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Activiteiten 
Ante, stichting voor openbare- en samenwerkingsscholen, is het bevoegd gezag van 12 scholen; de activiteiten bestaan 
uit het verzorgen van basisonderwijs voor leerplichtigen en het in stand houden van openbaar basis onderwijs in de
regio Dronten-Zeewolde.

Continuïteit
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
Ante staat geregistreerd onder KvK-nummer 32137060 en is gevestigd op De Drieslag 30, 8251 JZ DRONTEN.

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.

GRONDSLAGEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), 
de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.
De jaarrekening is opgemaakt in Euro's d.d.: 24-6-2022

Oordelen en schattingen

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de groep 
zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen zijn toegelicht bij de posten waar deze van toepassing zijn.

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend 
indien en voor zover:
- een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd
  en simultaan af te wikkelen en
- het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Algemene toelichting 
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Algemene toelichting 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Voorzover niet anders is vermeld in deze toelichting worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs)
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. 
De activa waarvan de waarde meer dan € 500 bedraagt worden geactiveerd.
Alle jaarlijkse onderhoudskosten worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met de restwaarde. 
Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd 
wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. 
Indien de verwachte opbrengstwaarde belangrijk hoger is dan de boekwaarde en besloten is tot verkoop, wordt overgegaan 
tot een incidentele herwaardering die verwerkt wordt in een herwaarderingsreserve. Bij de realisatie van de waardestijging 
wordt de herwaardering als een afzonderlijke post in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige 
prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht.

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
Gebouwen en terreinen 2,5%-16,7%
Inventaris en apparatuur 5%-25%
Leermiddelen 5%-16,7%

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor het risico van
oninbaarheid van de vorderingen. Het Ministerie van OCW heeft de subsidie toegekend per schooljaar.
Deze toekenningen worden voor 5/12 toegerekend aan het boekjaar. 

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, vrij ter beschikking.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld 
en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting 
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorziening jubileumuitkeringen.
De voorziening Jubileumuitkeringen bevat de verplichtingen van het bevoegd gezag jegens haar personeelsleden. 
Deze voorziening is ingericht op basis van geboortejaar, werktijdfactor, salarisschaal en jubileumjaren van het personeel.
en is gewaardeerd tegen contante waarde met een rekenrente van 1%, waarbij rekening is gehouden met blijfkansen.

Pensioen
De stichting heeft ten behoeve van haar medewerkers een pensioenregeling afgesloten die kwalificeert als een toegezegde 
bijdrageregeling.
De stichting loopt geen risico met betrekking tot toekomstige actuariële verliezen en heeft enkel de verplichting de 
overeengekomen bijdragen aan het pensioenfonds te betalen. Deze bijdragen worden rechtstreeks in de winst- en
verliesrekening verwerkt. De nog te betalen en terug te ontvangen bijdragen worden opgenomen onder de 
kortlopende schulden, respectievelijk vorderingen.
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Algemene toelichting 

Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs tenzij anders vermeld.

Financiële instrumenten
Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang 
van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële
instrumenten.

De primaire financiële instrumenten anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van 
de groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Er is geen sprake van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de waarde in het economisch verkeer.

Grondslag voor bepaling van het resultaat
De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten. 

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Hierbij worden de bijdragen vanuit het
Ministerie van OCW toegerekend op basis van 7/12e en 5/12e deel.

Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden verwerkt in het verslagjaar.

Financiële en buitengewone baten en lasten worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord.

Grondslagen bij opstellen kasstroomoverzicht

Toepassing indirecte methode

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.  Bij het gebruik van de indirecte methode wordt 
de kasstroom uit operationele activiteiten afgeleid uit het resultaat. Het resultaat waar het kasstroomoverzicht van

 uitgaat, wordt aangepast aan de volgende posten:
 - mutaties in voorraden en operationele vorderingen en handelsdebiteuren en handelscrediteuren, voorzieningen 

    en overlopende posten maar geen investeringscrediteuren;
 - resultaatposten die geen kasstroom tot gevolg hebben in dezelfde periode;

- resultaatposten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet classificeren als operationele activiteiten, maar als 
   investerings- of financieringsactiviteiten.

