 5,
5126 GD Gilze
(cc de Schakel)

2.6 Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
De PVT vertegenwoordigt het personeel t.a.v. kwesties op stichtingsniveau. Binnen stichting Muzerij gelden
zowel de CAO welzijn als de CAO kinderopvang. De PVT bestaat uit minimaal drie medewerkers. De PVT streeft
naar een vertegenwoordiging uit de verschillende onderdelen (PSZ- KDV- BSO).
Bezetting PVT 2019
Locatie

Naam

Datum van aftreden/ toetreden

Peuterspeelgroep Harlekijn

Mevr. M. Sikkema

in mei 2014 toegetreden - december 2018 herkozen

Kinderdagverblijf en BSO Harlekijn

Mevr. D. van Gerwen

toegetreden per december 2018

Peuterspeelgroep Pinokkio

Mevr. C. Bosmans

toegetreden per december 2018

Belangrijkste gespreksonderwerpen PVT 2019:
• bestuursverslag en jaarrekening 2018
• reorganisatie stichting Muzerij
• gevolgen IKK-wet
• privacy en AVG
• personeelsbeleidsplan
• kwaliteitsplan
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In september 2019 hebben de PVT en het bestuur een gezamenlijke informatiebijeenkomst gehouden voor het
personeel. Hier zijn het nieuwe personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid en de doelstellingen en belang van de
reorganisatie toegelicht.
Het mailadres van de PVT is:
PVT@muzerij.nl
De PVT kende in 2019 de volgende reguliere vergaderingen in aanwezigheid van de directeur-bestuurder:
o 22 januari 2019
o 14 mei 2019
o 3 september 2019
o 29 oktober 2019
De PVT heeft in 2019 positief advies uitgebracht over:
o beleid en protocollen t.a.v. AVG en privacy
o personeelsbeleidsplan
o kwaliteitsplan
o reorganisatie lijn en staf
o veiligheidsbeleid
Het mailadres van de PVT is:
PVT@muzerij.nl

2.7 Oudercommissies (OC’s)
Op locatieniveau functioneert een lokale OC. Hiervan heeft één ouder zitting in de centrale OC. Bij vergaderingen
van de lokale OC is een pedagogisch medewerker van de locatie aanwezig. Op verzoek kan de directeur van
stichting Muzerij aanschuiven. Een à twee maal per jaar vergadert de centrale oudercommissie. In 2019 heeft de
directeur niet deelgenomen aan vergaderingen van de lokale OC’s. De directeur heeft met een lid van OC
Harlekijn in 2019 actualisatie van de reglementen doorgenomen. Een juridische toetsing en vaststelling van de
reglementen vinden plaats in 2020. De directeur heeft daarnaast voor inhoudelijke vragen via mail of telefonisch
contact gehad met lokale OC’s. N.a.v. het voorgenomen besluit van het bestuur om de tarieven in 2020 te
verhogen in 2020 heeft OC Harlekijn een negatief advies uitgebracht. Het bestuur heeft hierop een
tegemoetkoming gedaan middels een nieuw voorgenomen besluit. Het besluitvormings- en adviestraject is in
2020 vervolgd.
De mailadressen van de oudercommissies zijn:
oc.harlekijn@muzerij.nl
oc.vlindertje@muzerij.nl
oc.hummeldonk@muzerij.nl
oc.pinkeltje@muzerij.nl
oc.pinokkio@muzerij.nl
oc.peuterbos@muzerij.nl
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2.8 Opbrengsten van beleid organisatie en samenwerking – in een notendop
Aandachtspunt SPB jaarplan 2019

Niet gestart

Oriëntatiefase

ad Or 2 Het bestuur onderzoekt
mogelijkheden tot schaalvergroting Stichting
Muzerij
ad Or 3 Het bestuur stelt een projectgroep
'van peuter naar kleuter' samen
Kwaliteitsindicator SPB 2019-2022

Werkfase
2019: BSO
de Vlinder

Afrondende
fase
Vervolg 2020

Gereed

2019

Niet gestart

Or 1 80% van de ouders en medewerkers
ervaren directieleden en
locatieverantwoordelijken/IB'ers als zichtbaar
en benaderbaar
Or 2 stichting Muzerij heeft een businessplan
schaalvergroting
Or 3 zowel op stichtingsniveau als op
locatieniveau is er een gezamenlijke
projectgroep 'van peuter naar kleuter'

Oriëntatiefase

Werkfase

2019

2020

Afrondende
fase
2020

2019

2020

2020

2019

2020

2021

Gereed
2020

2021

2.8.1 Interne organisatie – herziening directiestructuur In 2019 is de directiestructuur van stichting Muzerij herzien. Dit was nodig gezien de groei van de organisatie,
de uitbreiding van het aanbod de afgelopen jaren (naast peuterspeelzalen ook kinderopvang en BSO) en de
toenemende eisen die de overheid ons stelt. Het door BMC in 2019 uitgevoerde onderzoek naar
toekomstscenario’s bevestigde de urgentie van professionalisering van de organisatie om toekomstbestendig
te kunnen zijn. Per 1-1-2020 gaan locatieleiders - vanuit de herziene besturingsfilosofie – leiding geven aan
respectievelijk kinderopvanggroep Rijen, en kinderopvanggroep Gilze, Hulten, Molenschot. De locatieleiders
leggen in de hiërarchie verantwoording af aan de directeur van stichting Muzerij. Hiermee kent stichting
Muzerij een vergelijkbare directiestructuur als stichting Nuwelijn. Door twee locatieleiders te benoemen die
ieder verantwoordelijk zijn voor drie locaties wordt de samenwerking tussen de locaties en met de
scholengroepen van stichting Nuwelijn bevorderd. Tevens stelt deze structuur het bestuur, de directie en het
middenmanagement in staat om beter op het strategisch, tactisch en uitvoerend terrein te functioneren.

2.8.2 Interne organisatie – herziening staf
In 2019 is de bezetting van het bestuurskantoor door het bestuur herzien. De ondersteuning van het bestuur
en de locaties op de terreinen financiën en control en personele zaken worden, op basis van outsourcing,
verzorgd door een controller en personeelsmedewerker van Van Oers Accountancy en Advies. Op het
bestuurskantoor werken verder een administratief medewerker personeelszaken, een
administratief/secretarieel medewerker, een medewerker ICT en een pedagogisch coach/IB’er. Ten aanzien
van AVG en privacy wordt gebruik gemaakt van een externe deskundige Functionaris Gegevensbescherming.

2.8.3 Interne organisatie – herziening administratieve systemen en planning en control
Naast de hierboven beschreven reorganisatie van de lijn- en staf heeft van Oers Accountancy en Advies op
verzoek van het bestuur in 2019 een analyse gedaan naar de administratieve inrichting en de planning en
control. Op basis van deze analyse heeft het bestuur alle processen met bijbehorende taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden herzien en beschreven. Tevens is ervoor gekozen zoveel mogelijk in dezelfde
administratieve systemen als stichting Nuwelijn te gaan werken. Dit komt de effectiviteit en efficiënte in de
samenwerking tussen beide stichtingen ten goede.

2.8.4 Samenwerking met stichting Nuwelijn – voor- en vroegschool
Stichting Muzerij is nauw verbonden aan stichting Nuwelijn, een organisatie voor primair onderwijs. In 2019
hebben zij, in het strategisch beleidsplan ‘samen leren, samen doen’, de volgende gezamenlijke ambitie
geformuleerd.
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“Stichting Nuwelijn en stichting Muzerij streven binnen hun locaties naar een doorgaande leerlijn voor
kinderen van nul tot dertien jaar. We willen graag leren van elkaars ervaringen en die van vergelijkbare
organisaties in Nederland.”
Om deze samenwerking te ‘richten’ is in 2019 door het bestuur een gezamenlijke werkgroep ‘van peuter naar
kleuter’ ingericht. Deze werkgroep zal in 2020 en 2021 een beleids- en activiteitenplan opstellen om nader te
bepalen zichtbare opbrengsten t.a.v. optimale doorstroom te realiseren.

2.8.5 Schaalvergroting – uitbreiding van het aanbod met BSO de Vlinder
Voor stichting Muzerij is in 2019 onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het aanbod binnen de scholen van
stichting Nuwelijn uit te breiden. Dit heeft geresulteerd in de opstart van een door stichting Muzerij verzorgde
buitenschoolse opvang (BSO) binnen KBS St. Jozef. In 2019 was deze locatie nog gehuisvest in KOC de Brakken.
Maart 2020 vindt de verhuizing plaats naar KBS St. Jozef.
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3 Domein pedagogisch en educatief beleid
3.1 Algemeen
Stichting Muzerij is een kinderopvangorganisatie. We willen kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar een geborgen
en veilige omgeving bieden. Een omgeving waarin ze ‘spelend leren’ en gestimuleerd worden. We willen er zijn
voor alle inwoners in onze regio die belang hebben bij goede kinderopvang voor kinderen. We zorgen voor
goede contacten met iedereen die ons daarbij kan helpen, of het nu ouders, jeugdzorg, de gemeente of
basisscholen zijn. Hoe dat te realiseren en waar de prioriteiten van stichting Muzerij liggen, ligt vast in het
strategisch beleidsplan en is vertaald in daaruit voortvloeiend beleid. Stichting Nuwelijn heeft in december
2018 het strategisch beleidsplan 2019-2022 ‘Samen leren, samen doen’ vastgesteld. Hierin komen ambities en
beloften aan leerlingen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners c.q. stakeholders terug. De locaties
bieden elke dag betekenisvolle kinderopvang. In dit deel van het bestuursverslag noemen we de
ontwikkelingen in 2019 t.a.v. het pedagogisch en educatief beleid die binnen ons brede aanbod en/of
stichtingsniveau relevant zijn.

3.2 Lokale Educatieve Agenda (LEA) en taalproject
In 2019 is er geen LEA geweest. In gezamenlijkheid met de gemeente, Nuwelijn, Tangent, PCPO en Humankind
heeft stichting Muzerij in 2019 deelgenomen aan het taalproject. Het bestuur van stichting Nuwelijn en
stichting Muzerij heeft hierin het voortouw genomen, zijnde penvoerder. Dit project beoogt de taligheid van
kinderen in deze gemeente te vergroten. PSG Pinkeltje heeft samen met KBS St. Anna deelgenomen aan het
projectonderdeel ‘taal digitaal’. PSG Pinokkio en KBS de Bolster hebben zich samen gericht op het project ‘naar
de bieb’. In het voorjaar van 2020 worden deze projecten geëvalueerd. De directeur van stichting Muzerij had
zitting in de stuurgroep van het taalproject.

3.3

Gevolgen wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Een deel van de maatregelen rondom de Wet IKK is in 2018 ingegaan. Om aan de wet te voldoen zijn in 2019
veel veranderingen binnen stichting Muzerij doorgevoerd. Hieronder een opsomming:
•

Wijziging beroepskracht-kindratio (bkr) baby’s en vaste gezichten
Het maximaal aantal baby’s van nul jaar per pedagogisch medewerker is omlaag gegaan: van één
PM’er op vier nuljarigen, naar één PM’er op drie nuljarigen. Het aantal vaste gezichten voor nuljarigen
is van drie naar twee gegaan. Als er op basis van de beroepskracht-kindratio met drie of meer PM’ers
gewerkt wordt, zijn maximaal drie vaste gezichten toegewezen aan een groep met nuljarigen. Als het
kind aanwezig is, werkt er altijd minimaal één vast gezicht van het kind op de groep. Er kunnen dus
meer pedagogisch medewerkers, al dan niet structureel, op de betreffende groep werken, naast de
‘vaste’ gezichten. De vaste gezichten zijn in 2019 bepaald per kind, niet op groepsniveau.

•

Wijziging bkr buitenschoolse opvang
Voor kinderen van 7 jaar en ouder is het maximaal aantal kinderen per PM’er omhoog gegaan: van
éém PM’er op tien kinderen naar één PM’er op twaalf kinderen. Voor groepen met kinderen van vier
tot dertien jaar is het maximaal aantal kinderen per PM’er naar elf gegaan.

