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1. Algemene informatie
1.1.

aanduiding kernactiviteiten
Het schoolbestuur stelt zich ten doel liet in stand houden van een categoriaal gymnasium in
Dordrecht. Het Johan de Witt-gymnasium heeft een regionale functie. Veertig procent van de
leerlingen woont niet op het eiland van Dordrecht.
Het financieel en personeelsbeleid is erop gericht de continuïteit van het openbaar categoriaal
gymnasiaal onderwijsaanbod te waarborgen.

l .2.

juridische structuur
Het Johan de Witt-gyninasium was tot 28 februari 2005 een gemeentelijke school. Sinds l maart
2005 valt het gymnasium onder de openbare Stichting Johan de Witt-gymnasium.
Het bestuur wordt gevormd door twee wethouders en een lid op voordracht van de
Medezeggenschapsraad van de school.
De rector heeft een ruim bestuursmandaat. Alleen de zaken die wettelijk zijn voorbehouden aan het
bestuur, zijn niet gemandateerd.

1.3.

belangrijkste elementen van het gevoerde beleid
Door personele fricties uit het verleden kende de school nog een tekort bij de personele uitgaven. Er
is een meerjaren personele begroting opgesteld voor de jaren 2004-2009. Op grond van deze
begroting is een meerjarenformatieplan vastgesteld. In dit plan staan maatregelen om de personele
tekorten om te zetten in een positief exploitatieresultaat. De verwachting is, dal op grond van de
genomen maatregelen medio 2005 het gymnasium uit de rode cijfers komt.
De materiele tekorten ontstaan hoofdzakelijk doordat het gymnasium in twee onderhoudsintensieve
oude panden gehuisvest is. Er is bij de gemeente Dordrecht een aanvraag ingediend voor nieuwbouw
aan een van die panden. In 2004 is door de gemeenteraad van Dordrecht een Integraal
Huisvestingsplan vastgesteld. Het Johan de Witt-gymnasium staat in dit plan opgenomen voor de
bouw van een uni-locatie aan het Oranjepark. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. In
2007 zou dan deze nieuwbouw in gebruik genomen kunnen worden.

1.4.

financiën
Sinds l januari 2004 heeft de gemeente Dordrecht de financiële administratie van het openbaar
voortgezet onderwijs met betrekking tot de schoolbestuurlijke taken uitbesteed aan de Onderwijs
Service Groep Dordrecht (OSG). Teneinde deze administratie volledig zelfstandig door OSG te
kunnen laten uitvoeren, is begin 2004 een aparte bankrekening (BNG-rekening) geopend, vallend
onder de hoofdrekening van de gemeente Dordrecht. Inkomsten en uitgaven liep via deze
bankrekening. Daarnaast beschikte het Johan de Witt-gymnasium reeds over een eigen bankrekening
(rabobank). Vanaf l maart 2005 verlopen alle inkomsten en uitgaven via de raborekening van het
Johan de Witt-gymnasium. Dit betekent, dat na overdracht van de balans naar de Stichting Johan de
Witt-gymnasium, het negatieve saldo van de BNG-rekening aangevuld moet worden vanuit de
raborekening. Het banksaldo, dat dan ontstaat op de raborekening is dermate laag, dat problemen
kunnen ontstaan bij toekomstige grotere uitgaven, zoals de aanleg van het glasvezelnet, waaraan het
Johan de Witt-gymnasium participeert.
Gelet op de korte termijn van deze jaarrekening (twee maanden) is besloten geen cijfers van
voorgaande jaren op Ie nemen.

1.5.

treasury
Aangezien het Johan de Witt-gymnasium tot l maart 2005 integraal onderdeel was van de gemeente
Dordrecht, is er geen afzonderlijk treasury beleid. Overigens vinden er geen beleggingen plaats.

Dordrecht, 23 september 2005.
Drs. S.A. Muller
Rector Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht

Gehanteerde uitgangspunten

De financiële verantwoording is opgesteld in verband met de verzelfstandiging van hel Johan de Wittgymnasium per l maart 2005.
2.

De financiële verantwoording heeft betrekking op de maanden januari en februari 2005.

3.
Op de materiële vaste activa is voor deze 2 maanden niets afgeschreven.
4.
De stand van de BNG-rekening (bank 2} heeft betrekking op l augustus 1005.
5.
In verband met het afwijkende betaalritme van het Ministerie van OCenW is de vordering opgenomen op basis
van het ontvangen bedrag aan njksvergoeding personeel minus de lasten personeel over de periode
januari/februari.
6.
De mutaties in de reserves zijn in de resultatenrekening verwerkt.

