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1. Voorwoord 

 
In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het voorafgaande 
jaar, wat de belangrijkste activiteiten waren, hoe het de Stichting Muziekinstituut van de 
Kathedraal Sint Bavo, “de Koorschool”, financieel is vergaan en hoe de begroting voor 2018 op 
hoofdlijnen is opgebouwd. 
 
Het Muziekinstituut, met zo’n 67 leerlingen, jongens en meisjes, is al bijna 67 jaar een unieke 

combinatie van een aantal jaren basisonderwijs aangevuld met jaarlijks zo’n 200 uur individuele en 
klassikale muzikale vorming. Het resultaat daarvan manifesteert zich niet alleen in de 
ondersteuning van de eredienst in de Kathedrale Basiliek St. Bavo, haar primaire taak, maar ook in 
de vele succesvolle optredens daarbuiten. Dat de school nog altijd iets bijzonders te bieden heeft, 
voor een unieke culturele bagage zorgt, blijkt ieder jaar weer uit de vele aanmeldingen van nieuwe 
leerlingen.  

Van de verschillende optredens in 2018, uitgevoerd door de diverse (deel)koren van het 
Muziekinstituut, willen wij hier graag vermelden:  
 

- 11 februari concert solisten in de Oude Kerk te Spaarndam 
- 17 maart Matthäus Passion, Heiloo 
- 30 maart Matthäus Passion, Haarlem 
- 30 april t/m 5 mei concert-tournee naar Assisi in het kader van de pelgrimsreis van het 

Bisdom Haarlem-Amsterdam 
- 30 mei concertje t.b.v. het Passend Onderwijs in Haarlem 
- 1 juni en 8 september medewerking door 3 solisten aan Die Zauberflöte in respectievelijk 

Bloemendaal en Leersum 
- 29 juni medewerking aan het concert te Haarlem door het Philadelphia Girls Choir 
- 13 juli concert in de Kathedraal St. Bavo b.g.v. haar toetreding tot Het Grootste Museum 

van Nederland 

- oktober medewerking aan CD opname Josee Koning 

- 13 en 14 oktober uitwisseling met het Kathedrale Koor Antwerpen, gezamenlijk concert in 
de basiliek aldaar 

- 3 november medewerking aan het Militair Requiem te Best 
- 16 november solistische bijdrage t.b.v. de Chichester Psalms te Amsterdam 
- 20 december medewerking aan het kerstconcert door het St. John’s College Choir uit 

Cambridge in de Kathedraal St. Bavo 
 
 
Tot slot wil ik ook niet nalaten een bijzonder dankwoord uit te spreken naar de fondsen, vrienden 
en persoonlijke donateurs die ons het afgelopen jaar weer hebben ondersteund. En niet te 
vergeten al die vrijwilligers. Heel veel dank daarvoor! Wij, het bestuur en de medewerkers, zijn 
trots op ons bijzondere Muziekinstituut, kortweg onze Koorschool en zien de toekomst met 

vertrouwen tegemoet. 
 

 
11 juni 2019 
Paul Beerkens 
Voorzitter 
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2 Algemene informatie 

 
Het Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo is opgericht op 19 januari 1946. Het instituut is 
enerzijds verantwoordelijk voor de Koorschool en anderzijds voor de Kathedrale Koren.  
De administratie van de Koorschool wordt gevoerd door Dyade te Utrecht, een financiële 
dienstverlener gespecialiseerd in de sector onderwijs. Ook de salarisadministratie wordt door 
Dyade gevoerd. 
De administratie van het ‘muziek-gedeelte’ van het instituut wordt gevoerd door de 

penningmeester. Dit betreft transacties die niet rechtstreeks aan de school zijn gerelateerd maar 
direct verband houden met de Koren. 
 
Kerngegevens 
Naam: Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo 
Adres: Westergracht 61 

 2013 ZL  Haarlem 
Telefoon: 023-5311054 
Email: info@koorschoolhaarlem.nl 
Internet: www.koorschoolhaarlem.nl  
Cfi-instellingsnummer:  33424 
Brinnummer:  04NR 
Inschrijvingsnr. KvK: 41223069 

 
Het bestuur treedt op als bevoegd gezag voor de onder het primair onderwijs vallende Koorschool 
St. Bavo, met de contactgegevens zoals hierboven genoemd. Contactpersoon is de directeur, 
mevrouw J.M.J. van Zoest – de Bruijn. 
 
 
3 Kernactiviteiten en organisatiedoelen 

 

3.1 Taakopvatting 
 
Het bestuur bestuurt op afstand volgens het model Code goed bestuur, dat in het primair onderwijs 
wordt gehanteerd. 
In het managementstatuut is bepaald welke verantwoordelijkheden er zijn tussen die van het 

bestuur en die van de directie van de school. Volgens de agenda van een planning en control cyclus 
worden gedurende het schooljaar de geëigende beleidstukken als begroting, formatie, 
jaarrekening, jaarverslag, schoolbeleid en andere schoolbestuurlijke zaken aan de orde gesteld. 
Hierbij is de Medezeggenschapsraad in het kader van het geven van advies en waar nodig 
instemming, de eerste formele gesprekspartner. 
 
 

3.2 Visie en missie 
 

Vanuit een lange traditie is de Koorschool St. Bavo Haarlem een moderne, op muzikale cultuur 
gerichte basisschool, waar inspiratie, bezieling en plezier in het onderwijs en muziek voorop staan. 
Wij geven onze levensbeschouwelijke grondslag vorm in de waarden zorgzaamheid, betrokkenheid, 
eigen verantwoordelijkheid en gemeenschapszin. In een kleinschalige omgeving geven wij veel 
aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. 

Met het Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo, waar de Koorschool St. Bavo onderdeel van is, 
geven wij onze leerlingen een brede muzikale vorming op hoog niveau. Wij leveren een bijdrage 
aan de koorcultuur in Nederland, onder meer door het geven van zelfstandige concerten, het 
participeren in muziekuitvoeringen en uiteraard het muzikaal verzorgen van kerkelijke vieringen. 
 
 

3.3 Beleidsvoornemens 
 
Na de bestuurswisseling in 2012 is herstel van de financiële gezondheid van het Instituut eerste 
prioriteit geweest. Na een intensief programma voor fondswerving, herverdeling van 

onderwijstaken en ook een bezuiniging op de taakomvang van muziekpersoneel kunnen we 
constateren dat deze ingrepen resulteren in een positief resultaat.   
 

 

mailto:info@koorschoolhaarlem.nl
http://www.koorschoolhaarlem.nl/
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3.4 Organisatorische ontwikkelingen 

 
De Koorschool is een bijzondere basisschool voor jongens en meisjes vanaf groep 5, waar naast de 
normale vakken veel aandacht wordt besteed aan de zang- en muziekopleiding van de leerlingen. 
De Koorschool is een kleine school met ongeveer 67 leerlingen. Aan het einde van hun 
Koorschooltijd kunnen de leerlingen naar die vorm van voortgezet onderwijs, waarvoor zij qua 
aanleg, interesse en schoolvorderingen geschikt zijn. 
Zowel het Kathedrale Koor als de verschillende deelkoren ressorteren onder de ‘Stichting 

Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo’. De doelstelling van de stichting is het bevorderen van 
de kennis en de praktijk van de kerkmuziek en de liturgie en wordt bestuurd door een 
stichtingsbestuur, dat tevens schoolbestuur van de Koorschool is. 
 
 
3.5 Toelatingsbeleid leerlingen 

 
Wij verwachten van de ouders dat zij volledig instemmen met de grondslag en doelstelling van de 
school en dit ondersteunen. In de kennismaking- en intakegesprekken komt dit punt nadrukkelijk 
aan de orde. De Koorschool is zo uniek, dat de Minister van OC&W in 1992 heeft besloten de school 
met een aparte status in de wet op het Primair Onderwijs te vermelden. De landelijke regeling voor 
schoolgrootte geldt niet voor de Koorschool, zodat het voortbestaan van de school gewaarborgd is. 
 