•

Wijziging bkr gecombineerde opvang (dagopvang en bso)
Voor de berekening van de BKR bij combinatiegroepen van dagopvang en buitenschoolse opvang
wordt een kind van vier jaar en ouder in 2019 beschouwd als een kind van drie jaar.

•

Invoering pedagogisch beleidsmedewerker
Vanaf 1 januari 2019 coacht een pedagogisch beleidsmedewerker/coach de pedagogisch
medewerkers (PM’ers) bij de dagelijkse werkzaamheden. Iedere PM’er wordt jaarlijks gecoacht. Voor
een fulltimer wordt minimaal tien uur coaching per jaar berekend. De pedagogisch
beleidsmedewerker houdt zich daarnaast ook bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.
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•

Aanwezigheid minimaal één volwassene met kinder-EHBO
Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er op elk kindercentrum een
volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig is tijdens openingsuren. Binnen stichting
Muzerij zijn alle pedagogisch medewerkers in 2019 het bezit van een Certificaat EHAK en volgen
jaarlijks de herhalingsbijeenkomst.

•

Het mentorschap verder uitgewerkt
Aan ieder kind is in 2019 een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt
op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het
welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het
aanspreekpunt voor het kind.

•

Eisen aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid doorgevoerd
De verplichting voor een jaarlijks vastgestelde risico-inventarisatie Kinderopvang is in 2019 vervallen.
Ook is de verplichting om een ongevallenlijst bij te houden vervallen. Daarvoor in de plaats is er een
actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid. In de praktijk wordt er gehandeld zoals in het veiligheids- en
gezondheidsbeleid beschreven is. Dit beleid is in 2019 opgenomen binnen het kwaliteitsbeleid en de
planning- en controlcyclus.

Voor de organisatie heeft de IKK wet in 2019, naast herziening van beleid en bedrijfsvoering, geleid tot het
meer moeten inzetten van beroepskrachten i.v.m. de leidster-kindratio, extra taakuren voor het mentorschap
en het aanstellen van een pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker, zijnde tevens IB’er. Dit alles
heeft geleid tot een aanzienlijke kostenstijging en verklaart mede de noodzaak tot het aanpassen van de
tarieven in 2020. In 2023 zal de IKK-wet verder eisen aan onze stichting stellen.

3.4 De peuterspeelgroepen (PSG)
In 2019 had stichting Muzerij zes peuterspeelgroepen. Op de locatie in Gilze na, waren deze inpandig bij de
basisscholen van stichting Nuwelijn. In het strategisch beleidsplan van de beide stichtingen wordt de komende
jaren gestreefd naar versterking van de doorgaande leerlijn van peuter naar kleuter. We constateren dat de
animo voor PGS in 2019 flink is afgenomen. Over 2019 lijden onze PGS’s een gezamenlijk verlies van ruim €92K.
Dit komt mede door de stichtingsbrede herstructurering (incidentele lasten gehele stichting: € 58.000) en
lagere gemeentelijke subsidie (structureel € 33.000) door de nieuwe bekostigingssystematiek. Zonder
uitbreiding van ons aanbod met KDV en BSO zou de stichting niet meer hebben bestaan. Zie voor een verdere
toelichting op de baten en lasten hoofdstuk 10. We maken ons zorgen over de grenzen van onze mogelijkheden
om PSG ook binnen de kleine scholen voort te kunnen laten bestaan. Hierover heeft de directeur-bestuurder
vanaf zijn aantreden in 2017 zijn zorgen gedeeld met de wethouder en meerdere verzoeken gedaan aan haar
gedaan hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor te voelen en nemen. Tot dusver hebben deze
gesprekken niet geleid tot concrete gezamenlijke afspraken of maatregelen.

3.4.1 PSG Harlekijn
In 2019 is de 3+ groep bij PSG Harlekijn verder vormgegeven en is de naam gewijzigd in ‘opstapgroep’. De
inhoud van het aanbod is uitgebreid door intensivering van de samenwerking, en uitwisseling met de groepen
één en twee van KOC Brakken en KDV en BSO Harlekijn. De leeftijd van de kinderen in deze groep is aangepast
van kinderen van drie jaar en negen maanden naar kinderen van drie jaar en vijf maanden. Deze pilot wordt in
mei 2020 geëvalueerd.

3.4.2 PSG ‘t Peuterbos
Het aangepaste aanbod van vier naar drie dagdelen in 2018, is in 2019 voortgezet en verder inhoudelijk
vormgegeven met als doelstelling zoveel mogelijk de VVE-peuters te blijven bereiken. De in 2018 aangepaste
openingstijden, waarvoor het college van B&W de gedoogmogelijkheid niet wilde toepassen, zorgden er in
2019 echter voor dat VVE-kinderen nu minder VVE-aanbod genieten. Ouders kiezen ervoor weinig tot geen
gebruik te maken van dit extra uur per week. Deze locatie zit inpandig bij KBS de Burgemeester van Mierlo. Het
is gezien, het in verhouding grote aantal kinderen met taalachterstanden voor zowel de PSG als de basisschool,
cruciaal een volwaardig VVE-aanbod te kunnen blijven realiseren.

16

3.4.3 PSG het Vlindertje
PSG het Vlindertje is gehuisvest binnen KBS St. Jozef. De krimp van 2018 heeft zich weer wat hersteld. Waar in
2018 deze PGS is teruggebracht van drie naar twee groepen, hebben we in 2019 weer een halve groep kunnen
openen. Deze locatie vraagt extra aandacht, aangezien meer dan de helft van alle kinderen gebruik maakt van
het VVE- aanbod. Op sommige dagdelen wordt er dan ook gewerkt met een vrijwilliger naast de twee
beroepskrachten. In 2019 werd echter bekend dat het werken met betaalde vrijwilligers binnen een
vennootschapsbelastingplichtige organisatie niet mogelijk is. Er is afscheid genomen van de betaalde
vrijwilligers en een werving gestart met het zoeken naar onbetaalde vrijwilligers. Dit heeft helaas tot minimale
resultaten geleid waardoor op sommige dagdelen extra pedagogisch medewerkers ingezet worden.

3.4.4 PSG Hummeldonk
Deze locatie in de kleine dorpskern Hulten biedt een halve groep PSG. Er is samenwerking met groep één en
twee van KOC Drie Musketiers. Om hier VVE te kunnen blijven aanbieden hebben we in 2019 de inhoud van
VVE hetzelfde gemaakt als bij PGS Pinkeltje in de kleine dorpskern Molenschot. Tevens hebben we hier op
beide locaties dezelfde medewerker verantwoordelijk voor gemaakt. De Inspectie beoordeelde deze
gelijkschakeling van VVE in 2019 als overtreding. Op ons verzoek gedoogt de gemeente deze constructie.
Hierdoor kan stichting Muzerij op beide locaties voorlopig nog VVE blijven bieden. Voor PSG Hummeldonk is
gedogen door de gemeente echter geen structurele oplossing voor het kunnen blijven voortbestaan. Zoals al
eerder gezegd lopen gesprekken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en bestuur hierover
stroef.

3.4.5 PSG Pinkeltje
PSG Pinkeltje is gehuisvest in MFA de Molenwiek, in de kleine dorpskern Molenschot. Bijzonder aan deze
locatie is de samenwerking met cliënten van Amarant. Deze locatie is in 2019 naar een halve groep gegaan
i.v.m. krimp. Om hier VVE te kunnen blijven aanbieden hebben we in 2019 de inhoud van VVE hetzelfde
gemaakt als bij PSG Hummeldonk in de kleine dorpskern Hulten. Tevens hebben we hier op beide locaties
dezelfde medewerker verantwoordelijk voor gemaakt. De Inspectie beoordeelde deze gelijkschakeling van VVE
in 2019 als overtreding. Op ons verzoek gedoogt de gemeente deze constructie. Hierdoor kan stichting Muzerij
op beide locaties voorlopig nog VVE blijven bieden. Voor PSG Pinkeltje is gedogen door de gemeente echter
geen structurele oplossing voor het kunnen blijven voortbestaan. Zoals al eerder gezegd lopen gesprekken over
de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en bestuur hierover stroef.

3.4.6 PSG Pinokkio
PSG Pinokkio is gehuisvest in cultureel centrum de Schakel in Gilze en werkt nauw samen met KBS de Bolster
(Nuwelijn) en OBS de Wildschut (Tangent). In 2018 zagen we hier een daling van het aantal kinderen, in 2019 is
dit gestabiliseerd.

3.4.7 Uitstroomgegevens PSG
Stichting Muzerij had in 2019 tweehonderdvijfentwintig peuterplaatsen ter beschikking. In 2019 stroomden er
honderdvijftien peuters uit. Deze peuters gingen over het algemeen naar de basisscholen binnen de gemeente.
Van een enkeling is niet bekend waar deze naartoe ging als hij/zij de leeftijd van vier jaar heeft bereikt. Er zijn
peuters vroegtijdig gestopt om diverse redenen, zoals de overstap naar kinderopvang, i.v.m. werk van ouders
of de overstap naar een medisch kinderdagverblijf. Er zijn enkele peuters langer gebleven omdat ze nog
onvoldoende bagage hadden vanuit VVE om naar de basisschool te gaan, omdat ze op de wachtlijst stonden
voor speciaal onderwijs of omdat er op het einde van het schooljaar geen doorstroommogelijkheid meer was
naar de basisschool (keuze ouders of school). In onderstaande tabel is op detailniveau zichtbaar waar de
uitgestroomde peuters naartoe zijn gegaan.
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3.5 Kinderdagverblijf (KDV)
Stichting Muzerij heeft in mei 2017 haar dienstenaanbod verbreed met KDV Harlekijn. Dit KDV is gevestigd in
KOC de Brakken. KDV Harlekijn biedt een verticale groep met zestien kindplaatsen per dag. In 2019 is KDV
doorgegroeid naar een volle bezetting met nog een enkele plaats op woensdag en vrijdag daarmee is het
maximum van het aantal contracten ongeveer bereik. Er is een wachtlijst tot in begin 2021. Verdere uitbreiding
van KDV Harlekijn binnen KOC de Brakken is niet mogelijk. Het bestuur heeft daarom besloten een onderzoek te
starten naar een eigen KDV binnen KBS St. Jozef.
Ontwikkeling aantal contracten KDV Harlekijn
periode
december 2017 december 2018
aantal contracten 23
35

december 2019
36

Bovenstaande tabel zegt niets over het aantal afgenomen uren. De tabel betreft individuele kinderen die een
plaats afnemen. In tegenstelling tot diverse andere aanbieder biedt KDV Harlekijn verschillende pakketten aan,
zoals flexibel, één of meerdere dagdelen, verschil in aantal weken met of zonder vakantieopvang.
De medewerkers van KDV Harlekijn waren in 2019 tevens werkzaam in BSO Harlekijn, die in hetzelfde pand
gehuisvest is. Tevens zijn er medewerkers vanuit de PSG Harlekijn ingezet. Naast personele samenwerking wordt
er op de inhoud samengewerkt: het pedagogisch beleidsplan van stichting Muzerij wordt binnen de KDV, net
zoals bij de PSG, jaarlijks besproken en waar nodig geactualiseerd. Ook worden de medewerkers van de KDV
meegenomen in de jaarlijkse VVE scholing en wordt er binnen het ritme van de groep aangehaakt op enkele
thema’s vanuit VVE. Zowel binnen PSG, KDV en BSO Harlekijn is in 2019 extra geïnvesteerd om de leeromgeving
aan te laten sluiten op het gezamenlijke aanbod. Zodoende stimuleren we verbinding tussen KDV, PSZ en BSO.
De samenwerking met de groepen één en twee van KOC de Brakken is in 2019 verder geoptimaliseerd.