Begrip geldmiddelen
 De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 

 Rubricering van ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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A C T I V A 

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 2.028.334 1.517.097
1.2.2 Inventaris en apparatuur 1.685.335 1.548.578
1.2.3 Leermiddelen 272.494 288.820
Totaal Materiële vaste activa 3.986.163 3.354.495

Totaal Vaste activa 3.986.163 3.354.495

Vlottende Activa

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 25.446 26.378
1.5.2 Ministerie van OCW 766.694 623.593
1.5.6 Overige overheden 749 0
1.5.7 Overige vorderingen 204.484 161.351
1.5.8 Overlopende activa 120.591 76.106
Totaal Vorderingen 1.117.964 887.428

1.7 Liquide middelen 3.660.893 3.922.262

Totaal Vlottende activa 4.778.857 4.809.690

Totaal Activa 8.765.020 8.164.185

P A S S I V A 

2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserves publiek 6.025.435 5.935.692
2.1.2 Bestemmingsreserves publiek 862.260 230.832
2.1.3 Bestemmingsreserves privaat 138.376 136.545
Totaal Eigen vermogen 7.026.071 6.303.069

2.2 Voorzieningen
2.2.2 Personeelsvoorzieningen 129.719 146.565
Totaal Voorzieningen 129.719 146.565

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren 248.656 145.693
2.4.4 OCW 0 360.767
2.4.7 Belastingen en sociale premies 473.554 446.418
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 161.742 140.792
2.4.9 Overige kortlopende schulden 202.166 100.643
2.4.10 Overlopende passiva 523.112 520.238
Totaal Kortlopende schulden 1.609.230 1.714.551

Totaal Passiva 8.765.020 8.164.185

Balans per 31 december 2021  (na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2021 31-12-2020
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2020
werkelijk begroting werkelijk

3. Baten 

3.1 Rijksbijdragen OCW 15.681.550 13.478.116 13.306.896
3.2 Overige overheidsbijdragen 15.892 0 21.554
3.5 Overige baten 256.906 146.500 156.695

Totaal Baten 15.954.348 13.624.616 13.485.145

4. Lasten

4.1 Personele lasten 12.462.232 11.483.319 11.793.828
4.2 Afschrijvingen 531.190 507.063 469.604
4.3 Huisvestingslasten 1.035.309 815.100 801.614
4.4 Overige instellingslasten 1.183.619 909.500 936.961

Totaal Lasten 15.212.350 13.714.982 14.002.007

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Saldo Baten en Lasten 741.998 -90.366 -516.862

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 0 0 1.594
5.4 Financiële lasten 18.996 0 5.907
Saldo Financiële baten en lasten -18.996 0 -4.313

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 723.002 -90.366 -521.175

Resultaat 723.002 -90.366 -521.175

2021

Staat van baten en lasten over 2021
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Kasstroom uit operationale activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 741.998 -516.862

Aanpassingen voor: 
   - Afschrijvingen 531.191 469.604
   - Mutaties voorzieningen -16.846 10.635

Mutaties werkkapitaal:
   - Vorderingen -230.536 -60.620
   - Kortlopende schulden -105.321 240.284

-335.857 179.664

Ontvangen interest 0 1.594
Betaalde interest -18.996 -5.907

-18.996 -4.313

Kasstroom uit operationale activiteiten 901.490 138.728

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa -1.162.859 -1.063.400

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.162.859 -1.063.400

Mutatie liquide middelen -261.369 -924.672

Beginstand liquide middelen 3.922.262 4.846.934
Mutatie liquide middelen -261.369 -924.672

Eindstand liquide middelen 3.660.893 3.922.262

2021 2020

Kasstroomoverzicht over 2021
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2021