 
4 Personeelsbeleid 
 
4.1 Algemeen 
 
Kort en krachtig komt het erop neer dat iedereen op de Koorschool St. Bavo zich ervoor inzet dat 
de kinderen dagelijks met veel plezier naar school komen, zodat zij er in een prettige sfeer hun 

vrienden en vriendinnen treffen en kunnen leren van het samen zingen, werken en spelen. Het 

scholingsbeleid is erop gericht dat de leerkracht les kan geven volgens het model zelfstandig 
werken en omgaan met verschillen tussen leerlingen. Daarbij differentieert de leerkracht in aanpak 
en eisen die aan leerlingen worden gesteld en controleert de werkzaamheden. 
We willen de inzet, kennis en bekwaamheden van de leerkrachten afstemmen op de inhoudelijke 
en organisatorische doelen van de school. Dit alles binnen de financiële kaders die de overheid aan 

de school oplegt, aangevuld met de wensen van het bestuur.  
        
Leeftijdsverdeling mannen en vrouwen per leeftijdscategorie op 31-12-2018. 
 

leeftijdscategorie vrouw man totaal 

    

15-24 jaar    

25-34 jaar 1 1 2 

35-44 jaar 2  2 

45-54 jaar    

55-65 jaar 1  1 

65+    

totaal 4 1 5 

 
 

4.2 Scholing en deskundigheidsbevordering 

 
Alle medewerkers worden tot scholing gestimuleerd, gekoppeld aan de kernactiviteiten en 
organisatiedoelen. De directeur is geregistreerd in het schoolleidersregister PO en werkt in vier jaar 
tijd toe naar een volgende registratieperiode. De registratie voor de leerkrachten is de volgende 
stap. Op deze manier blijven alle medewerkers continu werken aan hun eigen professionaliteit. De 
manier waarop de medewerkers blijven werken aan hun ontwikkeling kunnen zij voor een groot 
deel zelf invullen, zodat het zoveel mogelijk aansluit bij hun eigen ervaring en praktijk.  

Het bestuur onderscheidt studiefaciliteiten in opgedragen scholing (in het algemeen en i.v.m. 
behoud van werkgelegenheid) en op verzoek van de medewerker voor scholing die, naar het 
oordeel van de werkgever, mede in het belang van de werkgever is.  
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5 Huisvesting 
 
In 1951 werd een eigen basisschool aan het Wilhelminapark voor de koorjongens van de 
kathedraal gesticht, met dagelijks, naast het reguliere onderwijs, muziekonderricht. Door o.a. 
behuizingsproblemen besloot men in 1964 het internaat op te heffen en de Koorschool tot een 
dagschool te maken voor jongens uit Haarlem en omstreken. Sinds 1974 zijn Koorschool en 
Muziekinstituut gehuisvest aan de Westergracht 61. Vanaf 1992 wordt de Koorschool een school 

voor jongens en meisjes. Het Bisdom Haarlem-Amsterdam heeft de verbouwing in 2002/2003 
voorgefinancierd. Het jaarlijks van de gemeente Haarlem te ontvangen bedrag wordt doorbetaald 
aan het Bisdom.  
Jaarlijks wordt het betreffende gedeelte van het “Meerjarenonderhoudsplan” geactualiseerd en in 
de begroting van het betreffende kalenderjaar opgenomen. 
 

 
6 Onderwijs en kwaliteitszorg 
 
De kwaliteit van het onderwijs staat hoog in het vaandel van de Koorschool. Dat betekent doorlopend 
werken aan kwaliteitsverbetering van de processen en van de resultaten. 
Het lerende kind staat centraal in de ontwikkelrichting. Een aantal landelijke ontwikkelingen heeft 
ertoe geleid dat de Koorschool een toenemende aandacht heeft voor opbrengstgericht werken om 

de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. 
 
Deze ontwikkelingen zijn: 
 
6.1 Data gestuurd onderwijzen 
Leraren leren effectief gebruik te maken van gegevens over de leerlingen, zoals de scores op 
landelijk genormeerde toetsen. Centraal staan de effecten van het onderwijs op de individuele 

leerlingen en op de groep als geheel. Die effecten moeten systematisch worden geëvalueerd, zodat 

maatregelen genomen kunnen worden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het gaat 
om het systematisch werken aan optimale opbrengsten vooral op cognitief, maar ook op sociaal-
emotioneel gebied. 
 
6.2 Evidence-based onderwijs  

Educatiemethoden en educatiebeleid moeten gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek, 
waarbij de vraag wordt beantwoord welke onderwijsmethode het meest effectief is. De focus ligt op 
meer en beter integreren van theorie en praktijk: de uitkomsten van onderzoek worden 
nadrukkelijk betrokken bij de uitvoering van het onderwijs en de keuze van onderwijsmethoden. 
 
6.3 Referentieniveaus taal en rekenen 
Deze referentieniveaus zijn vanaf 1 augustus 2010 vastgesteld op fundamenteel niveau en 

streefniveau. Het fundamentele niveau is het vereiste niveau dat de kinderen moeten beheersen 
aan het einde van de basisschoolperiode. De standaardisering van leerinhouden geeft de leerkracht 

beter inzicht in de doorlopende leerlijnen. 
 
6.4 Versterking van de leerkrachtpositie 
De positie van de leerkracht is op landelijk niveau vormgegeven in het convenant LeerKracht, 
waarbij het loopbaanperspectief aantrekkelijk gemaakt wordt. De Koorschool voldoet vanaf 2014 

aan de eisen, echter door de langzame stijging zijn de streefdoelen landelijk niet gehaald en sinds 
het lopende schooljaar merken we dat er een verandering in de arbeidsmarkt is gaan plaatsvinden. 
De protesten tegen lage salariëring en de hoge werkdruk worden herkend en erkend. De oude 
LA/LB schalen zijn verdwenen en daarvoor zijn de schalen L10/L11 in de plaats gekomen waardoor 
er een herindeling van inschaling op de Koorschool heeft plaatsgevonden.  
 

6.5 Passend onderwijs / Samenwerkingsverbanden 
Door de invoering van de zorgplicht op 1 augustus 2012 is de zorg voor de leerlingen veranderd. 
Scholen moeten hun zorgprestaties opstellen in een onderwijsprofiel. Hiervoor dient de school de 
didactische bekwaamheid van de leerkrachten te kennen. Leerkrachten zullen nog preciezer in 

beeld moeten brengen waartoe een leerling in staat is of in staat wordt geacht (ontwikkel-
perspectief). Ouders zullen vanuit de zorgplicht meer en meer verlangen van school dat hun kind 
ondanks een eventuele beperking tot optimale (leer)prestaties wordt aangezet. Daartoe werkt de 
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Koorschool samen met SWV Passend Onderwijs (toelichting [20] bij de jaarrekening). Er zijn 

overigens geen andere samenwerkingsverbanden. 
 
6.6 Meervoudige publieke verantwoording 
Scholen moeten in toenemende mate verantwoording afleggen. Niet alleen formele, verticale 
verantwoording aan het bestuur, de Onderwijsinspectie en het ministerie, maar ook informele, 
horizontale verantwoording aan de betrokken partijen (stakeholders) van de school. Behalve 
ouders kunnen dit bijvoorbeeld organisaties zijn die samenwerken met de school. De school is het 

centrum van een netwerk van betrokkenen en belangstellenden. Hierdoor is het belangrijk dat de 
school niet alleen verantwoording aflegt, maar ook feedback krijgt en draagvlak ontwikkelt. Dit is 
bepalend voor het imago van de school en bepaalt weer voor een groot deel de prestaties en het 
succes van de school. Naast het oordeel van de inspectie wordt er ook veel waarde gehecht aan 
het oordeel van de ouders. Elke twee jaar ontvangen de ouders een ouderenquête en de 
uitkomsten van de meting worden verwerkt bij de opstelling van het nieuwe schoolplan.  