3.6 Buitenschoolse opvang (BSO)
De in september 2016 opgestarte BSO op Harlekijn is in 2019 flink gegroeid. Dit heeft mede te maken met het
feit dat stichting Muzerij voor deze locatie - geheel onverwacht - in juni 2019 een uitbreiding heeft aangevraagd
bij de gemeente. Stichting Muzerij was namelijk nog in voorbereiding op het realiseren van een BSO in eigen
beheer op binnen KBS St Jozef per januari 2020. Bij aanvang van de zomervakantie werden de ouders KBS St.
Jozef opeens geconfronteerd met het bericht van Humankind dat hun, daar gevestigde BSO, augustus zou
stoppen op die locatie. Daarop is stichting Muzerij alles in werking gaan stellen om een eigen alternatief aanbod
dichtbij te realiseren. Vanaf juli (2019) zijn er daardoor kinderen van basisschool KBS Jozef opgevangen binnen
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BSO Harlekijn. Hiervoor is een eigen stamgroep gecreëerd: BSO De Vlinder. In maart 2020 verhuist BSO de Vlinder
naar KBS St. Jozef.
Ontwikkeling aantal contracten BSO Harlekijn en BSO de Vlinder
periode
december 2017 december 2018 mei 2019
aantal contracten 42
50
57

december 2019
89

BSO Harlekijn heeft in 2019 nauw samengewerkt met PSG en KDV Harlekijn (zie ook 3.6.1.). Stichting Muzerij
heeft afspraken gemaakt met Sportskool waardoor kinderen binnen het BSO-aanbod de mogelijkheid geboden
is mee te doen aan sportactiviteiten. De groepsruimte van BSO Harlekijn is in 2019 aangepast aan de
groepsgrootte en sluit daardoor beter aan bij de doelgroep. Door de plotselinge groei door de versnelde opstart
van BSO De Vlinder, inpandig bij BSO Harlekijn is, in nauwe afstemming met KOC de Brakken in 2019 de
theaterzaal toegevoegd als extra groepsruimte. Ouders en kinderen van de stamgroep BSO de Vlinder binnen
Harlekijn zijn in 2019 actief betrokken bij de verbouwing van de BSO ruimte in de KBS St. Jozef.

3.7 Dreumesclub en ouderkamer
Stichting Muzerij biedt, in samenwerking met PSG ’t Peuterbos, KBS Burgemeester van Mierlo en de gemeente,
binnen KBS Burgemeester van Mierlo een dreumesclub aan. Dit is een laagdrempelige koffieochtend voor ouders
met jonge kinderen. Hier kunnen ouders elkaar ontmoeten en met elkaar spreken over dagelijkse opvoedzaken.
De dreumesclub wordt apart gefinancierd vanuit de gemeente met een activiteitensubsidie en zodanig ook apart
verantwoord. In oktober 2019 is een van de drie dagdelen verplaatst naar KBS St. Jozef voor een betere spreiding
en een groter bereik voor ouders binnen de gemeente. De dreumesclub binnen KBS St. Jozef deelt de ruimte met
de ouderkamer. Dit is een pilot binnen het taalproject (zie 3.3).

3.8 Voor en vroegschoolse educatie (VVE)
3.8.1 Verantwoording en bezettingsgraad in relatie tot VVE
Op alle locaties van stichting Muzerij wordt VVE aangeboden op de PSG. Er wordt gewerkt conform een erkend
VVE-programma en er is een zorgstructuur. De VVE-middelen vanuit de gemeente worden ingezet voor extra
dagdelen (VVE-groep/dagdelen), materialen, coördinatie, de inzet van de zorgstructuur, de inzet van een IB’er,
de (warme) overdracht naar de basisschool en deskundigheidsbevordering.
Deze VVE-middelen worden elk kwartaal middels een kwartaalmonitor aan de gemeente verantwoord. Tevens
is er een jaarlijkse accountantscontrole.
Stichting Muzerij vindt het belangrijk dat kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand zo vroeg
mogelijk ondersteuning krijgen. Het is daarom van belang dat kinderen vroeg gezien worden en naar een KDV of
PSG gaan waar een kindvolgsysteem is. Stichting Muzerij wil segregatie voorkomen door spreiding van VVEpeuters over alle locaties en een ruim aanbod aanbieden, zodat alle peuters, op elke PSG en binnen iedere
basisschool gebruik kunnen blijven maken van VVE binnen reguliere groepen.
Door de nieuwe VE normering (zie 3.8.6.) in combinatie met de terugloop in geboortes èn de aantrekkingskracht
van PSG komt de signalerende rol van de PSG’s in het geding. In 2020 zal onderzocht worden of het nog wel
(financieel) mogelijk is om op de kleine scholen een PSG en daarmee ook VVE te organiseren.

3.8.2 Aanbod extra dagdelen met VVE
Peuters met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand of peuters die al verder zijn in hun ontwikkeling krijgen,
in het kader van VVE, twee (voor ouders gratis) extra dagdelen aangeboden. Binnen deze extra dagdelen wordt,
door middel van herhaling van het al gevolgde VVE-programma, de ontwikkeling extra gestimuleerd of krijgt de
peuter extra uitdaging geboden. Stichting Muzerij werkt met het programma UK&Puk en Taallijn. Alle peuters
hebben daar profijt van gehad, in het bijzonder de eenendertig VVE-peuters.
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3.8.3 Zorgstructuur en inzet IB’er in relatie tot VVE
Het doel van de zorgstructuur van stichting Muzerij is het in beeld krijgen van zorgpeuters om van daaruit de
peuter en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) goed te begeleiden. Binnen de zorgstructuur zijn afspraken rondom
het handelen bij zorgpeuters duidelijk en planmatig beschreven. De zorgstructuur wordt aangestuurd door onze
IB’er. PM’ers worden ondersteund en kunnen onderdelen van de zorg uit handen geven om zich te richten op de
begeleiding van peuters op de groep. De IB’er onderhoudt contacten met samenwerkingspartners zoals de GGD.
De IB’er is tevens aanspreekpunt voor externe partners, zoals scholen, GGD 0-4, de MEE-consulent en het
speciaal onderwijs (als het zorgpeuters en hun ouder(s)/verzorger(s) betreft).
Binnen de zorgstructuur zijn de volgende onderdelen geborgd:
• peutervolgsysteem;
• meldcode kindermishandeling;
• inzet intern begeleider;
• overdracht systeem (digitaal + warm waar nodig).
De zorgstructuur kent de volgende planmatige aanpak:
• ieder schooljaar worden door de IB’er zorgbesprekingen gepland op elke PSG en KDV;
• ieder schooljaar worden door de IB’er zorgbesprekingen gepland met GGD 0-4 (consultatiebureau) en
peuterconsulent);
• waar nodig wordt een peuterconsulent (MEE) voor observaties en/of trajectbegeleiding ingeschakeld;
• de zorgstructuur en het protocol kindermishandeling worden jaarlijks besproken binnen de teams en
waar nodig geactualiseerd;
• aan elke (zorg)peuter wordt een mentor toegewezen. Pedagogisch medewerkers zijn hierdoor het
eerste aanspreekpunt voor ouders. Ze zorgen ervoor dat alle benodigde informatie over de peuters
wordt bijgehouden, de IB’er geïnformeerd blijft en de overdracht van de desbetreffende peuter goed
verloopt.

3.8.4 Deskundigheidsbevordering en VVE
De afgelopen jaren heeft stichting Muzerij geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van pedagogisch
medewerkers. Alle medewerkers zijn VVE-gecertificeerd. Jaarlijks wordt het pedagogisch handelen en de VVEgeactualiseerd. Nieuwe medewerkers worden bijgeschoold en/of begeleid door collega’s. In 2019 hebben alle
medewerkers de cursus Kijk Webbased van Kracht Educatief gevolgd met als doel: het observeren en registreren
van de ontwikkeling van kinderen middels KIJK webbased. Jaarlijks volgen alle medewerkers
herhalingsbijeenkomsten voor EHAK (Eerste Hulp Aan Kinderen). Alle medewerkers hebben een webbased
(her)scholing nieuwe meldcode kindermishandeling gevolgd. De medewerkers van het KDV zijn gestart met een
scholing baby specialisme. De medewerkers van de BSO hebben een training sport/spel en veiligheid gevolgd,
verzorgd door de buurtsportcoach. Daarnaast zijn er individuele medewerkers die in 2019 relevante workshops
of lezingen hebben gevolgd.

3.8.5

Kengetallen VVE

In 2019 werden eenenzestig peuters opgenomen binnen de zorgstructuur. Voor vijftig van deze peuters met een
ondersteuningsbehoefte was het aanbod van twee extra dagdelen haalbaar en noodzakelijk. Voor de overige elf
peuters was dit aanbod (nog) niet de oplossing of niet haalbaar. Binnen de zorgstructuur en VVE werden er elf
peuters doorverwezen naar externe ondersteuning. Bij de peuters met VVE lag deze behoefte binnen de
ontwikkelingsgebieden taal, sociaal emotioneel en algehele ontwikkeling. Alle peuters die de peuterspeelzaal
verlieten (74) werden digitaal overgedragen naar een basisschool middels het digitale overdrachtsformulier ‘naar
groep 1’. Waar nodig werd dit uitgebreid met een warme overdracht.
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3.8.6 VVE toekomstige ontwikkelingen – van tien naar zestien uur.
Het huidige VE-aanbod is volgens onderzoek onvoldoende om achterstanden bij doelgroep-peuters weg te
nemen. Om de voorschoolse educatie (VE) te verbeteren, investeert de Rijksoverheid structureel
honderdzeventig miljoen euro. Een van de maatregelen om het VE-aanbod te versterken is een intensivering
van het urenaanbod. Doelgroep-peuters (tweeënhalf tot vier jaar) zouden per 2020 minstens per jaar
negenhonderdzestig uur voorschoolse educatie moeten krijgen. Dat komt neer op zo’n zestien uur per week.
Ook moet op elke VE-groep vanaf 2020 jaarlijks honderdzestig uur aan pedagogisch beleidsmedewerkers
worden ingezet, die zich gaan richten op versterking van het VE-aanbod. Mei 2019 heeft minister Slob de
gemeenten zeven maanden uitstel gegeven om VVE uit te breiden naar 16 uur per week. Gemeenten zijn
verplicht om vanaf 1 augustus 2020, en niet 1 januari 2020, 960 uur per peuterperiode VE aan te bieden aan
doelgroep-peuters. Er staan echter geen sancties tegenover als de invoering binnen de gemeente en
kinderopvangorganisaties per januari 2021 wordt geeffectueerd.. Echter moet er dan wel op 1 augustus 2020
een overeenkomst liggen tussen de gemeente en kinderopvang en een uitwerking voor uitvoering.
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Binnen de ABG gemeente is in 2019 geconstateerd dat starten met zestien uur VVE per 1 augustus 2020 niet
haalbaar is. Het is zeer wenselijk de VE regeling per januari 2021 in te laten gaan om de voorbereiding daarop
goed vorm te kunnen geven. De ABG gemeente heeft een extern adviseur (Helen Schiltmeijer, adviser van
Buitenhek Management & Consult) aangetrokken om de overgang naar de invoering van deze nieuwe wet te
begeleiden. Eind 2019 is er een werkgroep gevormd met alle partijen binnen de ABG gemeente die VE aanbod
hebben. Stichting Muzerij is hierbij actief betrokken.