A C T I V A

1.2 Materiële vaste activa Aanschaf- Afschrijvingen Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Aanschafwaarde Afschrijvingen Boekwaarde Afschrijvings-
waarde 31-12-2020 boekjaar boekjaar 31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021 percentage

1.2.1 Gebouwen en terreinen 1.853.735 -336.638 1.517.097 668.158 -156.921 2.521.893 -493.559 2.028.334 2,5%-16,7%
1.2.2 Inventaris en apparatuur 2.794.502 -1.245.924 1.548.578 441.142 -304.385 3.235.644 -1.550.309 1.685.335 5%-25%
1.2.3 Leermiddelen 637.640 -348.820 288.820 53.559 -69.885 691.199 -418.705 272.494 5%-16,7%
Totaal Materiële vaste activa 5.285.877 -1.931.382 3.354.495 1.162.859 -531.191 6.448.736 -2.462.573 3.986.163

De aanschafwaarde en afschrijvingskosten per 31-12-2020 zijn gecorrigeerd met het saldo van de afgeschreven activa ad € 150.748.

31-12- 2021 31-12- 2020

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 25.446 26.378
1.5.2 Ministerie van OCW 766.694 623.593
1.5.6 Overige overheden 749 0

1.5.7 Overige vorderingen
1.5.7.1  Personeel 170.749 110.024
1.5.7.2  Huisvesting 23.296 40.127
1.5.7.3  Organisatie 39 9.136
1.5.7.6  Rente 0 1.343
1.5.7.9  Overig 10.400 721
Totaal Overige vorderingen 204.484 161.351

De onder de overige vorderingen opgenomen vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.5.8 Overlopende activa
1.5.8.1  Vooruitbetaalde kosten 120.591 76.106

Totaal Vorderingen 1.117.964 861.050

1.7 Liquide middelen
1.7.2 Bank 3.660.893 3.922.262
Totaal Liquide middelen 3.660.893 3.922.262
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2021

P A S S I V A

2.1 Eigen vermogen Saldo Resultaat Toevoegingen Onttrekkingen Saldo
31-12-2020 Boekjaar Boekjaar Boekjaar 31-12-2021

2.1.1 Algemene reserves publiek 5.935.692 60.560 162.706 -133.523 6.025.435
2.1.2.2 Reserve eerste waardering 2.710 0 0 -1.061 1.649
2.1.2.3 Reserve Personeel 108.122 0 67.370 -75.492 100.000
2.1.2.6 Reserve IOP 0 120.622 0 0 120.622
2.1.2.7 Reserve ICT 120.000 0 66.153 -86.153 100.000
2.1.2.9 Reserve NPO 0 539.989 0 0 539.989
2.1.3.3 Bestemmingsreserve schoolfonds 136.545 1.831 0 0 138.376
Totaal Eigen vermogen 6.303.069 723.002 296.229 -296.229 7.026.071

Algemene reserve publiek
Deze reserve betreft het deel van het eigen vermogen dat gerealiseerd wordt op basis van de reguliere onderwijstaak.

Reserve Personeel
De reserve Personeel en Arbeidsmarktbeleid is bedoeld om mogelijke personele knelpunten (extra personeelslasten door het tussentijds in moeten zetten van extra personeel (bijv. door groei), 
verplichte scholing van personeel dat in het RDDF geplaatst is, inzet van externe deskundigen bij ontslagprocedures etc.) op te kunnen vangen. Ook is deze reserve bestemd voor het eigen
risico van de werkloosheidskosten wat met de modernisering van het Participatiefonds ingevoerd zal worden. Met de (toekomstige) invoering van het nieuwe reglement zal het onderwijs
verantwoordelijk worden voor een eigen bijdrage aan de werkloosheidskosten van ontslagen personeel.