 
6.7 Onderwijs en resultaat 
Ook de Koorschool is een school in ontwikkeling. Dit betekent dat jaarlijks studiemomenten voor 
teamleden worden ingepland waarin gekeken wordt hoe wij als school de ons toevertrouwde 
kinderen eigentijds onderwijs kunnen blijven geven. De onderwijsinspectie toetst daarbij 
regelmatig de school op de volgende onderdelen; - de opbrengsten (kennis en vaardigheden), - de 
leertijd; (tijdsbesteding en efficiënt werken), - didactisch handelen; (lesgeven en leerling-

betrokkenheid), leerlingzorg; (leerlingzorg en vorderingen). De resultaten van het periodiek 
kwaliteitsonderzoek (PKO), door de inspectie van het primair onderwijs, zijn te vinden op 
www.owinsp.nl. De gemiddelde uitslag van de Cito-toetsen uit ons leerlingvolgsysteem en de Cito-
eindtoets liggen boven het landelijk gemiddelde.  
 
6.8 Communicatie 
Op verschillende manieren werkt de school aan de realisatie van een optimale communicatie. 

Enkele voorbeelden daarvan zijn: 

De ouders worden middels een tweewekelijkse nieuwsbrief geïnformeerd. 
De directeur is het grootste gedeelte van de week zichtbaar aanwezig en daardoor gemakkelijk 
aanspreekbaar. Naast de reguliere ouder/kind-gesprekken vinden er tussendoor gesprekken plaats 
op initiatief van de ouders of de betreffende leerkracht. 
Tweemaal per jaar vergadert het schoolbestuur met de Medezeggenschapsraad. Tijdens deze 

besprekingen staan o.a. het bestuursformatieplan, de begroting en de presentatie van deze 
jaarrekening centraal. 
 
6.9 Klachtenprocedure 
Het klachtrecht zoals genoemd in de Kwaliteitswet heeft betrekking op alle mogelijke klachten over 
de school en is niet alleen gericht op klachten m.b.t. ongewenste intimiteiten. Vandaar dat het 
schoolbestuur zich heeft aangesloten bij een door Verus (landelijke vereniging voor katholiek en 

christelijk onderwijs) opgerichte regionale algemene klachtencommissie. Behandeling van de klacht 
door deze regionale klachtencommissie vindt plaats volgens een vastgestelde procedure, die in de 

door deze bond opgestelde klachtenregeling beschreven is. Deze regeling is op school te 
verkrijgen. De vertrouwenspersoon is eerste aanspreekpunt en kan trachten te bemiddelen en 
informeren over klachten- en juridische procedures en hulpverlenende instanties. 
 
 

7  Beknopt verslag Prestatiebox PO 2018 
 
Het bestuur van Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo te Haarlem, met 
bestuursnummer 33424 en bevoegd gezag van Koorschool St. Bavo, heeft de middelen van de 
Prestatiebox PO welke reeds ontvangen zijn, in 2018 aan de volgende doelen besteed: 
 

Opbrengstgericht werken 
1. Actualiseren van het jaarplan;  
2. Uitbreiding van de plusklas;  
3. Aanpassen van de werkverdelingsplannen van het personeel;  

4. Actualiseren van meerdere beleidsplannen zoals burgerschapsvorming, veiligheidsplan en 
meldcode huiselijk geweld.  

 

 

http://www.owinsp.nl/
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Professionalisering van leraren en schoolleiders 

1. Professionalisering van de schoolleider, PO-taakberekening, directie netwerken en één-pitters-
overleg met verschillende basisscholen uit de regio; 

2. Studiebijeenkomsten van het team, BHV opleiding voor alle teamleden, AVG bijeenkomsten;  
3. De leerkrachten volgen modules zoals ‘als leren niet lukt’ en ‘gedrag in de klas’. 
 

Versterking en samenhang binnen en kwaliteit van cultuureducatie 
Koppelen van muzikaal uit te voeren stukken door de leerlingen aan lessen over componisten en 
het geschiedkundige tijdsbeeld.  
Deelname aan programma Kunstmenu van de gemeente Haarlem, waarin aandacht voor 

cultuuruitingen op gebied van film, dans, theater, literair en muziek en beeldende kunst.  
 

Activiteiten op het terrein van taal en rekenen en toetsen in relatie tot de 

voortgangsregistratie 
1.  Aanschaf van het digitaal handelingsplan Hoogbegaafdheid;   

2.  Uitbreiding van het tablet onderwijs; 
3. Uitbreiding van modules voor het leerling-administratie systeem. 
 

 
 
8 Rapportage extra middelen werkdrukverlaging 

 
Op de Koorschool is het gesprek gevoerd over de knelpunten die de werknemers ervaren en de 
oplossingen die zij hiervoor voorzien en bepalen. Dit gesprek vond plaats in het gehele team van 
leraren met de directeur. In het gesprek over de aanpak van de werkdruk wordt besproken welke 
maatregelen er in de school moeten worden genomen om de werkdruk te verminderen. Op basis 
van het gesprek is door de directeur en het schoolbestuur een bestedingsplan opgesteld over de 
inzet van de extra werkdrukmiddelen 2018-2019. Dit bestedingsplan is ter instemming voorgelegd 

aan de personeelsgeleding van de MR. 
Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 moet er een verantwoording worden opgenomen in 

het bestuursverslag over de inzet van de werkdrukmiddelen. 
Na het einde van het schooljaar 2018-2019 moet de personeelsgeleding van de MR geïnformeerd 
worden over de besteding van de werkdrukmiddelen op schoolniveau. Daarna volgen gesprekken 
hoe de werkdrukmiddelen voor het schooljaar 2019-2020 zullen worden ingezet. 
Het te besteden bedrag voor schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op € 10.111. 

 
De besteding was (globaal) als volgt: 
Bestedingscategorie Besteed bedrag  

(kalenderjaar) 
Eventuele toelichting 

Personeel € 9.118 Secretariële ondersteuning 

Materieel   

Professionalisering   

Overig   

 

Het overschot van € 993 wordt doorgeschoven naar het schooljaar 2019-2020. 

 
 
9 Intern toezicht en risicobeheersingssysteem 
 

De Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo omvat de Koorschool en het ‘Muzikale 
Gedeelte’. De Koorschool is een kleine school en omvat ongeveer 65 leerlingen op het niveau van 
groep 5 tot en met 8. Het muzikale gedeelte heeft betrekking op het Kathedrale Koor met haar 
deelkoren en de muzieksectie bestaande uit Magistra Cantus, tweede dirigent en de 
stempedagogen. Het aantal leden van het bestuur is in relatie tot de grootte van de school zo 

beperkt mogelijk gehouden. 
 
Het bestuur van de Stichting volgt de code Goed Bestuur die geldt voor het primair onderwijs als 
het gaat om de inrichting van het Toezicht. Daartoe is binnen het bestuur onderscheid gemaakt 

tussen uitvoerende bestuursleden en toezichthoudende bestuursleden.  
Vanaf de tweede helft van 2013 is gewerkt aan een wijziging van de statuten om de inrichting van 

het toezicht statutair te verankeren. Daarbij is het bestuur bijgestaan en geadviseerd door een 
extern deskundige. Het concept van de gewijzigde statuten is in de bestuursvergadering van 11 
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februari 2014 door het bestuur besproken en vastgesteld. Conform de statutaire bepalingen is 

vervolgens bij brief d.d. 19 mei 2014 goedkeuring van deze wijziging gevraagd aan de Bisschop 
van Haarlem-Amsterdam. Met brief d.d. 9 januari 2015 heeft de Bisschop verzocht om een aantal 
aanpassingen waarna de statuten ook zouden voldoen aan kerkelijk recht. Vervolgens zouden de 
gewijzigde statuten nog moeten worden goedgekeurd door de Nederlandse Katholieke Schoolraad.  
In de loop van 2017 heeft de Nederlandse Katholieke Schoolraad geadviseerd om te laten nagaan 
of de statutenwijziging invloed zou kunnen hebben op de wettelijke positie van het Muziekinstituut. 
Dat onderzoek is afgerond en heeft ertoe geleid dat het bestuur in 2018 heeft besloten om de 

statutenwijziging niet door te zetten, maar om de inrichting van het toezichthoudend bestuur te 
handhaven.  
 