3.9 ICT-ontwikkelingen
In 2018 zijn alle scholen en het bestuurskantoor gaan werken in de Cloud. We zijn overgestapt naar Cloudwise..
In 2019 heeft de implementatie van Cloudwise een vervolg gekregen door alle telefonie daaronder te brengen.
Tevens is in 2019 een start gemaakt met gestructureerd overleg tussen het bestuur en de medewerker ICT om
meer projectmatig te werk te gaan

3.10 Opbrengsten van pedagogisch en educatief beleid 2019 – in een notendop
Aandachtspunt SPB jaarplan 2019
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4 Domein kwaliteit
4.1 Algemeen
Conform de uitgangspunten van ons onderwijskwaliteitsplan wordt er middels een kwaliteitsagenda
systematisch aan de kwaliteitscultuur en kwaliteitszorg gewerkt. Sinds de instelling van een
onderwijskwaliteitscommissie binnen de Raad van Toezicht is het onderwerp onderwijskwaliteit in 2019 een
prominent onderwerp van gesprek gebleven tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. De
directeuren van de scholengroepen hebben bij de Raad van Toezicht een presentatie gegeven over de
onderwijskwaliteit van hun scholen.

4.2 Inspectie
Alle locaties van stichting Muzerij zijn in 2019 door de GGD geïnspecteerd volgens het landelijk inspectiekader
kinderopvang. Alle locaties voldoen ruimschoots aan de kwaliteitseisen voor PSG en KDV en kregen
complimenten van de inspecteur voor een goede organisatie en krachtige praktijk. Enkel bij de twee locaties in
de kleine dorpskernen, PSG Hummeldonk en PSG Pinkeltje werd een overtreding geconstateerd. Volgens de
kaders moet VVE worden aangeboden op één locatie. Gezien dit voor deze kleine locaties niet mogelijk is heeft
de gemeente dit gedoogd en daarmee zijn ook deze locaties op dat onderdeel goedgekeurd.

4.3 Klachten en klachtenregeling
Stichting Muzerij heeft een interne en externe klachtenprocedure. Voor de externe klachtenprocedure is de
stichting aangesloten bij het’ landelijk loket klachten en geschillen voor kinderopvang’.
In 2019 zijn geen officiële klachten geweest. In maart 2019 heeft stichting Muzerij een klachtenvrijbrief
ontvangen van de geschillencommissie (over 2018). In 2019 zijn er geen klachten gemeld bij het klachtenloket
we verwachten dan ook in 2020 een klachtenvrijbrief te ontvangen over 2019. Deze zullen we vervolgens
openbaar maken op onze website www.muzerij.nl.

4.4 Opbrengsten van beleid kwaliteit 2019 – in een notendop
Aandachtspunt SPB jaarplan 2019
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4.4.1 Strategisch beleid
In 2018 heeft de directeur-bestuurder een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld. Bij dit proces zijn vele inen externe stakeholders, zoals de RvT, PVT, leerkrachten, ouders, de OC’s en experts t.a.v. HRM en kwaliteit,
betrokken. Dit heeft geresulteerd in een beleidsplan, waarmee de stichting de komende jaren de focus legt op
het dagelijks verbeteren van de kwaliteit en het daarvoor benodigde educatief, pedagogisch en didactisch
23

handelen van medewerkers. Belangrijke onderdelen van het strategisch beleidsplan zijn derhalve de
kwaliteitszorg en het strategisch HRM-beleid. In 2019 is het personeelsbeleid van stichting Muzerij herzien en
afgestemd op de doelstellingen van het ook in 2019 vastgestelde kwaliteitsbeleid. Over de vorderingen van het
strategisch beleid heeft de directeur-bestuurder in 2019 tweemaal de Raad van Toezicht geïnformeerd middels
een voortgangsrapportage.

4.4.2 Pedagogisch kwaliteitsbeleid
In 2019 heeft stichting Muzerij in samenwerking met Edux het pedagogisch kwaliteitsbeleid ontwikkeld
vastgesteld. In dit document wordt beschreven op welke wijze het bestuur en de locaties systematisch (PDCA)
werken aan de kwaliteit van de kinderopvang. Het plan volgt het onderzoekskader van de GGD-Inspectie en
beschrijft de wijze waarop het bestuur en de kinderopvang invulling geven aan de eigen ambities. In 2019 is
vanuit dit kwaliteitskader een kwaliteitsagenda ontwikkeld. Vanuit deze kwaliteitsagenda wordt de
kwaliteitszorg per 2020 op systematische wijze (PDCA) gemonitord.

4.4.3 Kwaliteitsagenda
In 2019 is vanuit dit kwaliteitskader een kwaliteitsagenda ontwikkeld. Vanuit deze kwaliteitsagenda wordt de
kwaliteitszorg per 2020 op systematische wijze (PDCA) gemonitord. Taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden zijn binnen deze agenda gekoppeld aan het ook in 2019 herziene personeelsbeleidsplan
en de inrichting van de nieuwe organisatiestructuur.
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5 Domein personeel
5.1 Algemeen
5.2 Personeelsbezetting
De terugloop van kinderen bij PSG, de groei van de BSO en KDV en de reorganisatie van de lijn- en staf hebben
in 2019 gevolgen gehad voor het aanbod en de personele bezetting. Het personeelsbestand is in 2019 ten
opzichte van 2018 met 2,09FTE gegroeid (van 10,97FTE in 2018 naar 13,41FTE in 2019).
Bij stichting Muzerij waren er ultimo 2019 in totaal 32 medewerkers in dienst. De directeur-bestuurder is door
stichting Nuwelijn in 2019 voor 0,2FTE gedetacheerd aan stichting Nuwelijn.
Bezetting 2019
Pedagogisch medewerker
Groepshulp
Administratief medewerker
Directeur
Intern Begeleider
Locatieleider ad interim
Medewerker relatiebeheer
Extra taakuren
Totaal stichting Muzerij

FTE
9,76
0,56
0,44
0,91
0,61
0,67
0,11
0,35
13,41

De gemiddelde leeftijd is in 2019 ten opzichte van 2018 gedaald.
Gemiddelde leeftijd
2018
2019

50
49

Het percentage medewerkers met een vast dienstverband is in 2019 gestegen. Gezien de krapte op de
arbeidsmark is het belangrijk medewerkers aan onze organisatie te blijven binden.
Verhouding contracten van onbepaalde tijd vs. tijdelijke contracten 2019
2018
2019

%
86,0% vs. 14 %
88,78 vs. 11.22 %

5.3 Opbrengsten van beleid personeel 2019 – in een notendop
Aandachtspunt SPB jaarplan 2019
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Kwaliteitsindicator SPB 2019-2022
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5.3.1 Bedrijfsgezondheidsdienst en ziekteverzuim
Ons ziekteverzuim blijft structureel dalen en laag. Ten opzichte van 2018 (3,90%) is het verzuim in 2019 met
2,16% gedaald naar 1,74%. Dit ligt ruim onder de in 2019 bijgestelde bestuursnorm van 4% en het landelijk
gemiddelde van 5,5%. In 2019 is besloten om per januari 2020 van ‘Zorg van de Zaak’ over te stappen naar de
‘Arbo Unie’. Daarmee krijgt stichting Muzerij dezelfde bedrijfsgezondheidsdienst en bedrijfsarts als stichting
Nuwelijn.

Ontwikkeling ziekteverzuim %
6
5
4

4,48
3,9

3
2,27

2

1,74

1
0
2016

2017
bestuursnorm

2018
landelijk gemm.

2019
Muzerij

5.3.2 Personeelsbeleidsplan
Per 1 augustus 2019 kent stichting Muzerij een nieuw personeelsbeleidsplan. De focus in dit plan ligt op het
verbeteren van de kwaliteit van de PM’er. Binnen Stichting Muzerij is het vanzelfsprekend dat mensen die in de
dagelijkse praktijk met de opvang en begeleiding van kinderen bezig zijn, zich open opstellen en zich zoveel
mogelijk richten op samenwerking. Zoals in het Pedagogisch Educatief Beleid beschreven staat, observeren,
signaleren en ondersteunen de pedagogisch medewerkers de kinderen met als doel de juiste condities te
scheppen waarin het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Om elke dag een stukje beter te worden
en kwalitatief goede en professionele opvang en begeleiding te bieden, staan de medewerkers open voor het
gesprek met collega’s en de leidinggevende over de opvang op de locatie in het algemeen en het proces in de
eigen groep in het bijzonder. Om dit te realiseren, zijn voor de beleidsperiode 2019-2022 de volgende
speerpunten benoemd:
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1. Focus op opvang
2. Professionele ontwikkeling en loopbaan
3. Inzetten van kwaliteiten
4. Elke dag met plezier naar je werk gaan
Het personeelsbeleidsplan is zowel op ons intranet als de openbare website geplaatst. We willen ons graag
verantwoorden aan de buitenwereld en zijn er trots op dat ons personeelsbeleid zich focust op de kwaliteit van
de kinderopvang. In onze nieuwe gesprekscyclus leggen we de nadruk op het gesprek over de door onze
medewerkers gerealiseerde pedagogische en educatieve kwaliteit en hun welbevinden en ambities. We
hechten meer waarde aan tussentijds feedback- en voortgangsgesprekken en voeren enkel
beoordelingsgesprekken wanneer dit rechtspositionele gevolgen kan hebben.
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6 Domein samenwerking met ouders en omgeving
6.1 Algemeen
Stichting Muzerij werkt vanuit verschillende kaders en met partners in de regio samen aan het realiseren van
haar missie.

6.2 Samenwerkingsverbanden vanuit de maatschappelijke opdracht
Onderwerp /
thema

Stichting
Muzerij

Participerende partijen

Doel

VVE-groep
gemeente Gilze
en Rijen

Stichting
Muzerij

Kinderopvangorganisaties, GGD en
gemeente Gilze en Rijen. Primair
onderwijs op afroep.

Delen van kennis en inzichten tussen het werkveld en
gemeente t.a.v. voor- en vroegschool.

Netwerk jonge
kind en IKC

Stichting
Muzerij

Edux, kinderopvangorganisatie,
primair onderwijs

Delen van kennis en inzichten t.a.v. IKC-ontwikkeling en het
jonge kind binnen voor- en vroegschool

Lokale
Educatieve
Agenda Gilze en
Rijen

Stichting
Muzerij

Gemeente Gilze en Rijen, besturen
voor primair onderwijs en
kinderopvang.

Realisatie LEA Gilze en Rijen, optreden als
samenwerkingspartner voor kinderopvang, welzijn, zorg en
gemeente. Namens stichting Muzerij participeren de
directeur-bestuurder en de directeur Muzerij in dit overleg.
Er is in 2019 geen LEA geweest.

Taalproject
Gilze Rijen

Stichting
Muzerij

Taalproject Gilze en Rijen

Vergroten van de taalvaardigheid van kinderen uit de
gemeente Gilze en Rijen door samenwerking en
kennisuitwisseling tussen de organisaties voor onderwijs,
opvang en de gemeente. De directeur Muzerij participeert in
de stuurgroep.

6.3 Opbrengsten beleid samenwerking ouders en omgeving 2019 – in een notendop
Aandachtspunt SPB jaarplan 2019
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6.3.1 Tevredenheidsmetingen ouders
Stichting Muzerij hecht veel waarde aan de tevredenheid van ouders over het dienstenaanbod. In het in 2019
herziene kwaliteitsbeleid is opgenomen dat we in 2020 een tevredenheidsmeting uitzetten onder onze ouders.

6.3.2 Lokaal sportakkoord
Stichting Muzerij en stichting Nuwelijn hebben zich in 2019 verbonden aan het lokaal sportakkoord van de
gemeente Gilze en Rijen. Binnen de ouderkamer op KBS St Jozef zal aandacht worden besteed aan het belang
van een gezonde leefstijl. Tevens hebben de buurtsportcoaches die werkzaam zijn binnen de scholen van
stichting Nuwelijn in 2019 een training t.a.v. bewegen met kinderen georganiseerd voor onze PM’ers.
28

7 Domein positionering
7.1 Algemeen
In 2019 hebben het bestuur en de locaties in gezamenlijkheid met de scholen van stichting Nuwelijn een start
gemaakt met het meer en beter zichzelf ‘op de kaart zetten’ binnen de gemeente Gilze en Rijen. Dit heeft
geresulteerd in wervingsactiviteiten en interne dialogen over de profielen van de gezamenlijke locaties.