-
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Balans

Johan de Witt-gymnasium

BALANS

ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Matertèla Vasle Acliva

509662.08
Totaal Materiële Vaste Activa ,- "; 509 ."66 2.-08

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Financiële Vasle Acliva
Totaal Financiële Vaste Activa .^-,'j.'V ' ^."'.f-%

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overtopend Acliva
Liquide middelen

325393,96
46 085,87
11.443,41
Totaal Vlottende Acliva ï

Resultaat
Nadelig Saldo

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Reserves

109.919,66
Totaal Eigen Vermogen

VOORZIENINGEN
Reserves

226193.83
Totaal Voorzieningen

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen
Totaal Langlopende Schulden •£*&.':_•.• ï-''$&l$f-;f.*

KORTLOPENDE SCHULPEN
Crediteuren
Nog te betalen/af te dragen

35.615.00
520.856,63
Totaal Kortlopende Schulden ^: ;$te#

Resuliaal
Voordelig saldo

TOTAAL PASSIVA

692.S85.32
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Toelichting Balans

Johan de Witt-gymnasium

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA
20 Gebouwen
30 Meubilair

249.551.48
24.638.57

35 In venl ./apparatuur
60 Hardware en randapp.

226.233.95
9.238.08
Totaal Maleriete Vasle Adiva

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Totaal Financiële Vaste Activa
VLOTTENDE ACTIVA
1300 Debiteuren MOCW
1320 Debiteuren overige
1380 Nog Ie ontv bedragen

190.05
325.203.91

Tota
Overlopend Activa
2000 Kruteposten (Hqmid)
2031
2111
2170
2220

25.589,00
19.040.00
1.436.86
0.06
19.95

Gem.voorzJxjisvesl.
VS lonen en salaris
Premie WF
Premie UFO

Totaal Overlopende Activa
Ltauide middelen

91,88

1000 Kast
1011 Betaalrekening

11.351.53

Resuttgaj
Nadelig Saldo

TOTAAL ACTIVA

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Reserves
470 Boekenloeids
500 Algemene reserve

109.845.84217.265.70
2.500.00

505 Reserve herwaarderin
790 Overige reserves (ICT)
Totaal Reserves

"-Ï09S19.-86.

Voorzieningen
158 193.83
68000.00

700 Voorz ooderh gebouw
740 Voorziening personele verplichtingen (Bapo)

Tolaal Voorzieningen f

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen

Tolaa! Leningen

KORTLOPENDE SCHULDEN
1420 Crediteuren teveran c
2020 T u ssenrek.betalingen

0.00

35.615.00

Tolaal Crediteuren
Nog ie betalen/af tejrapen
1460 Nog te bel bedragen

249.089.31

2011 Vraagpostan/wachtrek
2100
2130
2160
2190
1012

276.68
375.06
24.78
34.79
247.31
270808,70

Lonen en salarissen
Loonneffinf)
Premie WAO overheid
Premte 2FW
Bank 2

Tolaal Nog Ie betaten/af Ie dragen • •.:&: iZfjJ

Resjiljagl
Voordelig saldo

TOTAAL PASSIVA '.S11;.= ,$92.585.32
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TOELICHTING BALANS

Activa

0020 t/m 0060 Materiële activa

Het betreft hier vaste activa met betrekking tot aanpassing van gebouwen (20), aanschaf van meubilair (30), de
in opdracht van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen geactiveerde inventaris en apparatuur
(35) waar tegenover een herwaarderingsreserve staat en de in de laatste jaren aangeschafte hardware (60).
1380 Nog te ontvangerjbedragen
€ 117.560,81 gemeentelijke vergoeding in het kader van gevelonderhoud Oranjelaan
€
82.560,00 gemeentelijke vergoeding in het kader van gevelonderhoud Oranjepark
€
30,30 gemeentelijke vergoeding in het kader van ID-banen 2004
€ 119.238,94 rijksvergoedingen in het kader van lumpsum personeel
€
5.813,86 gemeentelijke vergoeding in het kader van ID-banen 2005
€ 325.203,91
2000 Kruisposten liquide middelen
Het betreft hier een aanvulling van het banksaldo van de raborekening van het Johan de Witt-gymnasium vanuit
de BNG-rekening "Gemeente Dordrecht, inzake Johan de Witt".
2031 Gemeentelijke ^voorzieningen huisvesting
Het betreft hier nog te ontvangen vergoedingen in het kader van aanvragen voorzieningen in de huisvesting bij
de gemeente Dordrecht, in dit specifieke geval de kosten van een onderzoeksrapport voor de vorming van een
uni-locatie.
1011 Betaalrekenine
Het betreft hier de school rabo-rekening van het "Johan de Witt-gymnasium", die in verband met de vorming
van de Stichting Johan de Witt-gymnasium per Imaart 2005 de hoofdrekening is geworden per 1-3-2005.