10 Rapportage door het toezichthoudend gedeelte van het bestuur 
 
Inhoudelijk wordt al sinds 2014 gewerkt volgens het nieuwe model waarbij de uitvoerende taken 

primair bij de penningmeester en secretaris zijn belegd. Daarnaast houdt een van de andere 
bestuurders zich bezig met de portefeuille productie hetgeen eveneens een uitvoerend karakter 
heeft. De voorzitter (de heer Beerkens), vice voorzitter (de heer Fennis) en overige bestuursleden 
(de heren Putter en Rijkhold-Meesters) vormen het toezichthoudend gedeelte van het bestuur.  
Dit toezichthoudend gedeelte van het bestuur houdt zich bezig met de wettelijke taken (1) 
goedkeuring begroting, jaarrekening, bestuursverslag en strategisch meerjarenplan, (2) naleving 
wettelijke voorschriften, (3) omgang code goed bestuur en afwijkingen daarvan, (4) rechtmatige 

verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen, (5) benoeming externe 
accountant, (6) benoeming, ontslag, schorsing, vaststelling beloning van het uitvoerend bestuur, 
(7) evaluatie van het uitvoerend bestuur. 
 
Gedurende het boekjaar 2018 zijn met name de financiële ontwikkelingen en de kostenbeheersing 
onderwerp van toezicht geweest. Daartoe zijn in de vergaderingen van het bestuur de periodieke 
rapportages onderwerp van bespreking geweest.  

Tussentijdse rapportages worden opgesteld na 4, 7 en 9 maanden van het verslagjaar; deze 

worden inhoudelijk besproken en toegelicht in de vergadering van het voltallige bestuur. Deze 
wijze van werken is effectief gebleken.  
 
Het systeem van interne (risico)beheersing is erop gericht om (met name financiële) risico’s tijdig 
te onderkennen en om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. De Stichting hanteert een 

planning & control cyclus waarbij zowel per kalenderjaar als per schooljaar wordt begroot, 
gerapporteerd en waar nodig bijgestuurd. De directie werkt met een mandaat dat is vastgesteld in 
het management statuut. Daarbij onderhoudt de directie korte communicatielijnen met het 
(uitvoerend gedeelte van het) bestuur en met de verschillende organen van medezeggenschap.  
Het beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag omvat een jaarlijkse gespreksronde 
met elk personeelslid, erop gericht om potentiële problemen vroegtijdig te signaleren. Mocht op 
enig moment voortzetting van het dienstverband niet mogelijk blijken, dan is het beleid dat primair 

in goed onderling overleg, en bijvoorbeeld met behulp van outplacement, gezocht wordt naar een 
passende alternatieve werkkring. 

 
Het toezichthoudende deel van het bestuur bestaat uit: 
▪ dhr. Beerkens, voorzitter 
▪ dhr. Fennis, vice-voorzitter, portefeuille: zaken die het bisdom aangaan, 
▪ dhr. Putter, plebaan, portefeuille: zaken die de kathedraal aangaan, 

▪ dhr. Rijkhold Meesters, portefeuille: muzikaal-culturele aspecten en juridische aspecten, 
▪ dhr. Sikkema, portefeuille: onderwijskundige aspecten en personeelsmanagement, 
▪ vacature, portefeuille: zaken die de fondsenwerving aangaan. 
 
Dit deel van het bestuur heeft na grondig beraad en na uitleg door de penningmeester, de 
begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het strategisch meerjarenplan goedgekeurd. 

Daarbij is aan de orde gekomen dat de financiële middelen rechtmatig verworven zijn en 
rechtmatig en doelmatig besteed zijn met als doel voor de school en het Instituut de komende 
decennia een gezonde financiële basis te garanderen.  
 

Aangezien het bestuur wordt samengesteld door personen, die - dankzij opleiding, ervaring en 
contacten -  waardevol kunnen zijn voor het (voort)bestaan van het Instituut, en op vrijwillige 
basis de bestuurstaken op zich genomen hebben, is bezoldiging van de bestuursleden niet aan de 

orde.   



 

   
33424 / Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo 

Jaarrekening 2018 

11 
 

11 Financiële informatie 

 
Financiële resultaten en financiële positie, analyse ten opzichte van begroting 2018 
Het boekjaar 2018 is uitkomen op een positief saldo van ongeveer € 38.000. Dat ligt redelijk in de 
lijn van het jaar 2017 waarin het resultaat ongeveer € 44.000 positief was.  
De Rijksbijdrage is ongeveer € 17.000 gestegen maar ook de personeelskosten zijn zo’n € 25.000 
gestegen. Door een positief resultaat op tournees en concerten bleef het resultaat van het gehele 
instituut toch op niveau. 

De stijging in de personeelskosten is een gevolg van de cao-aanpassing die in de loop van 2018 is 
gerealiseerd. Daarnaast is er sprake van vervangingskosten wegens zwangerschap en een klein 
stukje uitbreiding.  
 

Kencijfers: 31-12-2018 31-12-2017 

 € € 

   
Eigen vermogen 250.740 213.079 
Balanstotaal 977.510 954.732 
Solvabiliteit 1 25,7% 22,3% 
   
Vlottende activa 344.308 291.407 
Kortlopende schulden 96.243 72.719 

Liquiditeit (Current ratio) 3,58 4,01 
   
Resultaat  37.661 44.040 
Totaal baten 674.014 620.806 
Rentabiliteit 5,59% 7,09% 

 
Door het positieve resultaat 2018 is het eigen vermogen toegenomen. Het balanstotaal is licht 

gestegen maar de solvabiliteit is ook verbeterd. Ook de liquiditeit is sterk gestegen door het 

positieve resultaat 2018, ondanks een incidentele extra aflossing op de lange termijn leningen. De 
verwachting is dat in 2019 de liquiditeit verder zal stijgen. De liquiditeit wordt gedurende het jaar 
scherp in de gaten gehouden en gerapporteerd aan het bestuur.  
Voor 2019 is de begroting inmiddels vastgesteld. Het bestuur verwacht de komende jaren een licht 
positief, c.q. verantwoord, financieel resultaat.  

 
Het totaal van de baten kwam in 2018 uit op € 674.014 (2017: € 620.806) ten opzichte van een 
begroting van € 674.138. De Rijksbijdrage kwam ongeveer € 17.000 hoger uit dan vorig jaar, maar 
€ 26.000 lager dan begroot. De begroting 2018 was op dit punt conservatief ingezet; in de 
meerjaren raming zijn de begrote Rijksbijdragen aangepast. De overige opbrengsten kwamen per 
saldo € 36.000 hoger uit dan in 2017, met name door tournees en concerten. Ten opzichte van de 
begroting was sprake van een daling van € 17.000 omdat het concert van St. John’s niet in de 

begroting was begrepen. Zie toelichting [13] op de staat van baten en lasten.  
De personeelslasten zijn in 2018 uitgekomen op € 398.582 (2017: € 373.194), zoals hierboven 

toegelicht. Dat is € 27.000 hoger dan begroot; in de begroting was geen rekening gehouden met 
de cao-aanpassing 2018. De overige lasten zijn in 2018 uitgekomen op € 172.305 (2017: 
€ 145.533), € 51.000 lager dan begroot. De stijging ten opzichte van 2017 is gerelateerd aan 
tournees en concerten, maar in de begroting was geen rekening gehouden met externe bijdragen 
aan tournees en concerten. Zie ook toelichting [17] op de staat van baten en lasten.  