7.2 Bezetting
Bepalend voor de reikwijdte van de financiële mogelijkheden om de doelen en ambities te realiseren, is zijn de
kind aantallen op de locaties. Na de harmonisatie is aantal bezette kindplaatsen i.p.v. de geboden capaciteit de
grondslag voor de inkomsten van PSG. De daling van het aantal ouders dat gebruik maakt van PSG heeft
negatieve consequenties voor het resultaat. Vanuit de strategische visie wil stichting Muzerij ervoor blijven
gaan de kleine kinderopvanglocaties in stand te houden. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid voor
opvang in de kleine kernen. Ook wil stichting Muzerij ‘oude’ peuterspeelzaalwerk handhaven, waarmee het oog
blijft houden voor kinderen die vaak net iets extra’s nodig hebben. Om dit te kunnen blijven waarmaken is de
samenwerking met de gemeente en ouders cruciaal. Solidariteit tussen locaties en de onderdelen PSG, KDV en
BSO is randvoorwaardelijk om onze strategische visie en besturingsfilosofie ten aanzien van met name het
behoud van PSG in de kleine kernen te kunnen blijven waarmaken. Het bestuur heeft in 2019 geconstateerd
dat deze visie soms knelt met het verwachtingspatroon en de bereidheid van sommige ouders en de gemeente
om hier ook financiële verantwoordelijkheid voor te dragen.
In 2019 liep de bezetting van het aantal kinderen op PSG verder terug. Er zijn verschillende factoren die de
terugloop kunnen verklaren. Zo zien we dat geboortes zijn gedaald (zie tabel) in met name Rijen, Hulten en
Molenschot. De harmonisatie lijkt er tevens voor te zorgen dat minder kinderen geplaatst worden op de PSG.
Daarentegen is KDV en BSO op de Harlekijn gegroeid. Het lijkt erop dat ouders vaker voor KDV kiezen dan voor
PSG. De ontwikkeling van een eigen BSO de Vlinder binnen KBS St. Jozef is daarom in 2019 een logische
verbreding van het aanbod geweest.

Volgens de prognose van DUO/CBS zal het aantal potentiële leerlingen in de gemeente Gilze en Rijen afnemen
van 2.100 in 2019 naar 1.942 in 2023. Dat is een daling van 7,5%. Dit betekent dat het potentieel kinderen dat
gebruik maakt van de voorschool, BSO en KDV ook af zou kunnen nemen. Momenteel geldt is er voor KDV echter
nog een wachtlijst.

In bovenstaande tabel zijn de leerlingaantallen vanaf 2020 geprognosticeerd (bron: DUO)
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7.3 Opbrengsten beleid positionering 2019 – in een notendop
Aandachtspunt SPB jaarplan 2019

Niet gestart

Oriëntatiefase

Werkfase

Afrondende
fase

ad. Po 2 Het bestuur stelt een gezamenlijk pren marketingplan voor beide stichtingen op.

Gereed
2019

Kwaliteitsindicator SPB 2019-2022

Niet gestart

Oriëntatiefase

Werkfase

Po 1 Stichting Nuwelijn en stichting Muzerij
hebben zicht op het imago van de scholen en
kinderopvang
Po 2 Stichting Nuwelijn en stichting Muzerij
beschikken over een pr- en marketingplan op
stichtings- en school- kinderopvangniveau
Po 4 Iedere locatie (school en kinderopvang)
beschikt over een gezamenlijke eigentijdse
website

2019

2020

2020

Afrondende
fase
2020

Gereed
2020

2019

2020

2020

2020

7.3.1 PR en wervingsactiviteiten
Om stichting Muzerij, de locaties en de samenwerking met stichting Nuwelijn goed onder de aandacht te
brengen, is er in 2019 van alle locaties door een marketingbureau een promotiefilmpje gemaakt. Tevens is er
een filmpje gemaakt, waarin stichting Nuwelijn zich samen met stichting Muzerij presenteert. De scholen en
kinderopvang binnen de scholengroep Rijen hebben zich tijdens de Rijense markt aan het publiek
gepresenteerd. PSG de Hummeldonk is in 2019 samen met KOC de Drie Musketiers een PR-campagne gestart in
het huis-aan-huis blad ‘Focus op de Reeshof’.

7.3.2 PR- & marketingplan en relatiebeheer
Om meer richting te geven aan PR- en marketingactiviteiten hebben stichting Muzerij en stichting Nuwelijn in
2019 een PR- en marketingplan geschreven. In dit document zijn kaders gesteld waarbinnen de individuele
scholen en locaties enerzijds en de stichtingen anderzijds de PR vormgeven. Per kwartaal worden voortaan alle
activiteiten met elkaar afgestemd in het gezamenlijke directeurenberaad. In 2019 is er door stichting Muzerij
een medewerker relatiebeheer aangesteld die de directeur ondersteunt en adviseert bij uitvoerende taken op
gebied van positionering en pr.
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8 Domein privacy
8.1 Algemeen
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht. Stichting Muzerij is in 2018
begonnen met het herzien van alle documenten betreffende privacy en AVG. In 2019 zijn we hiermee verder
gegaan. De Raad van Toezicht en de PVT zijn afgelopen jaar tweemaal middels een periodieke rapportage
geïnformeerd over de voortgangsbewaking door het bestuur.

8.2 Opbrengsten beleid privacy 2019 – in een notendop
Aandachtspunt SPB jaarplan 2019

Niet gestart

Oriëntatiefase

Werkfase

Afrondende
fase

ad Pr 3 Het bestuur rapporteert twee maal
per jaar middels rapportages over de
kwaliteit van het privacybeleid aan de Raad
van Toezicht en de PVT

Kwaliteitsindicator SPB 2019-2022

Gereed
2019

Niet gestart

Pr 1 Er is door stichting Nuwelijn en stichting
Muzerij een 0-meting gedaan naar naleving
van de AVG
Pr 2 Op basis van een 0-meting wordt volgens
een plan van aanpak Gereed aan de wettelijke
vereisten
Pr 3 stichting Nuwelijn en stichting Muzerij
monitoren systematisch naleving van de AVG

Oriëntatiefase

Werkfase

Afrondende
fase

Gereed
2019

2019

2020

2019

8.3 Uitvoering privacybeleid 2019
Stichting Nuwelijn heeft in 2019 t.a.v. het privacybeleid met name gewerkt aan de volgende onderdelen:
beleid, reglementen, procedures en gedragscodes;
informatievoorziening;
verwerkingenregister en verwerkersovereenkomsten;
incidenten en datalekken;
dataminimalisatie;
monitoring en rapportage.
In 2019 is een begin gemaakt met het verspreiden van nieuwsbrieven en is met name gewerkt aan de
bewustwording bij de directies en locatieverantwoordelijken. In 2020 wordt de bewustwordingscampagne
verder uitgebreid.
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9 Domein gebouwen en huisvesting
9.1 Algemeen
De toenemende huisvestingslasten worden veroorzaakt door een terugloop van het aantal kinderen binnen de
PSG, in combinatie met extra weinig kinderen binnen de opvang in de kleine kernen.

9.2 Opbrengsten beleid gebouwen en huisvesting 2019 – in een notendop
Aandachtspunt SPB jaarplan 2019

Niet gestart

Oriëntatiefase

Werkfase

Afrondende
fase

ad Hv 2 Bestuur en directie van de scholen en
kinderopvang bespreken jaarlijks het
meerjarenonderhoudsplan

Kwaliteitsindicator SPB 2019-2022

Gereed
2019

Niet gestart

Oriëntatiefase

Werkfase

Afrondende
fase

Hv 1 Stichting Nuwelijn en stichting Muzerij
beschikken over een onderzoeksrapport over
de toekomstbestendigheid van de scholen en
kinderopvang
Hv 2 De scholen en kinderopvang zijn
gehuisvest in goed onderhouden gebouwen
Hv 3 Onze gebouwen worden door de
omgeving als voldoende wervend en
duurzaam beoordeeld

Gereed
2019:
rapport BMC

2019: MJOP
wordt
gevolgd
2020

9.2.1 Planmatig onderhoudsbeheer
Eind 2018 heeft Laride een analyse gedaan naar de doorbelastingen van stichting Nuwelijn aan de in de scholen
aanwezige kinderopvang. Dit heeft in 2019 geleid tot een aanpassing van de contracten voor medegebruik
tussen stichting Nuwelijn en stichting Muzerij.

9.2.2 Investeringen in BSO Harlekijn
In 2019 is geïnvesteerd in het aanpassen van de ruimtes van BSO Harlekijn om zowel de groei op te vangen als
de betere aanpassing van de ruimte bij de doelgroep te realiseren.

9.2.3 BSO de Vlinder
In 2019 is geïnvesteerd in het realiseren van een eigen BSO de Vlinder in KBS St. Jozef.

9.2.4 Opheffingsnorm scholen en kinderopvang in de kleine kernen
De twee kleine kernen van de gemeente, Molenschot en Hulten, hebben elk een eigen basisschool, die de spil
vormt in de leefbaarheid van deze gemeenschappen. Beide scholen werken samen met peuterspeelzalen,
kinderopvang en buitenschoolse opvang. Hoewel beide scholen onder de opheffingsnorm vallen, heeft
stichting Nuwelijn op basis van het advies ‘instandhouding kleine scholen’ dat door Verus is geschreven, in
2017 besloten de instandhouding van beide scholen voorlopig te continueren. Op basis van het gemiddelde
aantal leerlingen van alle scholen van de stichting is dit besluit bevestigd door het Ministerie van OCW. Binnen
deze scholen zijn drie PSG’s van stichting Muzerij gehuisvest. Gesprekken tussen de directeur-bestuurder en de
wethouder onderwijs over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur en gemeente voor de toekomst
van de kleine scholen en de daar gehuisveste PSG’s zijn in 2019 stroef verlopen.

9.2.5 Toekomstscenario’s
In het voorjaar van 2019 hebben stichting Muzerij en stichting Nuwelijn door BMC een onderzoek laten
verrichten naar toekomstscenario’s van de stichtingen (zie 10.3.3.). De opbrengsten hiervan zijn door de
directeur-bestuurder besproken met de Raad van Toezicht en de directeuren.
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10 Domein financiën en beheer
10.1 Algemeen
Gedurende 2019 is – op basis van een grondige analyse van de bedrijfsvoering - vastgelegd wat de interne
doorbelastingen per sector moeten zijn. Hierdoor is een betere analyse mogelijk naar de resultaten per sector
(PSG, BSO, KDV). Met ingang van 2019 is ten aanzien van PSG de splitsing per locatie gemaakt, zodat de verfijning
van de administratie stapsgewijs plaatsvindt. Ook is in 2019 gestart met het apart administreren van Muzerijbrede kosten (licentie boekhoudpakket als voorbeeld). Tot en met 2019 werden die nog verwerkt in de kosten
PSG. Hiermee vertroebelde het financiële beeld en daarmee ook mogelijke strategische keuzes ten aanzien van
PSG.

10.2 Fiscale eenheid
Gezien de nauwe verbondenheid van stichting Muzerij en stichting Nuwelijn, heeft de directeur-bestuurder in
2018 een verzoek gedaan aan de belastingdienst om beide stichtingen te beschouwen als een fiscale eenheid.
De belastingdienst heeft hiermee ingestemd. Per 1 december 2018 zijn beide stichtingen, op basis van artikel 7,
lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 168, aangemerkt als fiscale eenheid voor de BTW. Hiermee zijn stichting
Muzerij en stichting Muzerij niet btw-plichtig naar elkaar. Het btw-identificatienummer van de fiscale eenheid is
NL825795618B01.