Reserve IOP
Vanuit de regeling IOP heeft het ministerie gelden beschikbaar gesteld voor het inhalen van onderwijsachterstanden die tijdens de coronaperiode zijn ontstaan. Deze regeling liep tot 31 december
2021. Hoewel de activiteiten volledig zijn verricht, zijn niet alle gelden vanuit deze subsidie per 31 december 2021 besteedt. Om (toekomstige) acterstanden te voorkomen en/of op te lossen is er
besloten om het saldo van de subsidie per 31 december 2021 op te nemen in een bestemmingsreserve. Vanuit deze bestemmingsreserve zullen activiteiten met betrekking tot onderwijsachter-
standen worden bekostigd.

Reserve ICT
Deze bestemmingsreseve is bedoeld om de scholen de gelegenheid te bieden om intensief te werken aan hun onderwijsconcept in relatie tot de toepassing
van ICT. 

Bestemmingsreserve privaat
Deze reserve betreft het deel van het eigen vermogen dat gerealiseerd wordt door het bevoegd gezag.

Bestemmingsreserve NPO
Deze reserve betreft het deel van het eigen vemogen voor het Nationaal Programma Onderwijs.

Bestemmingsreserve schoolfonds
Dit betreft het vermogen dat bestemd is door het bestuur ten behoeve van het schoolfonds. Het resultaat voor het schoolfonds wordt jaarlijks gemuteerd.
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2021

2.2 Voorzieningen Saldo Mutaties Onttrekkingen Saldo Kortlopend Langlopend
31-12-2020 Boekjaar Boekjaar 31-12-2021 deel <1 jaar deel >1 jaar

2.2.2.4 Jubileumuitkeringen 146.565 5.257 -22.103 129.719 4.543 125.176
Totaal Voorzieningen 146.565 5.257 -22.103 129.719 4.543 125.176

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren 248.656 145.693
2.4.4 OCW 0 360.767
2.4.7 Belastingen en sociale premies 473.554 446.418
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 161.742 140.792

De dekkingsgraad van bedrijfstakpensioenfonds ABP per 31-12-2021 is 110,2 % (31-12-2020: 93,2 %). Bij een dekkingsgraad van 104,2 % voldoet het fonds aan de minimumvereiste.

31-12- 2021 31-12- 2020

2.4.9 Overige kortlopende schulden
2.4.9.1 Personeel 65.473 2.759
2.4.9.2 Huisvesting 45.457 9.093
2.4.9.3 Organisatie 2.614 3.457
2.4.9.4 Belastingdienst 12.942 0
2.4.9.5 Vervangingsfonds 38.573 35.821
2.4.9.6 Participatiefonds 70 25.394
2.4.9.7 Rente- en bankkosten 7.005 205
2.4.9.8 Overig 18.695 11.036
2.4.9.9 Nog te besteden afdelingsactiviteiten 11.337 12.878
Totaal Overige kortlopende schulden 202.166 100.643

Onder 2.4.9.9 Nog te besteden afdelingsactiviteiten is de volgende afdelingsreserve verantwoord:
Saldo Opbrengsten Lasten Saldo

Omschrijving 31-12-2020 2021 2021 31-12-2021

Schoolgeld 23RR 9.814 2.479 -11.220 1.073

Personeelspot 11ZL 300 0 -300 0

Plein 11ZL 700 0 0 700

Plein 23RR 0 6.500 -6.500 0

Plein 23BP 2.064 7.500 0 9.564

Totaal 12.878 16.479 -18.020 11.337
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2021

31-12- 2021 31-12- 2020

2.4.10 Overlopende passiva
2.4.10.1 Aanspraken vakantiegeld 375.099 343.680
2.4.10.2  Vooruitontvangen gelden 5.833 11.581
2.4.10.3  Vooruitontvangen investeringssubsidies 89.118 48.258
2.4.10.4  Vooruitontvangen subsidies OCW 53.062 116.719
Totaal Overlopende passiva 523.112 520.238