 
Verantwoording Treasury 
De netto kasstroom was in 2018 bijna € 67.000 positief terwijl deze in 2017 ruim € 56.000 positief 
was. Het positieve jaarresultaat is hier de primaire oorzaak van. In 2018 is overigens een 
incidentele extra aflossing van € 25.000 gerealiseerd op de lange termijn leningen.  
De penningmeester van het instituut is verantwoordelijk voor Treasury. In de vergadering van 14 

november 2017 heeft het bestuur het treasurystatuut vastgesteld. Dat statuut is opgesteld 
conform de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016. Conform het vastgestelde beleid 
zijn tegoeden in 2018 en 2017 uitgezet bij Nederlandse bankinstellingen (ING), er wordt niet 
belegd en er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.  

Met het oog op de langlopende schulden (toelichting [8] bij de jaarrekening) wordt met het Bisdom 
overleg gevoerd over de wijze waarop de achtergestelde lening aan het einde van de looptijd zal 
worden afgelost. 
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Investeringen 
Investeringen deden zich in 2018 niet voor. In 2017 werd geïnvesteerd in ICT en dat werd uit eigen 
middelen dan wel sponsoring voldaan. De bestedingen worden bewaakt op basis van de 
liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd op het meerjarig begrotingsperspectief. Voor de komende 
planperiode worden geen significante investeringen verwacht.  
 
Continuïteitsparagraaf 

De ontwikkeling van de financiële gezondheid van het Muziekinstituut wordt gedurende het jaar 
besproken met de toezichthouders in het bestuur. Zie in dat kader hoofdstuk 10 voor de 
rapportage van dit intern toezichthoudend orgaan.  
 
Voor 2018 werd een licht positief resultaat begroot maar de realisatie is aanmerkelijk beter. Dat 
hangt vooral samen met hogere opbrengsten Rijksbijdrage en met incidenteel hogere opbrengsten 

in verband met concerten. Daarentegen waren de personeelskosten hoger dan in 2017, vooral als 
gevolg van de cao-aanpassing die in 2018 is opgetreden. Vanaf 2019 wordt verwacht dat het 
resultaat zich stabiliseert op een verantwoord batig saldo. Een en ander hangt vooral af van de 
realisatie van voldoende inkomsten uit donaties en schenkingen. Het bestuur heeft daar 
vertrouwen in.  
 
Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Het Muziekinstituut beschikt over een intern risicobeheersings- en controlesysteem zoals 
beschreven in Hoofdstuk 9. 
Significant risico betreft het realiseren van voldoende donaties en schenkingen. Het bestuur speelt 
daarop in door deelname aan de Commissie Fondswerving en door intensief netwerken. Daarnaast 
wordt – indien nodig – belangrijke steun verleend door het Bisdom Haarlem-Amsterdam. 
De ontwikkeling van het aantal leerlingen is een onzekere factor. De demografische ontwikkeling in 
de regio Haarlem is zodanig, dat het bestuur rekening houdt met toenemende vraag om plaatsing. 

Daarom wordt inmiddels onderzocht of verhoging van het aantal leerlingen fysiek en financieel 

haalbaar is. Dat onderzoek verkeert in opstartfase, en uiteraard zal het bestuur tijdig in overleg 
treden met de medezeggenschapsorganen. 
 
Inmiddels is de begroting 2019 vastgesteld; voor de komende jaren is de verwachting conform de 
hieronder weergegeven meerjaren raming.  
 
Ontwikkeling Baten en Lasten 

 
Uitkomst 

2018 
Begroot 

2019 
Raming 

2020 
Raming 

2021 

Raming 
2022 

Raming 
2023 

 € € € €   
 Baten       
 Rijksbijdragen OCW 439.234 441.418 444.333 453.220 457.752 462.329 
 Overige baten 234.780 163.138 166.405 169.177 169.652 170.132 

 Totaal baten 674.014 604.556 610.738 622.397 627.404 632.461 

       
 Lasten       

 Personeelslasten 398.582 408.000 416.160 424.483 428.728 433.015 
 Afschrijvingen 7.423 7.600 7.752 7.907 8.026 8.146 
 Huisvestingslasten 57.469 66.755 68.090 69.452 70.146 70.848 
 Overige lasten 172.305 115.100 116.732 118.397 119.227 120.064 

 Totaal lasten 635.779 597.455 608.734 620.239 626.127 632.073 
       

 Saldo baten en lasten 
 

38.235 7.101 2.004 2.158 1.277 388 

 Financiële baten en lasten 

 

-574 -400 -350 -350 -350 -350 

 Resultaat 37.661 6.701 1.654 1.808 927 38 

 
De meerjaren raming is onderdeel van de Planning- & Controlcyclus van het Muziekinstituut en is vastgesteld in 
de bestuursvergadering van 11 december 2018. 
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Kengetallen (per ultimo 
boekjaar) 

Uitkomst 
2018 

Begroot 
2019 

Raming 
2020 

Raming 
2021 

Raming 
2022 

Raming 
2023 

 Bezetting personeel (fte):       

 - Management/directie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 - Onderwijzend personeel 2,90 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 
 - Overige medewerkers 0,76 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
       

 Totaal 4,66 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 

       
 Leerlingenaantallen 64 65 65 65 65 65 

 
De verwachting is dat de totale formatie zich de komende periode zal stabiliseren op een iets hoger 
niveau dan 2018. Dat houdt ook verband met aanwending van middelen in het kader van werkdruk 
verlichting. De directie is volledig onder ‘management/directie’ geplaatst maar verricht gedeeltelijk 

ook onderwijstaken. In de aantallen leerlingen worden geen significante wijzigingen verwacht. 

  
 

Ontwikkeling Activa en Passiva 
Uitkomst 

31.12.2018 

Begroting 

31.12.2019 

Raming 

31.12.2020 

Raming 

31.12.2021 

Raming 

31.12.2022 

Raming 

31.12.2023 

 € € € €   
ACTIVA       
 VASTE ACTIVA       
 Materiële vaste activa 542.402 534.801 527.050 529.142 526.116 522.970 
 Financiële vaste activa 90.800 68.100 45.400 22.700 0 0 

 Totaal vaste activa 633.202 602.901 572.450 551.842 526.116 522.970 
       
 Vlottende activa 344.308 331.233 342.283 362.853 387.661 371.591 
       

 TOTAAL ACTIVA 977.510 934.134 914.733 914.695 913.777 894.561 

       
PASSIVA       
 EIGEN VERMOGEN       
 Algemene reserve – publiek 36.740      

 Bestemmingsreserves - publiek 34.770      
 Bestemmingsreserves - privaat 161.122      
 Bestemmingsfondsen - privaat 18.108      

 Totaal eigen vermogen 250.740 257.441 259.095 260.903 261.830 261.867 
        

 Voorzieningen 44.727 71.044 72.688 93.543 114.398 95.145 
 Langlopende schulden 585.800 563.100 540.400 517.700 495.000 495.000 
 Kortlopende schulden 96.243 42.549 42.550 42.549 42.549 42.549 
       

 TOTAAL PASSIVA 977.510 934.134 914.733 914.695 913.777 894.561 

 
Kengetallen (per ultimo 
boekjaar) 

Uitkomst 
2018 

Begroot 
2019 

Raming 
2020 

Raming 
2021 

Raming 
2022 

Raming 
2023 

       

Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen) 30,2% 35,2% 36,3% 38,8% 41,2% 39,9% 
Current Ratio 3,58 7,78 8,04 8,53 9,11 8,73 

