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Bijlage 1: aanvullende informatie van de stichting Johan de Witt-gym nasi urn ten behoeve van de
beoordeling van de jaarrekening 2005.
Jaarrekening
•

Er is sprake van een materieel evenwicht. De stichting heeft het jaar 2005 afgesloten met een
positief exploitatieresultaat. Voor het beoordelen van dit aspect heeft de stichting aanvullende
informatie verstrekt over incidentele baten en lasten:

In de jaarrekening is aan de batenkant een bedrag van € 94.340,- opgenomen, zijnde de door de
gemeente Dordrecht toegekende bruidsschat in het kader van de verzelfstandiging van het Johan de
Witt-gymnasium. In de begroting 2005 is geen rekening gehouden met deze bruidsschat. Dit bedrag
is, vanwege de verzelfstandiging per l maart 2005, 10/1 2 van de jaarlijkse bruidsschat van €
113.208.
Omdat deze bruidsschatregeling per 1 augustus 2009 afloopt, is er in het bijgevoegde financiële
meerjarenformatieplan (bijlage 2) rekening gehouden met de verminderde inkomsten.
De door de gemeente Dordrecht teveel uitbetaalde bruidsschat is in de balans opgenomen als een
schuld van € 160.660 bij "nog te betalen bedragen" en geeft als zodanig geen verkeerd financieel
beeld van onze situatie.
Ook het beschikbaar gestelde bouwkrediet t.b.v, de unilocatie is, na vermindering van de al
gemaakte kosten, voor een bedrag van € 135.346,65 als last opgevoerd en vormt dus geen
onderdeel van onze reguliere exploitatie.
De schuld van het Johan de Witt-gymnasium aan de gemeente Dordrecht {€ 271.898,23) maakt
deel uit van de post "Overige kortlopende schulden". In juni 2006 is deze schuld afgelost.
De overige baten en lasten in de jaarrekening 2005 hebben een consistent karakter en geven een
getrouw beeld van onze financiële situatie.
•

De risico's voor het weerstandsvermogen zijn ondervangen door voorzieningen. Voor het
beoordelen van dit aspect heeft de stichting de volgende aanvullende informatie verstrekt:

De personele lasten maken voor 80% deel uit van de jaarrekening. De grootste risico's liggen dus in
de personele sfeer. Omdat het voortgezet onderwijs géén deel meer uitmaakt van het
vervangingsfonds, zullen de vervangers van langdurige zieken uit eigen zak betaald moeten worden.
Om dit financiële risico af te dekken wordt ernaar gestreefd om een personele reserve van ongeveer
20% van de totale loonsom te creëren. Uit deze reserve zullen eventuele vervangers in de toekomst
betaald kunnen worden. In de begroting van 2007 zal er, naast de reservering voor personele
reserve, een extra bedrag van € 50.000,- voor vervangingskosten opgenomen worden. Onderzocht
wordt of het zinvol is voor 2007 een risicoverzekering af te sluiten.
Een risico op materieel gebied is het onderhoud van de twee oude schoolgebouwen. Ieder jaar wordt
een post van € 100.000,- voor onderhoud in de begroting opgenomen. Omdat er in de toekomst een
unilocatie als onderdeel van het IHP gerealiseerd zal worden, wordt er slechts het hoognodige aan
onderhoud gepleegd met de bedoeling om de niet gebruikte gelden voor onderhoud door te sluizen
naar de onderhoudsreserve. Bij de ingebruikname van de unilocatie zal opnieuw een
meerjarenonderhoudsplan gemaakt moeten worden.
•

De voorzieningen zijn onderbouwd en toereikend om te voldoen aan toekomstige verplichtingen.
Voor het beoordelen van dit aspect heeft de stichting de volgende aanvullende informatie
verstrekt:

Bij stichting Johan de Witt-gymnasium zijn er twee voorzieningen aanwezig namelijk: "Reserve
Onderhoud" en "Voorziening personele verplichtingen".
Zoals in de tekstuele toelichting op de balans wordt vermeld, wordt het saldo van de voorziening in
de komende jaren aangevuld om in de toekomst de onderhoudswerkzaamheden te kunnen
bekostigen. Deze aanvulling wordt vermeld in het meerjaren onderhoudsplanning. Aan de hand van
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deze meerjaren onderhoudsplanning kunnen de dotaties en onttrekkingen verklaard worden.
De voorziening personele verplichtingen bestaat uit een voorziening in het kader van Bapo
(Bevordering arbeidsparticipatie ouderen). Deze flexibele bapo geeft de mogelijkheid om het bapoverlof op een ander tijdstip op te nemen dan in het jaar waarin met recht heeft op het bapo-verlof.
De BAPO-regeling in het voortgezet onderwijs is per 1 augustus 2005 veranderd. Het onbeperkt
sparen van BAPO-tegoeden is afgeschaft. Wanneer een werknemer de 52-jarige leeftijd bereikt heeft,
kan hij slechts drie jaar zijn BAPO-tegoed opsparen. Daarna vervalt het recht om BAPO te sparen.
Dat betekent dat de huidige voorziening van € 68.000,- voor BAPO-rechten niet substantieel
verhoogd hoeft te worden. Per 1 januari 2006 bedragen de BAPO-rechten € 53.300,- .
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