Totaal Kortlopende schulden 1.609.230 1.714.551

De onder overige schulden en overlopende passiva opgenomen verplichtingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Model G: Geoormerkte doelsubsidies OCW
G.1 Subsidies zonder verrekeningsclausule Toewijzing Toewijzing Bedrag Ontvangen t/m Prestatie
Omschrijving kenmerk datum Toewijzing Verslagjaar Afgerond

Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma's 20/21 IOP-41813 2-7-2020 135.000 135.000  Ja 

Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma's 20/21 IOP2-41813 5-11-2020 41.400 41.400  Ja 

Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma's 20/21 IOP4-41813 16-7-2021 181.800 181.800  Ja 
   

G.2 Subsidies met verrekeningsclausule Toewijzing Toewijzing Bedrag Ontvangen t/m Saldo Lasten Saldo
Omschrijving kenmerk datum Toewijzing verslagjaar 31-12-2020 Boekjaar 31-12-2021

G.2.A. Geoormerkt en aflopend op 31-12-2021
N.v.t.

G.2.B. Geoormerkt en doorlopend na 31-12-2021
N.v.t.

2.4.10.3 Vooruitontvangen investeringssubsidie
Saldo Subside Lasten Vrijval Saldo

31-12-2020 2021 2021 2021 31-12-2021

Investeringssubsidies 48.258 47.820 -1.479 -5.480 89.119

48.258 47.820 -1.479 -5.480 89.119

_______________________________________________________________________________________

Ante Pagina 55 



Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2021

Overzicht verbonden partijen

Naam

Juridische 
vorm Statutaire zetel

Code 
Activiteiten

SWV Passend Onderwijs Stichting Lelystad  4   *

Stichting Zeeluwe Stichting Harderwijk  4   *

*   Code activiteiten: 1. contractonderwijs    2. contractonderzoek    3. onroerende zaken    4. overige

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Lease overeenkomst 72 maanden Copycluster van 01-03-2019 € 7.278 per kwartaal
Service overeenkomst 36 maanden SuperCOOL van Cloudwise à € 10,34 (excl. Btw) per leerling circa € 23.500,- per jaar
Huurovereenkomst De Groot Vroomshoop Bouwsystemen B.V. 60 maanden inzake huur onderwijsgebouw ca. € 66.000 per jaar 
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2021 2020
werkelijk begroting werkelijk

B A T E N 

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.1.1.1 Normatieve rijksbijdrage OCW 11.862.835 11.164.154 11.181.820
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies OCW 298.519 0 64.681
3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 2.906.268 1.698.962 1.382.511
3.1.3.1 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 613.928 615.000 677.884
Totaal Rijksbijdragen OCW 15.681.550 13.478.116 13.306.896

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Baten gemeenten
3.2.1.1 Personeel 8.249 0 10.542
3.2.1.2 Huisvesting 6.960 0 11.012
3.2.1.3 Overige materiële baten 683 0 0
Totaal Overige overheidsbijdragen 15.892 0 21.554

3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur onroerende zaken 108.134 72.500 114.274
3.5.2 Detachering 33.895 15.000 0
3.5.5 Ouderbijdragen 24.245 35.000 7.073
3.5.6 Overige
3.5.6.2.5 Overig 74.868 10.000 33.244
3.5.6.5.2 Afdeling/schoolcommissie 15.764 14.000 2.104
Totaal Overige baten 256.906 146.500 156.695

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
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2021 2020
werkelijk begroting werkelijk

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

L A S T E N 

4.1 Personele lasten
4.1.1.1 Lonen en salarissen 8.094.179 7.187.634 7.840.446
4.1.1.2 Sociale lasten 1.318.302 1.170.260 1.228.303
4.1.1.3a Vakantierechten 375.099 326.819 343.680
4.1.1.3b Premies Participatiefonds 242.593 217.187 295.017
4.1.1.3c Premies Vervangingsfonds 448.626 401.642 384.784
4.1.1.4 Pensioenen 1.388.160 1.233.840 1.195.133
4.1.2.1 Mutaties personele voorzieningen 5.257 30.000 22.115
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 643.645 415.000 456.100
4.1.2.3 Overige personele lasten 498.800 735.937 391.514
4.1.3 Uitkeringen -552.429 -235.000 -363.264
Totaal Personele lasten 12.462.232 11.483.319 11.793.828

Het gemiddelde aantal werkzame werknemers in 2021 is: 155,84 FTE; in 2020 was dit aantal: 142,75 FTE.