Passiva

500 Algemene reserve
Het betreft hier een negatieve reserve als gevolg van tekorten op personeel en overige materiële
aangelegenheden. Gelet op de personele inkrimpingen en de vorming van een uni-locatie moet het mogelijk zijn
om in de komende jaren een gezonde reserve te gaan vormen.
505 Reserve herwaardering
In opdracht van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen is enkele jaren geleden alle in de school
aanwezige inventaris en apparatuur geïnventariseerd en geactiveerd. De afschrijvingskosten worden ten laste van
deze reserve geboekt.
700_y_opfziening onderhoud gebouwen
Het saldo van deze voorziening moet in de komende jaren aangevuld worden om in de toekomst de
onderhoudswerkzaamheden, zoals die opgesteld zijn in een meerjaren onderhoudsplanning, te kunnen
bekostigen.
740 Voorziening personele verplichtingen
Het betreft hier een voorziening in het kader van de Bapo (Bevordering arbeidsparticipatie ouderen).

2020 Tussenrekening betalingen
Het betreft hier crediteuren, die in januari en februari 2005 geboekt, maar pas na febmari 2005 betaald zijn.
_1480_Nog te betalen bedragen
€ 229.400,00 afkoopsommen in verband personele inkrimping
€
6.100,00 nog te betalen huur sporthallen
€
0,04 overige nog af te boeken
€
5.680,90 nog te besteden r ij ks vergoed ing bestemmingsbedrag schoolbudget organisatie en ontwikkeling
€
7,908,37 nog te besteden vergoeding van het AOB inzake vakbondsverlof
€ 249.089,31
1012 Bank 2
Het betreft hier de BNG-rekening ''Gemeente Dordrecht, inzake het Johan de Witt-gymnasium", vallend onder
de hoofdrekening van de gemeente Dordrecht. Het nadelig saldo van deze bankrekening moet aangevuld worden
tot O, een en ander na overdracht van deze balans in de Stichting Johan de Witt-gymnasium.

- /O -

_ ERWIJS
SERVI

Verlies en Winstrekening

Johan de Witt-gymnasium

RESULTATENREKENING

Werkelijk

Personele balen

684.990.22

Materiële vergoeding Instandhouding

137.643.85

Begroting
468.566.00
102.589.00

Financiële baten
Overige balen

19024,41

Incidentele balen

23.112.64

32.507.00
9 076.00

670.272.87

462.285.00

112401.73

8.659.00
68.705.00

51986,67

10.851.00

14695,80

13611.00

Koslen beheer en bestuur

5 859.B9

Kosten onderwijs en raming

9 282,88

5484,00
22439.00

Totaal baten

Personele lasten
Afschrijvingslasten
Huisvesli ngslasten
Onderwijsmateriaal / diensten
Admïni stratJekoslen

Financiële kosten

271,28

Incidentele laslen

83.00
7.845,00

Totaal lasten

RESULTAAT

- l 2, -

Toelichting Verlies en Winstrekening

Johan de Witt-gymnasium

ERWIJS
SERVI

TOELICHTING RESULTATENREKENING
—BATEN—
8000 Vergoeding salariskosten

Werkelijk
2005

Begroting
2005

654.262.29

455.523.00

8010 Uilkeringen
8080 Restitutie premiedifferentiatie WF
8090 Overige personele vergoedingen
* subtotaal personele baten
8100 Materiële vergoeding instandhouding

137.643.85

8190 Overige materiële vergoedingen

55.589.00
47.000.00

' subtotaal materiële baten
8600 Rente banken
8610 Rente spaarrekeningen
8620 Opbrengsten financiële vaste activa
* subtotaal financiële baten
8700 Verhuuropbrengsten
8720 Ouderbijdragen/ lesgelden
8745 Opbrengst kantine

2.538.00
14.089.39

26.098.00

3.911.92

1.667.00

8760 Bijdrage bestuur
8770 Bijdragen van derden

245.00

8790 Overige baten

776,10

2.204.00

23.112.64

9.076,00

* subtotaal overige baten
8800 Incidentele baten
8810 Buitengewone baten
8820 Onttrekkingen aan reserves
8830 Baten voorgaande jaren
* subtotaal incidentele baten
• TOTAAL BATEN