10.3 Opbrengsten beleid financiën en beheer 2019 - in een notendop
Aandachtspunt SPB jaarplan 2019

Niet gestart

Oriëntatiefase

Werkfase

Afrondende
fase

Gereed

Niet gestart

Oriëntatiefase

Werkfase

Afrondende
fase

Gereed

Niet van toepassing in 2019

Kwaliteitsindicator SPB 2019-2022
Fi 1 Het bestuur van stichting Nuwelijn en
stichting Muzerij is transparant over keuzes in
beleidsrijke begrotingen
Fi 2 Het weerstandsvermogen stichting
Nuwelijn en stichting Muzerij ligt tussen
de 10 - 13
Fi 3 De liquiditeit van stichting Nuwelijn en
stichting Muzerij bedraagt minimaal 1,5%

2019

2019: 16,3*

2019:

10.3.1 Rapportage Systematiek
In 2019 heeft het bestuur de financiële kwartaalrapportages verder ontwikkeld. Relevante kengetallen zijn
toegevoegd en beter verantwoord. Tevens zijn de onderdelen PSG, KDV en BSO beter onafhankelijk van elkaar
verantwoord.

10.3.2 Treasury
De stichting heeft slechts gebruik gemaakt van spaar- en rekening-courant rekeningen. De tegoeden op deze
rekeningen zijn direct opeisbaar. Er zijn verder geen beleggingen aangegaan. Er is derhalve geen sprake van
eventuele risico’s inzake financiële instrumenten en gelopen prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico's
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10.3.3 Kengetallen
In 2019 heeft de Raad van Toezicht de bandbreedte van het toezichtkader t.a.v. onderstaande kengetallen
vastgesteld. In 2020 wordt bekeken of deze bandbreedte realistisch blijkt. De kengetallen voor stichting Muzerij
over 2019 zijn hieronder weergegeven:
Weerstandsvermogen
(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / totale baten
Bandbreedte: 20 - 25%
2019: 15,36%
Totale personele lasten / totale baten
Bandbreedte: 80 - 85%
2019: 80,82%
Totale huisvestingslasten / totale lasten
Bandbreedte: 6 - 8%
2019: 6,92%
Liquiditeit
Bandbreedte: n.v.t.
2019: 1,56
Solvabiliteit
Bandbreedte: n.v.t.
2019: 35,66%

10.3.4 SWOT stichting Muzerij en stichting Nuwelijn
In juli 2019 is aan BMC is gevraagd een onderzoek te doen naar een aantal toekomstscenario’s voor stichtingen
Nuwelijn en Muzerij waaruit bestuurder en Raad van Toezicht onderbouwd een keuze kunnen maken.
Hierin is de SWOT-analyse opgenomen:
Sterktes
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Zwaktes
duidelijke directiestructuur met draagvlak;
duidelijke visie op kwaliteitszorg op onderwijs
gerichte organisatiestructuur;
gezonde bedrijfsvoering;
financieel robuust;
geobjectiveerd strategisch beleidsplan;
toekomstbestendig;
gezamenlijke huisvesting onderwijs en
kinderopvang;
proactieve opstelling jegens samenwerken, zowel
met partners binnen als buiten de eigen organisatie;
passie en bevlogenheid medewerkers;
hoog ambitieniveau;
werken aan doelstellingen a.d.h.v. duidelijke
normen uit het WMK;
betrokkenheid ouders.

Kansen
●

●
●

●

●

kleine scholen;
kwetsbaarheid op
onderwijskwaliteit met
onvoldoende pedagogische en
didactische kwaliteit;
omvang totale organisatie in relatie
tot kwantitatieve invulling
backoffice (denk aan HRM, ICT,
Huisvesting);
kwetsbaarheid operationele
aansturing Muzerij.

Bedreigingen
regelmatig gesprek over doelstellingen in strategisch
beleidsplan vergroot kansen om doelen te bereiken;

●
●

krimp;
scheefgroei leerlingenstromen;
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●
●
●
●
●

marktaandeel bestendigen door onderscheidend te
zijn;
landelijke aandacht voor kleine scholen en
onderwijsachterstanden;
aandacht voor digitalisering, meerbegaafdheid,
internationalisering en excellentie;
harmonisatie kinderopvang; betrokkenheid ouders;
stichting is in staat om vanuit een sterke eigen
positie op zoek te gaan naar
samenwerkingspartners.

●
●
●

toenemende concurrentie;
personeelstekort;
leegstand gebouwen.

10.4 Baten en lasten 2019
10.4.1 Overige overheidsbijdragen
Subsidie gemeente
Subsidie gemeente
Subsidie VE
Project Harmonisatie
Dreumes
Index
Overige
Totaal

Werkelijk 2019
206.951

Begroting 2019
239.800

Werkelijk 2018
364.640
20.000

40.200
9.700
8.973
1.129
266.953

7.995
8.000

13.594
7.995
9.019

255.795

415.248

De totale vergoeding van de gemeente is hoger dan begroot. Vanaf 2019 is er een nieuwe verantwoording
richting de gemeente inzake de ontvangen ouderbijdrage/te verrekenen subsidie van de gemeente. Inmiddels
zijn alle kwartalen 2019 ingediend bij de gemeente.
De nieuwe verantwoording ziet op een subsidie per bezette kindplaats in plaats van de totaal aangeboden
plaatsen binnen PSG. Daarnaast is de subsidie nog afhankelijk van het aantal kinderen dat gebruik maakt van het
VVE-aanbod. Deze nieuwe subsidievoorwaarden zorgen voor een lagere subsidie voor PSG.
In 2019 is er een extra subsidie door de gemeente ter beschikking gesteld voor een tegemoetkoming in de kosten
voor het VVE-aanbod.

10.4.2 Overige baten
De overige baten (ouderbijdrage) zijn €74.766 hoger dan begroot. Dit komt door een betere bezetting dan
voorzichtigheidshalve is begroot. Daarnaast is vanaf augustus BSO De Vlinder gestart, wat ook terug te zien is in
het verloop van de ouderbijdragen voor de BSO.
Maand
PSG
BSO
KDV
Totaal
Januari

€

24.021 €

11.321

€ 21.862

€ 57.204

Februari

€

25.713

€

11.648

€ 22.607

€ 59.968

Maart

€

24.466

€

12.028

€ 22.894

€ 59.388

April

€

24.132

€

12.387

€ 23.401

€ 59.920

Mei

€

25.715

€

12.246

€ 23.113

€ 61.074

Juni

€

24.771

€

13.357

€ 22.100

€ 60.228

Juli

€

19.308

€

13.300

€ 21.311

€ 53.919

Augustus

€

21.002

€

15.335

€ 20.950

€ 57.287
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September

€

22.109

€

18.501

€ 21.884

€ 62.494

Oktober

€

24.170

€

19.547

€ 22.419

€ 66.136

November

€

23.143

€

20.536

€ 22.317

€ 65.996

december

€

22.806

€

22.546

€ 22.164

€ 67.516

€

281.356

€ 182.752

€ 267.022

€ 731.130

Om aansluitingen te maken tussen verschillende bronnen is KOV-Net de basis van de te verantwoorden
ouderbijdragen. Het verschil tussen de bankontvangsten en KOV-Net (uit gefactureerde ouderbijdrage) is het
nog openstaande bedrag aan ouderbijdrage.

10.4.3 Personele lasten
De personele lasten zijn 100.000 hoger dan begroot.
• Loonkosten zijn 58.000 hoger
• Uitbreiding personeelsbestand i.v.m. groei BSO en KDV: 29.000
• (Opstart) BSO De Vlinder: 22.000
• Tijdelijke organisatiestructuur met locatieleider: 7.000
• Uitkeringen zijn 1.500 hoger (per saldo zijn de loonkosten derhalve 56.500 hoger). Betreft uitkeringen
vanwege ziekte.
• Overige personele lasten zijn 32.000 hoger
• Extra detachering directeur-bestuurder: 16.000
• Personeelsverzekering (incl. eindafrekening 2018): 10.000
• Dotatie voorziening jubilea: 17.000
In onderstaande tabel is opgenomen wat de FTE’s per groep zijn.
Maand /
Groep
PSG
BSO
KDV
GEZ TOTAAL
1
5,30 0,97
3,91
1,96
12,14
2
5,30
0,99
3,89
1,96
12,14
3
5,30
0,99
3,89
1,96
12,14
4
5,11
0,99
3,89
1,96
11,95
5
5,11
0,99
3,89
1,96
11,95
6
5,11
0,99
3,89
1,96
11,95
7
5,17
1,26
3,66
2,07
12,16
8
5,56
1,24
3,41
2,07
12,28
9
6,17
1,20
2,91
2,07
12,35
10
6,13
2,35
2,91
2,07
13,46
11
5,95
2,45
2,91
2,07
13,38
12
5,98
2,45
2,91
2,07
13,41

10.4.4 Afschrijving
De afschrijvingslasten zijn 1.000 hoger dan de begroting.

10.4.5 Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn 22.000 lager dan begroot. Stichting Nuwelijn heeft een correctie toegepast op de
huurprijzen van 2019, waardoor er 22.000 minder aan huur is doorbelast dan vooraf is begroot.
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10.4.6 Overige lasten
De overige lasten zijn 78.000 hoger dan begroot. Dit komt door:
• Administratie en beheer +58.000: i.v.m. professionaliseringsslag en reorganisatie zijn er meer kosten
gemaakt voor beleidsprogramma’s ten aanzien van personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid, inhuur controller,
meerkosten van accountant vanwege controle jaarrekening,
• Inventaris en apparatuur +10.000: veel diverse kleine inventaris;
• Leer- en hulpmiddelen +7.000: deze kosten waren voorheen opgenomen onder de overige onderwijslasten;
• Overige lasten +3.000: vanwege de toename van kinderen is er meer besteed aan dagdagelijkse
benodigdheden (boodschappen, knutselmaterialen, enz.).

10.5 Balans 2019
Materiele vaste activa
Er is € 23.019 geïnvesteerd in materiele vaste activa, welke met name betrekking heeft op de eerste inrichting
van BSO De Vlinder.
Vlottende activa
De vlottende activa zijn toegenomen met € 66.146. Dit komt door € 40.200 inzake een extra subsidie vanuit de
gemeente voor het aanbieden van VVE en terug te vorderen vennootschapsbelasting.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is gedaald met het negatieve resultaat en is € 189.412 . De bestemmingsreserve scholing is
vanaf 2019 structureel onderdeel van de begroting en is daarom naar de algemene reserve gebracht.
De algemene reserve is vrij besteedbaar en benodigd voor continuatie van de stichting.
Voorzieningen
In 2019 is een voorziening jubileum (€ 17.071) gecreëerd, om hiermee aansluiting te hebben bij Stichting
Nuwelijn.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn toegenomen met € 121.400. Dit komt voornamelijk door de terug te betalen
subsidie aan de gemeente Gilze-Rijen. In 2019 is de systematiek van bekostigen veranderd, waardoor Stichting
Muzerij in 2019 in beginsel teveel subsidie heeft ontvangen.
Er zijn geen kortlopende en/of langlopende leningen aanwezig binnen de stichting. Stichting Muzerij is volledig
gefinancierd met eigen vermogen.
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10.6 Toekomstparagraaf
Het aantal kinderen binnen de gemeente Gilze en
Rijen neemt de komende jaren af. Het PSZ laat een
negatief resultaat zien. Het teruglopend aantal
kinderen dat kiest voor de peuterspeelzaal heeft
een extra groot effect op de exploitatie van deze
voorziening in de kleine kernen. Het bestuur heeft
naar de wethouder de intentie uitgesproken
kinderopvang in de kleine kernen de komende
planperiode te willen handhaven, maar dit kan het
bestuur niet alleen. De wethouder en het bestuur
van Stichting Muzerij hebben afgesproken in het
voorjaar van 2020 te streven naar structurele
gezamenlijke afspraken om de toekomst van
opvang in de kleine kernen te kunnen blijven
garanderen.
We zien dat KDV en BSO zich prima ontwikkelen. In
2020 starten we met een BSO op KBS St. Jozef. We
gaan komend jaar onderzoeken of uitbreiding van
KDV en BSO naar andere locaties mogelijk is.
Stichting Muzerij wil daarmee het aanbod
verbreden.