 
De verwachte ontwikkeling van (de componenten van) het eigen vermogen is gebaseerd op de 
verwachte ontwikkeling van de resultaten. Er worden geen belangrijke wijzigingen in de 
financieringsstructuur voorzien.  De ontwikkeling van de materiële vaste activa volgt feitelijk uit de 
afschrijvingslasten. Significante investeringen worden doorgaans gefinancierd door sponsors en 

schenkingen. Op de financiële vaste activa wordt in de planperiode jaarlijks € 22.700 ontvangen 
van de gemeente Haarlem. Deze aflossing wordt direct doorgestort als aflossing op de leningen van 
het Bisdom Haarlem-Amsterdam. De voorzieningen (met name groot onderhoud) zal de komende 

jaren naar verwachting langzaam worden benut.  
Het voorgaande betekent dat de liquiditeit (current ratio) in de loop van de planperiode per saldo 
een stijging zal laten zien. Naar verwachting zal de solvabiliteit zich de komende jaren stabiliseren.  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
Na verwerking van het resultaat 
 
1 ACTIVA 

 31-12-2018 31-12-2017 

 € € 
 VASTE ACTIVA   

1.2 Materiële vaste activa [1] 542.402 549.825 
1.3 Financiële vaste activa [2] 90.800 113.500 
   

 Totaal vaste activa 633.202 663.325 
   

   
 VLOTTENDE ACTIVA    

1.4 Voorraden [3] 2.376 2.841 
1.5 Vorderingen [4] 38.208 51.483 
1.7 Liquide middelen [5] 303.724 237.083 
   

 Totaal vlottende activa 344.308 291.407 
   
   

TOTAAL ACTIVA 977.510 954.732 

 
 
 
 
2 PASSIVA 

 31-12-2018 31-12-2017 

 € € 

   
2.1 Eigen vermogen [6] 250.740 213.079 
   
2.2 Voorzieningen [7] 44.727 35.434 
   
2.3 Langlopende schulden [8] 585.800 633.500 
   

   
2.4 KORTLOPENDE SCHULDEN [9]   
 Crediteuren 11.639 1.483 
 Belastingen en sociale premies 15.302 12.799 
 Schulden terzake van pensioenen 3.586 3.108 
 Overlopende passiva 65.716 55.329 

   

 Totaal kortlopende schulden 96.243 72.719 
   

TOTAAL PASSIVA 977.510 954.732 

 
 
 
[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de 
balans, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 

 
 2018  Begroot 2018  2017 

 €  €  € 

3 Baten      
      
3.1 Rijksbijdragen OCW [12] 439.234  413.000  422.626 
3.5 Overige baten [13] 234.780  261.138  198.180 
      

 Totaal baten 674.014  674.138  620.806 

      
      
4 Lasten      

      
4.1 Personeelslasten [14] 398.582  371.250  373.194 
4.2 Afschrijvingen [15] 7.423  3.350  4.325 

4.3 Huisvestingslasten [16] 57.469  73.300  53.378 
4.4 Overige lasten [17] 172.305  223.100  145.533 
      

 Totaal lasten 635.779  671.000  576.430 
      

 Saldo baten en lasten 38.235     3.138  44.376 
      
5 Financiële baten en lasten [18] -574  500    -336 
      

 Resultaat  37.661  3.638  44.040 

 
 
 
[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de staat 
van baten en lasten, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 
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KASSTROOMOVERZICHT 2018 

 

 
 

 2018  2017 

 €  € 
    
Saldo baten en lasten 38.235  44.376 
    
Correctie voor afschrijvingen 7.423  4.325 
    
Mutatie werkkapitaal    

 Voorraden 465  336 
 Vorderingen 13.275  46.984 

 Kortlopende schulden 23.524  -21.325 
    
Mutatie voorzieningen 9.293  -1.042 
    
Ontvangen interest 84  143 

Betaalde bankkosten -658  -479 
    

Kasstroom uit operationele activiteiten 91.641  73.318 
    
    

Investeringen -  -17.454 
Desinvesteringen -  - 
Mutatie financiële vaste activa 22.700  22.700 
    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 22.700  5.246 

    

    
Aflossing op langlopende leningen -47.700  -22.700 
    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -47.700  -22.700 
    

    

Totale netto kasstroom 66.641  55.864 

 
 

Saldo liquide middelen per begin boekjaar 237.083  181.219 

Mutatie liquide middelen 66.641  55.864 
    

Saldo liquide middelen per einde boekjaar 303.724  237.083 
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

 

 
ALGEMEEN 
 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving, met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, en 
met de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.  
In deze jaarrekening zijn alle bedragen opgenomen in euro, tenzij anders is vermeld. 
 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs. 
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 

opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende: 
 
 
 
 

BALANS 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van cumulatieve 
afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op basis van de verwachte 
toekomstige gebruiksduur.  

 
Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.    

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.      

         
Categorie    afschrijvings-  afschrijvings-  Activerings- 

    termijn  percentage  grens 

        in jaren  per jaar  in € 

         
Installaties   verwarming 15  6,67  500 
  alarm  10  10,00  500 
Kantoorinventaris bureau's  20  5,00  500 
  stoelen  10  10,00  500 
  kasten  20  5,00  500 
Huishoud, apparatuur schoonm.apparatuur 5  20,00  500 
Schoolmeubilair/invent. docentensets 20  5,00  500 
  leerlingensets 15  6,67  500 
  schoolborden 20  5,00  500 
  garderobe  20  5,00  500 
Apparatuur/machines audio/video 5  20,00  500 
  projectiemiddelen 5  20,00  500 
ICT  servers  5  20,00  500 
  netwerk  10  10,00  500 
  computers 4  25,00  500 
  printers  4  25,00  500 
  telefooncentrale 10  10,00  500 
Leermiddelen   8  12,50  500 

 
 

Financiële vaste activa 

De onder Financiële vaste activa opgenomen lening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Voorraden 

Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs, voor zover daartoe aanleiding bestaat onder aftrek 
van een voorziening voor incourantheid. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover daartoe aanleiding bestaat 
onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 
 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan en 
waarvan de omvang onzeker is maar op betrouwbare wijze is in te schatten. De omvang van de 
voorzieningen wordt bepaald door middel van schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is vermeld. 

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening 
gehouden met verwachte salarisstijgingen en met de blijfkans. 
Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2018 is gebruik gemaakt van de 
tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c. 
 
Overige activa en passiva 

Alle overige balansposten worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is vermeld. 
 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Resultaatbepaling 
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 

historische kosten. Baten worden verantwoord in het verslagjaar waarin de diensten en goederen zijn 

geleverd. Verliezen worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn. 
 
Bedrijfsopbrengsten 
Rijksbijdragen OCW worden als baten verantwoord in het jaar waarop de toekenning betrekking 
heeft.  

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn 
gemaakt of waarin de desbetreffende opbrengsten zijn gederfd, dan wel waarin een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op 
het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en 
lasten. 
 

Bedrijfslasten 
De bedrijfslasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
De Stichting heeft voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat 
afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Algemeen 

Burgerlijk Pensioenfonds. De Stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 
bijdragen in geval van een tekort bij het Pensioenfonds, anders dan het effect van hogere 
toekomstige premies. De Stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde 
bijdrageregeling. Voor toegezegde bijdrageregelingen worden de premies verantwoord als 
personeelskosten als deze verschuldigd zijn.   
 

Belastingen 
De Stichting is niet belastingplichtig.  
 