TOELICHTING RESULTATENREKENING

Werkelijk

Begroting

2005

2005

—LASTEN—
4000 Salariskosten

658.601,80

446.227,00

9891.74

2.733,00

4005 Salariskosten niet CASO
4010 Personeelskantine
4020 Cursuskosten

42.00

4040 Extern personeel

167.00

4Q50 Wervingskosten personeel

500.00

4060 Reis- en verblijfkosten

42,24

83,00

4065 Activiteiten personeel
4070 Bedrijfsgezondheids zorg

1.200,00

4080 Toeslag premiedifferentiatie WF
4090 Overige personele kosten

1737.09

4740 Toevoeging voorziening personele verplichtingen

11.333,00

4741 Aanvullende toevoeging voorziening personele verplichtingen
* subtotaal personele lasten
4921 Afschrijvingskosten gebouwen

2.972,00

4931 Afschrijvingskosten meubilair
4936 Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur

5.379,00

4946 Afschrijvingskosten machines en installaties
4951 Afschrijvingskosten leermethodes
4961 Afschrijvingskosten hardware

306.00

4991 Afschrijvingskosten overige materiële vaste activa
* subtotaal afschrijvingslasten
4100 Klein onderhoud

1.128,91

64.169,00

399.99

83.00

12.793,00

9.036,00

4101 Onderhoud CV-installatie
4102 Beveiliging gebouw
4110 Zandbakkosten
4130

Tuinonderhoud

4140 Energiekosten
4141 Gas

4142 Water
4143 Elektriciteit
4144 Olie
4150 Schoonmaakpersoneel
4151 Schoonmaakbedrijf
4159 Overkje kosten schoonmaak

1.064,34
11.120,11

10.700.00

513.43

550,00

4160 Publiekrechtelijke heffingen

1.578.68

1.500,00

4170 Betaalde huren

1.243.27

2.250.00

4190 Overige huisvestingskosten
4700 Toevoeging voorziening onderhoud

417.00
82.560.00

4701 Aanvullende toevoeging voorziening onderhoud
* subtotaal huisvestingslasten

112,401.73

88.705,00
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TOELICHTING RESULTATENREKENING

Werkelijk
2005

Begroting
2005

4200 Aanschaf leer-en hulpmiddelen

7.085.59

4.751.00

4210 Klein inventaris / onderhoud inventaris

2.713.08

250.00

5.632.11

2.434.00

5.215.10

583.00

31.340.79

2.500.00

8.991,06

6.227,00

2.076,68

1.250,00

4211 ICT hardware
4212 ICT software
4214 Website
4219 Overige ICT kosten
4220 Mediatheek / bibliotheek
4230 Reproducfiekosten

333.00

4250 Kabeltelevisie en overige rechten
4260 Abonnementen/ tijdschriften/ vakliteratuur
4290 Overige Materiaalkosten
4/10 Toevoeging voorziening duurzame apparatuur
4711 Aanvullende toevoeging voorziening duurzame apparatuur
4715 Toevoeging voorziening ICT
4716 Aanvullende toevoeging voorziening ICT
4720 Toevoeging voorziening meubilair
4721 Aanvullende toevoeging voorziening meubilair
4730 Toevoeging voorziening leermiddetenpakket
4731 Aanvullende toevoeging voorziening leermiddetenpakket
4790 Toevoeging overige voorzieningen
4791 Aanvullende toevoeging overige voorzieningen
* subtotaal onderwijsmateriaal / diensten
4300 Bijdrage aan het onderwijsbureau
4310 Accounlantskoslen
4320 Telefoon- en taxkosten

750.00

4325 Drukwerk
4330 Portikosten
4335 Kantoor-benodigdheden

1.883.00
720,93

334.00

2.907,13

2.917.00

4390 Overige administratiekosten

250,00

* subtotaal administratiekosten
4400 Contributies en bijdragen besturenorganisaties

810,00

4410 Kosten beheer en bestuur
4415 Deskundigenadvies

417.00
1.649.37

4420 Planmatig onderhoudsbeheer

250.00
81,07

4435 Vergaderkosten
4440 Medezeggenschap/OR

167.00
1.500.00

4425 Onkostenvergoedingen bestuursleden
4430 Representatiekosten

1.667.00

875,00
333.00

2,00

4445 PR S marketing
4450 Verzekeringen

106.00

4460 Bijdragen scholen
4490 Overige beheerskosten
* subtotaal kosten beheer en bestuur

3.317.45

167,00

TOELICHTING RESULTATENREKENING
4500 Culturele (kunstzinnige) vorming
4510 Sportdag/vieringen
4520 Reisjes en excursies
4530 Testen en toetsen