Baten
3.2. Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden € 273.200
3.5 Overige baten
€ 835.604
€ 1.108.804
Lasten
4.1 Personeelslasten
€ 910.461
4.2 Afschrijvingen
€
15.280
4.3 Huisvestingslasten
€
76.641
4.4 Overige lasten
€ 103.909
€ 1.106.291
Saldo baten en lasten

€

2.513

Financiële baten en lasten
6.1 Financiële baten
6.2 Financiële lasten

€
€

2.060

Saldo financiële baten en lasten

€

2.060-

Vennootschapsbelasting

€

91

Resultaat

€

362

Begroting 2020

Door de samenwerking met Stichting Nuwelijn te verstevigen kunnen beide Stichtingen elkaar versterken. De
eind 2019 opgerichte projectgroep ‘van peuter-naar-kleuter’, onderzoekt in 2020 hoe de doorgaande leerlijn
en warme overdracht kan worden versterkt. Hiermee willen we de aantrekkingskracht van de PSZ vergroten.
Dit doen we tevens ons meer gezamenlijk te blijven profileren in de gemeente en regio.
Naast het aantrekken van kinderen is het van belang dat ouders en kinderen tevreden zijn over de door ons
geboden kwaliteit. Zij zijn immers onze beste ambassadeurs. Vanuit het in 2019 vastgestelde kwaliteitsbeleid
bewaken en verbeteren we de kwaliteit in 2020 op systematische wijze (PDCA).
In 2019 is het personeelsbeleid van de Stichting herzien. Vanuit de uitgangspunten uit dit plan brengen we de
kwaliteiten en ambities van onze medewerkers in 2020 nog beter in beeld en bekijken vervolgens hoe we deze
zoveel mogelijk kunnen benutten (bijv. in de rol van experts).
Om de hierboven beschreven ambities te kunnen realiseren heeft Stichting Muzerij eind 2019 de
organisatiestructuur en processen rondom administratieve beheersing en bedrijfsvoering herzien. Hiermee is
een professionele en toekomstbestendige organisatie neergezet. In 2020 zullen we veel aandacht besteden aan
het zo effectief en efficiënt uitvoering geven van de nieuwe structuur.
Bij een effectieve en efficiënte organisatie horen kengetallen waarop het bestuur kan sturen en de Raad van
Toezicht goed in staat is om op hoofdlijnen toezicht te houden.
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10.7 Impact coronacrisis 2020
Zoals toegelicht in de Gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening hebben de Covid-19-uitbraak en
maatregelen die door diverse overheden naar aanleiding daarvan zijn genomen om het virus in te perken
gevolgen gehad voor stichting Muzerij in de eerste vier maanden van 2020.
Naast de reeds bekende effecten leidt de macro-economische onzekerheid vooralsnog niet tot verstoring van
onze activiteiten en is het onbekend wat de gevolgen (op langere termijn) voor onze activiteiten zijn. De schaal
en duur van deze pandemie blijven onzeker, maar zullen naar verwachting gevolgen hebben voor onze
activiteiten. De belangrijkste risico's die voortvloeien uit de huidige onzekere situatie inzake Covid-19 zijn:
• Toeleveringsketen: het risico bestaat dat onze leveranciers zodanig in de financiële problemen komen
dat we op zoek moeten naar andere leveranciers;
• Baten en resultaat: stichting Muzerij wordt bekostigd uit ouderbijdragen en gemeentelijke subsidie.
De gemeente heeft toegezegd geen verrekening te doen op de eerste twee kwartalen van de subsidie,
om hiermee rust te creëren.
De staatssecretaris van SZW heeft eerder bekend gemaakt dat ouders met kinderopvangtoeslag de
eigen bijdrage die zij betalen voor de kinderopvang grosso modo gecompenseerd krijgen. Dit geldt ook
voor ouders die geen kinderopvangtoeslag hebben, maar een eigen bijdrage betalen via de gemeente
in het kader van voorschoolse educatie, een peuteraanbod, of voor mensen met een sociaal-medische
indicatie (SMI). Gemeenten krijgen hiervoor extra middelen van het Rijk.
Ouders kunnen hun ouderbijdrage blijven voldoen en worden in juni/juli 2020 gecompenseerd voor de
niet afgenomen uren. Dit betekent dat stichting Muzerij in beginsel geen risico loopt op terugval van
baten / liquide middelen waardoor de vaste exploitatie (met name loonkosten) voldaan kunnen
worden;
• Bijzondere waardeverminderingen: er is geen risico op (bijzondere) waardeverminderingen van activa.
• Overheidssteun: stichting Muzerij hoeft geen gebruik te maken van overheidssteun, omdat de
bekostiging al geschiedt door de gemeente en ouders worden gecompenseerd voor niet afgenomen
uren;
• Financiering en liquiditeit: stichting Muzerij heeft voldoende liquiditeit en is volledig gefinancierd met
eigen vermogen. Het risico van onvoldoende liquiditeit is nihil.
• Interne beheersing: de personele en financiële administratie kan vanuit huis worden gevoerd. Er is
frequent overleg tussen de diverse geledingen (bestuurder, directeur, stafmedewerkers) om hiermee
de voortgang en gestelde kaders te bewaken.
Ook is er veel aandacht voor de gezondheid van ons personeel en digitale veiligheid binnen de
Stichting;
• Continuïteit: stichting Muzerij heeft een solide financiële basis, waardoor er geen enkele sprake is dat
de continuïteit in het geding komt.
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Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)
31 december 2019
€
1.

ACTIVA

1.1.
1.1.2.

Vaste activa
Materiële vaste activa

31 december 2018
€

35.999

16.264
35.999

1.2.
1.2.2.
1.2.4.

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

118.265
379.365

Totaal Activa

2.

PASSIVA

2.1.

Eigen vermogen

2.2.

Voorzieningen

2.4.

Kortlopende schulden
Totaal Passiva

16.264

22.380
409.104
497.630

431.484

533.629

447.748

189.412

237.321

23.834

11.444

320.383

198.983
533.629

447.748
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Staat van baten en lasten over 2019
2019
Realisatie
€
3.
3.2.
3.5.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

2019
Begroting
€

2018
Realisatie
€

Baten
Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden
Overige baten

266.953
731.430

255.795
656.364

415.248
575.348

Totaal baten

998.383

912.159

990.596

806.889
3.284
72.304
161.815

706.001
2.250
94.502
83.731

642.629
2.758
69.796
134.716

1.044.292

886.484

849.899

-45.909

25.675

140.697

-2.173

-2.000

-1.930

-48.082

23.675

138.767

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

6.

Financiële baten en lasten

9.

Resultaat

99.1

Vennootschapsbelasting

-173

Resultaat na belastingen

-47.909

23.675

110.967

Netto resultaat

-47.909

23.675

110.967

-

27.800
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Kasstroomoverzicht 2019
Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het saldo
van baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor
verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven.
2019
€

2018
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa
Mutatie voorzieningen

-45.909

3.284
12.390

140.697

2.758
322
15.674

Veranderingen in vlottende middelen
Vorderingen
Schulden

-95.885
121.400

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Te betalen vennootschapsbelasting
Ontvangen interest
Betaalde interest

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

-14.911
75.003
25.515

60.092

-4.720

203.869

173

-27.800

19
-2.192

Kasstroom uit operationele activiteiten

3.080

20
-1.950
-2.173

-1.930

-6.720

174.139

-23.019

-5.727

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-23.019

-5.727

Mutatie liquide middelen

-29.739

168.412

Verloop geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar

409.104
-29.739
379.365

240.692
168.412
409.104
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Grondslagen
1. Algemene toelichting
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Muzerij bestaan uit het verzorgen van kinderopvang.
Continuïteit
Het eigen vermogen van Stichting Muzerij bedraagt per 31 december 2019 € 189.412 positief.
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Muzerij is feitelijk en statutair gevestigd op Schoolstraat 5, 5124 RM te Molenschot en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 18072649.
Stelselwijzigingen
In 2019 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.
Consolidatie
Stichting Muzerij is opgenomen in de geconsolideerde cijfers van Stichting Nuwelijn.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Muzerij zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen
die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
2. Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de algemene grondslagen en de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 640 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 gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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. De in de jaarrekening opgenomen
bedragen luiden in hele euro's.
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Vergelijking met voorgaand jaar
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar,
alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het
verantwoordingsjaar.
Verbonden partijen
Stichting Peuterspeelzalen Muzerij is een verbonden partij met Stichting Nuwelijn, welke het beheer
verzorgt van zes basisscholen in de gemeente Gilze en Rijen.
3. Grondslagen balans
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend
op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
restwaarde.
Er wordt afgeschreven in het jaar van aanschaf.
Investeringen onder de € 250 worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. Stichting
Muzerij heeft geen gebouwen in het bezit. De peuterspeelzalen worden gehuurd van de diverse
basisscholen waarvoor een huurcontract is afgesloten.
Vorderingen
De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde van en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
een looptijd van korter dan 1 jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter
vrije beschikking van de stichting en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de Stichting
Peuterspeelzalen Muzerij. Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke
ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In een geval van
een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. Reserves worden geacht uit
publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders dan is het vermeld in de toelichting.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij
het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op de activa in mindering
zijn gebracht.
Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst
zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn.
Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de
toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.
Voorziening Loopbaan medewerkers
Met ingang van 1 juli 2015 is de cao voor de Kinderopvang gewijzigd en is een begin gemaakt met het
vormen van een voorziening voor het loopbaanbudget.
Voorziening jubilea
Op basis van richtlijn 271 van de RJO is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde
van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.
De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is
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afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet
(-0,05%). De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.
De hoogte van de voorziening is bepaald op grond van het aantal FTE en het brutosalaris per FTE.
Langlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij
dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.
Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste 1 jaar. Kortlopende
schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de
nominale waarde van de schuld.
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4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar
toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze
betrekking hebben.
Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de gemeente,
provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Pensioenlasten
De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg &
Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegde pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk)
geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie
waarin het pensioenfonds zicht bevindt. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als
last in de winst- en verliesrekening verantwoord en voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen
premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen.
De stichting heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort
bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstige hogere premiebijdragen.
Om die reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode
ten laste van het resultaat gebracht.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en
materiële activa. In het jaar van investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuur
gemaakte keuzes.
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
·
Verbouwingen: 20 jaar (5%)
·
Meubilair: 20 jaar (5%)
·
ICT: 4 jaar (25%)
·
Leermiddelen: 8 jaar (12,5%)
Duurzame apparatuur: 5 jaar (20%)
·
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de balans
1. ACTIVA
1.1. Vaste activa
1.1.2. Materiële vaste activa
1.1.2.2.

1.1.2.3.
1.1.2.4.
Inventaris
Overige
en
materiële
Verbouwingen apparatuur vaste activa
€
€
€
Stand 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden 1 januari 2019

-

Totaal

€

27.145
-11.437
15.708

2.665
-2.109
556

29.810
-13.546
16.264

Investeringen
Afschrijvingen
Saldo mutaties

2.692
2.692

20.327
-2.964
17.363

-320
-320

23.019
-3.284
19.735

Stand 31 december 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden 31 december 2019

2.692
2.692

47.472
-14.401
33.071

2.665
-2.429
236

52.829
-16.830
35.999

31-12-2019 31-12-2018
€
€
1.2. Vlottende activa
1.2.2. Vorderingen
1.2.2.10 Overige vorderingen
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten

1.2.2.10 Overige vorderingen
Gemeente Gilze Rijen
Dubbele betaling
Nog te ontvangen bedragen

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen vennootschapsbelasting
Vooruitbetaalde kosten

1.2.4. Liquide middelen
1.2.4.1. Kasmiddelen
1.2.4.2. Tegoeden op bankrekeningen
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen
Betaalrekening
Bankrekeningen locaties
Spaarrekening

65.224
53.041
118.265

20.216
2.164
22.380

49.173
16.051
65.224

9.019
4.291
6.906
20.216

27.788
25.253
53.041

2.164
2.164

119
379.246
379.365

212
408.892
409.104

117.125
86.846
175.275
379.246

127.441
106.184
175.267
408.892
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2. PASSIVA
2.1. Eigen vermogen
Stand per
1-1-2019
Resultaat
€
€
220.353
-47.909
16.968
237.321
-47.909

2.1.1.1. Algemene reserve
2.1.1.2. Bestemmingsreserve publiek

Overige
Stand per
mutaties 31-12-2019
€
€
16.968
189.412
-16.968
189.412

Bestemmingsreserve scholing:
Scholing is vanaf 2019 structureel onderdeel van de begroting en daarom is het aanhouden van een
bestemmingsreserve niet meer nodig.
2.2. Voorzieningen

2.2.1.