 

GRONDSLAGEN VOOR KASSTROOMOVERZICHT 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen.  
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TOELICHTING OP DE BALANS 

 

 
[1] MATERIËLE VASTE ACTIVA 

 

 
 Gebouwen 

en terreinen 
Inventaris 

en 
apparatuur 

Andere vaste 
bedrijfs-

middelen 

Totaal 

Aanschafwaarde begin boekjaar 520.000 62.951 19.174 602.125 
Cum.afs. begin boekjaar - -40.504 -11.796 -52.300 

  Netto boekwaarde begin boekjaar 520.000 22.447 7.378 549.825 
     
Investeringen - - - - 
Desinvesteringen – aanschafwaarde - - - - 
Desinvesteringen – cum. afschrijving - - - - 

Afschrijvingen - -5.699 -1.724 -7.423 

     
Aanschafwaarde einde boekjaar 520.000 62.951 19.174 602.125 
Cum.afs. einde boekjaar - -46.203 -13.520 -59.723 

  Netto boekwaarde einde boekjaar 520.000 16.748 5.654 542.402 

 

Het door de Stichting beheerde schoolgebouw is juridisch wel, maar economisch geen, eigendom 
van de Stichting. Het gebouw is volledig gesubsidieerd en dient, wanneer het niet meer conform de 
bestemming wordt gebruikt – om niet – te worden overgedragen aan de Gemeente Haarlem. 
 
 
 

[2] FINANCIËLE VASTE ACTIVA 
 31-12-2018  31-12-2017 

 €  € 
    

Waarborgsom 90.800  113.500 

 
Het verloop in de financiële vaste activa was als volgt. 

 2018  2017 

 €  € 
Boekwaarde per 1 januari 113.500  136.200 
Ontvangen aflossingen -22.700  -22.700 
    

Boekwaarde per 31 december 90.800  113.500 

 
 
De waarborgsom omvat het aandeel van de gemeente Haarlem in de verbouwing en renovatie van 

het Muziekinstituut. Jaarlijks wordt hierop € 22.700 van de gemeente ontvangen, de resterende 

looptijd is 5 jaar. De oorspronkelijke waarborgsom was € 454.000. 
Het Bisdom Haarlem-Amsterdam heeft de verbouwing c.q. renovatie destijds voorgefinancierd (zie 
langlopende schulden). Het jaarlijks van de gemeente Haarlem te ontvangen bedrag wordt 
doorbetaald aan het Bisdom als aflossing op de lening. 
 
 
 

[3] VOORRADEN 
 31-12-2018  31-12-2017 

 €  € 
    

Gebruiksgoederen 2.376  2.841 
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[4] VORDERINGEN 
 

 31-12-2018  31-12-2017 

 €  € 

    
Subsidie lumpsum personeel/pab 18.411  17.914 
Overige vorderingen 3.003  1.380 
Vooruitbetaalde posten 3.281  3.451 
Overige overlopende activa 13.513  28.738 
    

Totaal vorderingen 38.208  51.483 

 

 
 
[5] LIQUIDE MIDDELEN 

 
 31-12-2018  31-12-2017 

 €  € 
    
Kasmiddelen 443  444 
Tegoeden op bankrekeningen 303.281  236.639 
    

Totaal liquide middelen 303.724  237.083 

 

 
[6] EIGEN VERMOGEN 

 

 
 Saldo per 

31-12-2017 
Resultaat 

2018 
Saldo per 

31.12.2018 

    
Algemene reserve (publiek) 32.264 4.476 36.740 
    
Reserve Nulmeting 6.786 -1.699 5.087 
Reserve Koorschool 27.077 2.606 29.683 

Bestemmingsreserves (publiek) 33.863 907 34.770 
    
Algemene reserve (privaat) 131.997 29.125 161.122 
    

Bestemmingsfondsen (privaat) 14.955 3.153 18.108 
    
    

Totaal eigen vermogen 213.079 37.661 250.740 

 
De reserve nulmeting betreft de boekwaarde van per 1 januari 2005 aanwezige inventaris. Deze is 
destijds geactiveerd en de tegenwaarde is opgenomen onder deze bestemmingsreserve. Vrijval 
geschiedt analoog aan de afschrijving van de desbetreffende activa. 
De reserve koorschool heeft betrekking op school gerelateerde baten; het saldo is bedoeld voor 
algemene verbeteringen aan de faciliteiten (speelplaats, toestellen etc). 
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[7] VOORZIENINGEN 

 31-12-2018  31-12-2017 

 €  € 

    

Voorziening jubilea 4.841  4.841 

Voorziening groot onderhoud 39.886  30.593 

    

Totaal voorzieningen 44.727  35.434 

 
Het kortlopend gedeelte van de voorziening bedraagt € 1.224 (2017: € 3.045). Het langlopende 

gedeelte van de voorziening bedraagt € 43.503 (2017: € 32.389). 

 
De voorziening groot onderhoud is bestemd voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan 
het gebouw. Deze voorziening is een gevolg van de doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen 
vanuit gemeenten naar schoolbesturen per 1 januari 2015. De dotaties en onttrekkingen aan deze 
voorziening zijn gebaseerd op een onderhoudsplan voor de periode tot en met 2037 dat door een 
extern bureau (Facilicom) is opgesteld. De omvang van de te verwachten middelen vanuit de 

gemeente Haarlem is onzeker maar de verwachting is dat deze middelen ontoereikend zullen zijn. 
Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2018 is gebruik gemaakt van de 
tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c. 

 
[8] LANGLOPENDE SCHULDEN 
 

 31-12-2018  31-12-2017 

 €  € 
    

Leningen o/g 90.800  113.500 
Achtergestelde lening o/g 495.000  520.000 

    

Totaal langlopende schulden 585.800  633.500 

 

 
Het verloop in de langlopende schulden was als volgt. 

 2018  2017 

 €  € 
Stand per 1 januari 633.500  656.200 
Nieuwe leningen -  - 
Aflossingen -47.700  -22.700 

    

Stand per 31 december 585.800  633.500 

 
 

Looptijd > 1 jaar 563.100  610.800 
Looptijd > 5 jaar 495.000  520.000 

 
 
De lening o/g, oorspronkelijk groot € 317.800, is verstrekt door het Bisdom van Haarlem-

Amsterdam ten behoeve van de financiering van de renovatie van het schoolgebouw aan de 
Westergracht. Het einde van de looptijd van de lening is uiterlijk op 1 januari 2023. De jaarlijkse 
aflossingsverplichting bedraagt € 22.700 en de lening is renteloos verstrekt. 
 
De achtergestelde lening o/g, oorspronkelijk groot € 520.000, is verstrekt door het Bisdom van 
Haarlem-Amsterdam ten behoeve van de financiering van de renovatie van het schoolgebouw aan 
de Westergracht. In overleg met het Bisdom is in 2018 een incidentele aflossing van € 25.000 

gerealiseerd. Het einde van de looptijd van de lening is uiterlijk op 31 december 2025. Op die 
datum wordt het restant van de lening in één keer afgelost. De lening is renteloos verstrekt. 
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[9] KORTLOPENDE SCHULDEN 

 
 31-12-2018  31-12-2017 

 €  € 
    
Crediteuren 11.639  1.483 
    
Loonheffing 13.618  11.629 

Premies sociale verzekeringen 1.684  1.170 

Belastingen en sociale premies 15.302  12.799 
    
Schulden terzake van pensioenen 3.586  3.108 
    

    

Vooruitontv.subsidies OCW, niet geoormerkt 465  -937 
Vakantiegeld en vakantiedagen 10.241  8.805 
Overige overlopende passiva 55.010  47.461 

Overlopende passiva 65.716  55.329 
    

    

Totaal kortlopende schulden 96.243  72.719 

 
 
De Stichting ontvangt geen subsidies in het kader van Onderwijs Netwerk Ondernemen (ONO). 
 
 
[10] NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 
 

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen. 