4.2 Afschrijvingen
4.2.2.1 Gebouwen 156.921 143.716 123.960
4.2.2.4 Meubilair 90.100 89.657 82.008
4.2.2.5 Computers 214.285 198.707 189.842
4.2.2.7 Audio-visueel materiaal 0 125 0
4.2.2.9 Onderwijsleermethoden 69.884 74.859 73.794
Totaal Afschrijvingen 531.190 507.063 469.604

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur 232.018 134.000 125.398
4.3.3.1 Onderhoudskosten gebouw 189.320 126.500 123.940
4.3.3.3 Diverse gebouwkosten 7.095 30.000 3.617
4.3.4 Energie en water 241.800 211.850 210.230
4.3.5 Schoonmaakkosten 309.533 270.000 293.766
4.3.6 Heffingen 55.543 42.750 44.663
Totaal Huisvestingslasten 1.035.309 815.100 801.614
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2021 2020
werkelijk begroting werkelijk

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

4.4 Overige instellingslasten

4.4.1.4 Organisatiekosten
4.4.1.4.1 Kantoorkosten 5.057 4.600 4.205
4.4.1.4.3 Verzendkosten 2.089 850 1.704
4.4.1.4.4 Communicatiekosten 26.808 32.850 36.266
4.4.1.4.5 Documentatie 9.584 10.750 8.895
4.4.1.4.6 Dienstreizen 3.526 5.000 5.087
4.4.1.4.7 MR 5.565 7.600 4.034
Totaal Organisatiekosten 52.629 61.650 60.191

4.4.1.5 Externe kosten
4.4.1.5.1 Administratie en accountant 429.841 273.400 292.144
4.4.1.5.5 Verzekeringen 5.193 4.000 5.193
Totaal Externe kosten 435.034 277.400 297.337

In de post onder 4.4.1.5.1 Administratie en accountant is € 13.000 opgenomen voor honoraria van de accountant,
te specificeren als volgt (cf artikel 2:382a BW):
- onderzoek jaarrekening 2021 13.000 0
- onderzoek jaarrekening 2020 51 10.550
- onderzoek jaarrekening 2019 0 -807
- andere controle opdrachten 777 0
- fiscale adviezen 0 0
- andere niet-controledienst 0 0
 Totaal accountantslasten 13.828 9.743

4.4 Overige kosten
4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 157.921 126.500 128.085
4.4.2.2 Leermiddelen 452.364 342.000 388.409
4.4.4.4 Externe activiteiten 17.372 19.500 21.121
4.4.4.8 Afdeling/schoolcommissie 38.178 49.000 16.616
4.4.4.9 Diverse organisatiekosten 30.121 33.450 25.202
Totaal Overige kosten 695.956 570.450 579.433

Totaal Overige instellingslasten 1.183.619 909.500 936.961

5.1 Financiële baten
5.1.1 Rentebaten 0 0 1.594
Totaal Financiële baten 0 0 1.594

5.4 Financiële lasten
5.4.1 Rentelasten 18.996 0 5.907
Totaal Financiële lasten 18.996 0 5.907

Saldo Financiële baten en lasten -18.996 0 -4.313
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De WNT is van toepassing op ANTE

Het bezoldigingsmaximum is in 2021 berekend conform het WNT-maximum voor het onderwijs. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in

klasse C, daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum € 149.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang

en de duur van het dienstverband. 

Het WNT-maximum bedraagt voor leden van het toezichthoudend orgaan 15% voor voorzitters en voor de overige leden 10% van het 

bezoldigingsmaximum naar rato van de duur van het dienstverband.

De klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld.

Gemiddelde totale baten 4

Gemiddeld aantal leerlingen 2

Gewogen aantal onderwijssoorten 1

Totaal aantal complexiteitspunten 7

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2021
Bedragen x € 1 G. Morren P. Hulstein

Functiegegevens Voorzitter CvB Interim Voorzitter CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 31/12 15/10 - 31/12
Omvang dienstverband
(als deeltijdfactor in fte) 1,00 0,40

Dienstbetrekking? Ja Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoeding € 108.444 € 9.613

Beloningen betaalbaar op termijn € 21.543 € 992

Subtotaal € 129.987 € 10.605

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum € 149.000 € 12.224

-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen bedrag € 0 € 0

Bezoldiging € 129.987 € 10.605

Het bedrag van de overschrijding en de 
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens
 onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2020
Bedragen x € 1 G. Morren

Functiegegevens Voorzitter CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband 1,00

Dienstbetrekking? Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoeding € 110.112

Beloningen betaalbaar op termijn € 18.479

Subtotaal € 128.591

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum € 143.000

Bezoldiging € 128.591

WNT-verantwoording 2021 ANTE

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 
de 13e maand van de functievervulling
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WNT-verantwoording 2021 ANTE

Gegevens 2021
Bedragen x € 1 S. Klijnhout H. Kleijwegt H.J. de Looper

Functiegegevens Lid/Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging € 1.800 € 1.800 € 1.800

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum € 22.350 € 14.900 € 14.900

-/- Onverschuldigd betaald en € 0 € 0 € 0

Bezoldiging € 1.800 € 1.800 € 1.800

Het bedrag van de overschrijding en de 
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens
 onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2020
Bedragen x € 1 S. Klijnhout H. Kleijwegt H.J. de Looper

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/10 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2021
NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

Dhr. S.A. Laarveld Voorzitter

Dhr. A. Koen Lid

Gegevens 2021
Bedragen x € 1 P. Hulstein

Bezoldiging voor de werkzaamheden als 
topfunctionaris bij Stichting Ante

€ 10.605

Bezoldiging voor andere werkzaamheden  dan die 
als topfunctionaris bij Stichting Ante

€ 11.259

Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde 
rechtspersonen van Stichting Ante

€ 0

-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen € 0

Subtotaal € 21.864

Het voor de WNT-instelling geldende 
bezoldigingsmaximum dan wel een voor de 
individuele topfunctionaris toegestane hogere 
bezoldiging

€ 31.042

-/- Onverschuldigd betaald en

nog niet terugontvangen bedrag

Totale bezoldiging € 21.864

Het bedrag van de overschrijding en de

reden waarom de overschrijding al dan

niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens

 onverschuldigde betaling
N.v.t. 

€ 0

N.v.t. 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700
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Overzicht Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
BRIN / SchOOL Baten PR_NPOA PR_NPOB PR_NPOC PR_NPOD PR_NPOE PR_NPOF PR_NPOG Totale kosten

06DE/'t Wold 66.140 623 521 5.319 6.463
11BL/Dukdalf 91.735 521 521
11OD/Aquamarijn 42.979 9.499 521 10.020
11ZL/Brandaris 67.779 2.210 844 1.458 2.699 7.211
12IX/Schatkamer 53.458 136 521 21.249 21.906
12RH/Duykeldam 39.163 521 521
21NF/Wilgerys 38.909 1.900 8.450 521 10.370 21.241
22JI/Wetering 48.839 870 2.394 2.365 5.629
23BP/Flevosprong 65.734 5.521 5.521
23RR/'t Kofschip 36.130 3.639 1.950 11.123 7.790 24.502
29XH/Panta Rhei 84.605 12.183 521 8.686 21.390
AZCV/Vlieger 48.111 1.429 16.520 519 27.013 45.481
Totaal 683.582 2.210 18.939 1.950 0 38.611 25.903 82.792 170.405