Personele voorzieningen

Stand per
1-1-2019
€
11.444
11.444

2.2.1. Personele voorzieningen
2.2.1.4. Jubileumvoorziening
2.2.1.7. Overige personele voorzieningen

2.2.1.

11.444
11.444

Personele voorzieningen

2.4. Kortlopende schulden

2.4.8.
2.4.9.
2.4.10
2.4.12
2.4.16
2.4.17
2.4.19

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen
Overige kortlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen (ouderbijdrage)
Vakantiegeld en vakantiedagen
Overige overlopende passiva

2.4.9. Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing en sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting
2.4.12 Overige kortlopende schulden
Nog te betalen salarissen
Reservering terugbetaling KOT gemeente
2.4.19 Overige overlopende passiva
Te betalen accountantskosten
Te betalen administratiekosten
Overige te betalen kosten

Onttrekkingen
Dotaties
€
€
19.394
2.963
19.394
2.963

17.071
2.323
19.394

2.963
2.963

Stand per
Vrijval
31-12-2019
€
€
4.041
23.834
4.041
23.834

4.041
4.041

17.071
6.763
23.834

Kortlopend Middellang Langlopend
deel
< lopend deel
deel
1 jaar
1 t/m 5 jaar
> 5 jaar
7.349
5.562
10.922
7.349
5.562
10.922

31-12-2019 31-12-2018
€
€
65.226
23.762
2.332
119.349
70.799
12.998
25.917
320.383

34.156
58.157
614
39.969
55.009
10.098
980
198.983

23.960
23.960

30.357
27.800
58.157

3.248
119.349
122.597

949
40.000
40.949

11.314
7.295
7.308
25.917

-

Toelichting
Met de invoer van het keuzebudget in 2016 onder de cao Kinderopvang is door Stichting Muzerij ervoor gekozen
om zowel de eindejaarsuitkering als het vakantiegeld in mei en december te laten uitbetalen.
De resterende reservering betreft het vakantiegeld van een aantal medewerkers die onder de cao vallen
waar het keuzebudget niet van toepassing is.
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Niet uit balans blijkende verplichtingen
Gebeurtenissen na balansdatum
In januari 2020 werd het COVID-19-virus voor het eerst ontdekt in de stad Wuhan in China en
verspreidde het zich snel in China en vervolgens naar vele andere landen over de hele wereld,
waaronder ook Nederland.
Nederland ervaart een diepe crisis als gevolg van het uitbreken van het COVID-19-virus. Op het
moment van opstellen van de jaarrekening is de uitbraak van het virus in Nederland en de rest van de
wereld nog steeds een ongoing gebeurtenis, waarbij de bevoegde autoriteiten in Nederland van tijd tot
tijd strengere beperkingen opleggen aan onder andere het samenkomen van mensen.
We hebben een aantal maatregelen genomen om de effecten van het COVID-19-virus te bewaken en te
voorkomen, zoals veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze medewerkers (zoals sociale
afstand en thuiswerken waar mogelijk). We zullen het beleid en de adviezen van de verschillende
nationale instituten blijven volgen en tegelijkertijd ons best doen om onze activiteiten op de best en
veiligste manier voort te zetten zonder de gezondheid van onze medewerkers in gevaar te brengen.
De directe impact van de crisis op Stichting Muzerij is in dit stadium beperkt. Er zijn vooralsnog geen
aanpassingen in de ouderbijdragen en er is een sterke liquiditeitspositie. Op dit moment wordt geen
gebruik gemaakt van geboden noodmaatregelen en is het tevens niet de verwachting dat dit in de toekomst
zal spelen. Hierbij moet worden opgemerkt dat, afgezien van de directe effecten, de uitbraak van het
Corona-virus indirecte effecten kan hebben op de activiteiten vanwege de mogelijkheid dat de lokale
economie in een vertraging en recessie terechtkomt. Er is veel onzekerheid over de duur en de ernst van
deze crisis, inclusief de omvang van haar negatieve impact op de economie waarin Stichting Muzerij
opereert.
Stichting Muzerij heeft, als onderdeel van haar voorbereiding en beheer van de huidige crisis, onder
meer de financiële positie van de stichting, liquiditeit, financiële stabiliteit en het vermogen om aan haar
verplichtingen te voldoen, onderzocht. Stichting Muzerij meent vanaf de datum van opstellen van de
jaarstukken over een goede financiële draagkracht te beschikken om deze crisis het hoofd te bieden.
Gezien het gebrek aan zekerheid in dit stadium, kunnen de effecten van de gebeurtenissen echter niet
volledig worden ingeschat, en indien de crisis op dit punt verergert en / of langer aanhoudt, kan deze
wijdverbreide schade toebrengen aan de economie, aan leveranciers en aan de samenleving.

Bestemming van het resultaat
Het nettoresultaat volgens de staat van baten en lasten over 2019 bedraagt € 47.909 negatief.
Er wordt onttrokken aan de algemene reserve

€

47.909
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Verbonden partijen
Gezien de nauwe verbondenheid van Stichting Muzerij en Stichting Nuwelijn heeft de directeur-bestuurder in 2018 een verzoek gedaan aan de
belastingdienst om beide stichtingen te beschouwen als fiscale eenheid.
De belastingdienst heeft hiermee ingestemd. Per 1 december 2018 zijn beide stichtingen, op basis van artikel 7, lid 4 van de Wet op de
omzetbelasting 168, aangemerkt als fiscale eenheid voor de BTW. Hiermee zijn Stichting Muzerij en Stichting Nuwelijn niet BTW-plichtig naar
elkaar. Het BTW-identificatienummer van de fiscale eenheid is NL825795618B01.

Naam
Juridische vorm 2019
Statutaire zetel
Code activiteiten
Eigen vermogen 31-12-2019
Resultaat jaar 2019
Art 2:403 BW
Deelname %
Consolidatie

Stichting Nuwelijn
Stichting
Schoolstraat 5 5124
RM Molenschot
4 (overig)
€
2.455.852
€
401.732
Nee
Nee
Ja

Stichting Muzerij heeft per 31-12-2019 een schuld aan Stichting Nuwelijn van € 22.608.
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Toelichting op staat van baten en lasten
2019
Realisatie
€
3.2.
Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden
3.2.2.2. Overige gemeentelijke en GR bijdragen en subsidies

3.2.2.2. Overige gemeentelijk en GR bijdragen en subsidies
Subsidie gemeente
Vrijval reservering KOT
Project Harmonisatie
Dreumes
Index
Overige

3.5.
3.5.1.
3.5.5.
3.5.10

Overige baten
Opbrengst verhuur
Ouderbijdragen
Overige

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Personeelslasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Overige personele lasten
Af: Ontvangen vergoedingen

4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.5.

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten

2019
Begroting
€

2018
Realisatie
€

266.953
266.953

255.795
255.795

415.248
415.248

247.151

9.700
8.973
1.129
266.953

239.800
7.995
8.000
255.795

294.640
90.000
13.594
7.995
9.019
415.248

300
731.130
731.430

656.364
656.364

575.348
575.348

687.224
121.238
-1.573
806.889

629.041
76.960
706.001

631.631
27.737
-16.739
642.629

545.633
96.585
45.006
687.224

629.041
629.041

504.489
85.417
41.725
631.631

Het aantal FTE (headcount) voor Stichting Muzerij bedroeg ultimo 2019 en 2018 respectievelijk 13,41 (31)
en 10,97 (25).
4.1.2.
4.1.2.1.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.1.2.3.
4.1.2.3.
4.1.2.3.
4.1.2.3.
4.1.2.3.
4.1.2.3.

Overige personele lasten
Vrijval personele voorzieningen
Dotatie personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
(Na)Scholing en cursussen
Studiedagen en conferenties
Reis en verblijf
Bedrijfsgezondheidsdienst
feesten en jubilea
Personele verzekeringen
Overige

-4.041
17.071
54.995
21.630
-75
6.366
1.902
19.924
3.466
121.238

31.220
23.259
1.600
900
4.870
4.500
9.706
905
76.960

-3.974
13.360
10.213
600
120
4.361
3.873
-816
27.737
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2019
Realisatie
€
4.1.3.
Af: ontvangen vergoedingen
4.1.3.3. Overige uitkeringen die de personeelslasten verminderen

4.2.
4.2.2.2.
4.2.2.3.
4.2.2.3.
4.2.2.3.
4.3.3.3.
4.2.2.4.

Afschrijvingen
Afschrijvingen verbouwingen
Afschrijvingen inventaris en apparatuur
Afschrijvingen meubilair
Afschrijvingen ICT
Afschrijvingen speeltoetstellen en buiten meubilair
Afschrijvingen leermethoden

4.3.
4.3.1.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.8.

Huisvestingslasten
Huurlasten
Onderhoudslasten (klein onderhoud)
Energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen ter zaken van huisvesting
Overige huisvestingslasten

4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.5.

Overige lasten
Administratie en beheer
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Overige

-1.573
-1.573

2019
Begroting
€
-

2018
Realisatie
€
-16.739
-16.739

702
776
1.253
233
320
3.284

442
698
790
320
2.250

408
690
1.339
321
2.758

58.225
1.960
721
11.039
269
90
72.304

88.378
1.924
4.200
94.502

62.206
2.331
488
4.583
113
75
69.796

95.975
12.925
5.324
47.591
161.815

38.927
500
44.304
83.731

70.743
14.559
49.414
134.716

Toepassing van artikel 2:382a BW, het honorarium van de accountantsorganisatie kan als volgt worden
gespecificeerd:

4.4.1.1.
4.4.1.2.
4.4.1.3.
4.4.1.4.

Accountantslasten
Onderzoek jaarrekening
Andere controle opdrachten
Fiscale adviezen
Andere niet-controledienst

6.
6.1.1.
6.2.1.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten

16.023
-

4.000
-

7.684
-

19
-2.192
-2.173

-2.000
-2.000

20
-1.950
-1.930
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Ondertekening
De bestuurder verklaart hierbij de jaarrekening over de periode 1 januari 2019 tot en met
31 december 2019 te hebben vastgesteld.
De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2019 en een staat van baten en lasten
over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
Molenschot, 26-05-2020

Bestuurder
C.A.W. Brans
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM MOLENSCHOT

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2019

Onze oordeelonthouding
Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 2019 van Stichting Muzerij
te Molenschot te controleren.
Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de in dit jaarverslag
opgenomen jaarrekening. Vanwege het belang van
de aangelegenheid(heden) beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze
oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controleinformatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel bij de in dit jaarverslag
opgenomen jaarrekening te kunnen baseren.
De jaarrekening bestaat uit:
(1)
de balans per 31 december 2019;
(2)
de staat van baten en lasten over 2019; en
(3)
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze oordeelonthouding
Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne
organisatie niet op economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door
accountantscontrole op rationele wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen
over de volledigheid van de omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende
posten, die zijn opgenomen in de jaarrekening van de entiteit.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Muzerij zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor
de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJRichtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de entiteit in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de entiteit haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de entiteit.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis
van onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden.
Vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) beschreven in de paragraaf 'De
basis voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en
geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel te kunnen baseren.
Eindhoven, 24 juni 2020
Wijs Accountants
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