 
 
[11] VERANTWOORDING REGELING OCW-SUBSIDIES 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 
[12] RIJKSBIJDRAGEN OCW 
 

 2018  Begroot 2017  2017 

 €  €  € 

      
Rijksbijdrage OCW 409.119  390.500  395.498 
      
Geoormerkte subsidies OCW -  -  - 
Niet-geoormerkte subsidies OCW 12.145  7.500  10.187 

Subsidies OCW 12.145  7.500  10.187 
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 17.970  15.000  16.941 

      

Totaal Rijksbijdragen OCW 439.234  413.000  422.626 

 
 
[13] OVERIGE BATEN 
 

 2018  Begroot 2018  2017 

 €  €  € 
      
Verhuur 5.777  6.000  6.095 
Ouderbijdragen 29.580  28.000  29.680 
Donaties, giften en schenkingen 41.363  75.000  30.395 
Tournees, concerten, uitvoeringen 114.098  109.000  78.919 

Bijdrage Bisdom/parochie 14.538  14.538  14.538 

Bijdrage koorleden 6.781  7.500  7.060 
Senioren solisten opleiding 6.689  7.000  8.210 
Vergoeding loonkosten 1.745  -  2.523 
Overige 14.209  14.100  20.760 
      

Totaal Overige baten 234.780  261.138  198.180 

 
 
[14] PERSONEELSLASTEN 
 

 2018  Begroot 2018  2017 

 €  €  € 
      

Bruto lonen en salarissen 240.436    220.281 

Sociale lasten 36.989    33.659 
Premies Participatiefonds 10.038    7.406 
Premies Vervangingsfonds 8.176    6.467 
Pensioenpremies 30.965    28.215 

Totaal lonen en salarissen 326.604  290.000  296.028 

      
Vrijval/dotaties personele voorzieningen -    731 
Overig 80.002    77.059 

Totaal overige personeelslasten 80.002  82.250  77.790 
      

Af: Uitkeringen -8.024  -1.000  -624 
      

Totaal Personeelslasten 398.582  371.250  373.194 

 

 
Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 4,66 werknemers (2017: 4,43) in dienst op basis van 
een volledig dienstverband. Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 7 in 2018 (2017: 7). 
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[15] AFSCHRIJVINGEN 
 2018  Begroot 2018  2017 

 €  €  € 
      
Inventaris en apparatuur 5.699  2.050  2.775 
Leermiddelen en overig 1.724  1.300  1.550 
      

Totaal Afschrijvingen 7.423  3.350  4.325 

 
 
[16] HUISVESTINGSLASTEN 

 2018  Begroot 2018  2017 

 €  €  € 

      

Klein onderhoud en exploitatie 2.702  16.095  4.113 
Energie en water 11.961  15.000  10.217 
Schoonmaakkosten 17.884  17.000  17.032 
Heffingen 1.401  2.450  2.736 
Dotatie groot onderhoud 20.405  20.405  16.000 
Overige 3.116  2.350  3.280 
      

Totaal Huisvestingslasten 57.469  73.300  53.378 

 
 
[17] OVERIGE LASTEN 

 2018  Begroot 2018  2017 

 €  €  € 

      
Administratie en beheer* 19.690  18.500  18.796 

Telefoon en porti 2.673  3.050  2.327 

Totaal administratie en beheer 22.363  21.550  21.123 
      
ICT 8.008  20.000  12.821 
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen 6.072  5.050  4.268 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 14.080  25.050  17.089 
      
Representatiekosten 1.731  2.000  3.829 
Tournees, concerten, uitvoeringen 94.160  121.500  54.256 
Jubileumjaar -  -  4.145 
Leerling gerelateerde kosten 8.176  9.600  6.329 

Senioren solisten opleiding 7.194  7.000  8.210 

Abonnementen, verzekering, public relations 17.298  18.900  16.422 
Overige algemene kosten 7.303  17.500  14.130 

Totaal overig 135.862  176.500  107.321 
      

Totaal Overige lasten 172.305  223.100  145.533 

 
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 
Administratie en beheer) t.l.v. het resultaat gebracht. 
  

Kosten van de Controle van de jaarrekening 
Kosten van de controle jaarrekening voorgaand 
jaar 

Andere controle werkzaamheden 
Fiscale advisering 

Andere niet-controlediensten 

5.456 
420 

 

 
352 

 

3.750  3.028 
290 

 

 
 

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de Stichting zijn uitgevoerd door 
accountantsorganisaties en externe accountants als bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet Toezicht 
Accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting. 
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[18] FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 
 

 2018  Begroot 2018  2017 

 €  €  € 
      
Rentebaten 84  1.000  143 
Bankkosten -658  -500  -479 

      

Totaal Financiële baten en lasten -574  500  336 

 
 
 
 

[19] SEGMENTATIE 

 
In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat de activiteiten van de Stichting kunnen worden onderverdeeld in 
een ‘school gedeelte’ en een ‘muziek gedeelte’. Alle opgenomen cijfers betreffende het school 
gedeelte hebben betrekking op het primair onderwijs. Hieronder is de staat van baten en lasten 
2017 gesegmenteerd opgenomen. 
 

 
School 

gedeelte 
 

Muziek 
gedeelte 

 
Totaal 2018 

 €  €  € 

3 Baten      
      
3.1 Rijksbijdragen OCW 439.234  -  439.234 
3.5 Overige baten 15.316  219.464  234.780 
      

 Totaal baten 454.550  219.464  674.014 
      
      
4 Lasten      
      
4.1 Personeelslasten 324.135  74.447  398.582 
4.2 Afschrijvingen 7.423  -  7.423 

4.3 Huisvestingslasten 51.969  5.500  57.469 
4.4 Overige lasten 65.268  107.037  172.305 
      

 Totaal lasten 448.795  186.984  635.779 
      

 Saldo baten en lasten 5.755  32.480  38.235 
      

5 Financiële baten en lasten -373  -201  -574 
      

 Resultaat  5.382  32.279  37.661 
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[20] VERBONDEN PARTIJEN 

 
De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen. 
 

 
 
[21] WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT) 
 
WNT-VERANTWOORDING 2018 

 
 
 
Indeling en bezoldigingsklasse 

 
 
 
Afwijkende bezoldiging 
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[22] NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 
 
Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen die hier moeten worden toegelicht. 
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Haarlem, 11 juni 2019 
 
Bestuur Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo, 
 
 

Uitvoerende bestuursleden:  Toezichthoudende bestuursleden: 
 
 
 
 
w.g.  w.g.  

C.P. Weijers  P.P.A. Beerkens, voorzitter 
 
 
 
w.g.  w.g.  
A. Sikkema, secretaris  H.A. Fennis, vice-voorzitter 
 

 
 
w.g.  w.g.  
F.J. Hilders, penningmeester  W.P. Rijkhold Meesters 
 
 
 

  w.g.  

  B. Putter 
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OVERIGE GEGEVENS 
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VOORGESTELDE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 
 
De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd op 7 september 1990. Ingevolge artikel 10 
van de statuten stelt het bestuur van de Stichting de jaarrekening vast, en legt deze ter 
goedkeuring voor aan de Bisschop van Haarlem-Amsterdam. Deze goedkeuring strekt tot décharge 
van het bestuur. 
In deze statuten zijn geen bepalingen opgenomen inzake de resultaatbestemming. Het bestuur 

stelt de onderstaande resultaatbestemming voor, welke reeds is verwerkt in de onderhavige 
jaarrekening. 
 
 

Resultaatbestemming 2018  2017 

 €  € 
    

Resultaat boekjaar 37.661  44.040 

    
    

Dotatie Algemene reserve (publiek) 4.476  32.617 
    
Onttrekking Reserve Nulmeting -1.699  -1.700 
Dotatie Reserve Koorschool 2.606  2.834 

Totaal bestemmingsreserves (publiek) 907  1.134 

    
Dotatie Algemene reserve (privaat) 29.125  6.587 
    
Dotatie bestemmingsfondsen (privaat) 3.153  3.702 
    

Totaal bestemming 37.661  44.040 

 
 
 
 

 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de in deze jaarrekening 
opgenomen cijfers. 
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CONTROLEVERKLARING 

 
 
 

 
 
 
 