Overzicht Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

A: Meer onderwijs, B: Effectieve inzet van onderwijs, C: Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling, D: Ontwikkeling van de 
executieve functies, E: Inzet van personeel en ondersteuning, F: Faciliteiten en randvoorwaarden en G: Overig
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die de cijfers beïnvloeden.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

P. Hulstein Plaatsvervangend Voorzitter CvB

S. Klijnhout Voorzitter R.v.T.

H. Kleijwegt Lid R.v.T.

H.J. de Looper Lid R.v.T.

Datum:

24 juni 2022

Overige gegevens
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In de statuten is geen regeling opgenomen rondom de bestemming van het resultaat.

Voorstel bestemming van het resultaat

Resultaat algemene reserve publiek 60.560
Toevoeging algemene reserve publiek 162.706
Onttrekking algemene reserve publiek -133.523
Onttrekking Reserve eerste waardering -1.061
Ontrekking Reserve Personeel -75.492
Toevoeging Reserve Personeel 67.370
Resultaat Reserve IOP 120.622
Ontrekking Reserve ICT -86.153
Toevoeging Reserve ICT 66.153
Resultaat Reserve NPO 539.989
Mutatie reserve schoolfonds 1.831

Totaal 723.002

(Voorstel) bestemming van het resultaat
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ANTE
Bestuursnummer 41813
KvK-nummer 32137060
Adres De Drieslag 30

8251 JZ DRONTEN
Telefoon 0321-385425
E-mail info@ante.nl
Website wwww.ante.nl

Contactpersoon dhr H.F. Vogt
Telefoon 0321-385425
E-mail financien@ante.nl

11BL OBS De Dukdalf
Beursplein 6
8253 EA  DRONTEN

11OD OBS De Aquamarijn
De Ketting 16
8251 LD  DRONTEN

11OD/AZC AZC De Vlieger
Vossemeerdijk 40
8251 PN  DRONTEN

11ZL SWS De Brandaris
Westland 6
8251 VX  DRONTEN

12IX OBS De Schatkamer
Akkerhof 1
8256 BK  BIDDINGHUIZEN

12RH OBS De Duykeldam
De Lange Streek 30
8255 AR  SWIFTERBANT

21NF SWS Het Wilgerys
Lancasterdreef 65
8251 TJ  DRONTEN

23BP OBS De Flevosprong
De Barrage 2
8252 GW  DRONTEN

06DE OBS 't Wold
Flevoweg 68
3891 BP Zeewolde

22JI OBS De Wetering
De Verbeelding 27
3892 HZ  Zeewolde

29XH OBS Panta Rhei
Gedemtpe Gracht 17
3894 BA Zeewolde

23RR OBS 't Kofschip
Corridor 76
3893 BE Zeewolde

Gegevens rechtspersoon

_______________________________________________________________________________________

Ante Pagina 65 



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van toezicht van Ante, stichting voor openbare- en samenwerkingsscholen

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Ante, stichting voor openbare- en 

samenwerkingsscholen te Dronten gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 

 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Ante, stichting voor 

openbare- en samenwerkingsscholen op 31 december 2021 en van het 

resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs;

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet-

en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. 

Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de staat van baten en lasten over 2021; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

  

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

  

Wij zijn onafhankelijk van Ante, stichting voor openbare- en samenwerkingsscholen

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). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o



Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze 

controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 

mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2021 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 

het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs en de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

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 Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 

Onderwijscontroleprotocol OCW 2021. In dit kader is het bestuur tevens 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 



regelgeving 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 onderwijsinstelling 

in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling 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 onderwijsinstelling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 

voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten 

en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s 

 dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

 van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn,

 het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 



opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in 

de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten 

en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde 

aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 

en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 

voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing. 

Zwolle, 25 juni 2022

Van Ree Accountants

w.g.

R. van der Weerd RA MSc
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