Werkelijk Begroting
2005
2005
-

1.917.00

45,72

1.167,00

6.026.26
72.50

16.178.00
333,00

3.108.40

1.667.00

30.00

1.177,00

271.28

83,00

4540 Schoolzwemmen (incl. vervoer)
454.5 Materialen kantine
4550 Religieuze vorming
4560 Bijdrage aan bestuur
4570 Bijdragen aan derden
4575 Studiedagen/conferenties
4590 Overige onderwijskosten
* subtotaal onderwijs / vorming
4600 Rentekosten
4610 Bankkosten
4620 Kosten financiële vaste activa
* subtotaal financiële lasten
4800 Incidentele lasten
4810 Buitengewone lasten
4830 Lasten voorgaande jaren
" subtotaal incidentele lasten
* TOTAAL LASTEN

RESULTAAT

7.845.00

TOELICHTING VERLIES EN WINSTREKENING

INKOMSTEN
Personele baten
8000 Vergoeding salariskosten
Het betreft hier de personele rijksvergoedingen en personele vergoedingen van het vervangingsfonds ten
behoeve van de salariskosten van hel bij de gemeente Dordrecht in dienst zijnde onderwijspersoneel.
8090 Overige personele vergoedingen
Het betreft hier personele vergoedingen in het kader van het schoolbudgel organisatie en ontwikkeling,
vakbondsverlof en ID-banen.

Materiële baten
8100 Materiële vergoeding instandhouding
Het betreft hier de rijksvergoeding lumpsum materieel en de gemeentelijke vergoeding voor aanpassing van de
gevel van het Oranjepark.

Overige baten
8720 Ouderbijdragen / lesgelden
Het betreft hier voornamelijk bijdragen van ouders in het kader van schoolreisjes.

Incidentele baten
8820 Onttrekking reserves
Zie toelichting resultaatbestemming

UITGAVEN
Personele lasten
4000 Salariskosten
Het betreft hier aile salariskosten van het bij de gemeente Dordrechl in dienst zijnde onderwijspersoneel van het
Johan de Witt-gymnasium.
4020 Cursuskosten
Het betreft opleidingen, cursussen, seminars, congressen etc. welke grotendeels ten laste van de rijksvergoeding
schoolbudget organisatie en ontwikkeling zijn gebracht..
4700 Toevoeging voorziening onderhoud
Zie resultaatsbestemming

Huisvestingslasten
4140 Energiekosten
Het betreft hier de voorschotnota's van Eneco over de maanden januari en februari van beide locaties.
4J 51 Schoonmaakbedrijf
Het betreft hier de schoonmaakkosten over de maanden januari en februari van beide locaties.
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Onderwijsmateriaal / diensten

4200 Aanschaf leer- en hulpmiddelen
Het betreft hier uitgaven in het kader van onderwijsleer materiaal etc.
4790 Toevoeging overige voorzieningen
Zie toelichting resultaatsbestemming.

A d mi n i s t ra t iekosten

4300 t/m 4390
Het betreft hier voornamelijk bovenschoolse uitgaven, zoals het administratiekantoor, kantoorbehoeften e(c.

Beheer en bestuur
4400 t/m 4490
Het betreft hier voornamelijk bovenschoolse uitgaven, zoals de kosten van het Ingenieursbureau Dordrecht voor
het verzorgen en actualiseren van een meerjaren onderhoudsplanning, het begeleiden van
onderhoudswerkzaamheden, het opvragen van offertes etc.

Onderwijs / vorming

4500 t/m 4590
Het betreft hier overige onderwijskosten zoals culturele vorming, schoolreisjes en kantinekosten.

~_ 2 l -

Resultaat bestemming

De specificatie van het resultaat 2005 is:
- Personeel

14.717,35

- Exploitatie

-6.489,20

Totaal

8.228,15

Het positieve resultaat ad. € 8.228,15 is op de volgende manier via de reserves en
voorzieningen verrekend:
Toevoeging overige reserves (ICT)
Toevoeging algemene reserve

2.500,00
5.728,15

Totaal

8.228,15

Deloitte

Deloitte Accountants 8. V.
331 l JX Dordrecht
Postbus l 165
J30QBD Dordrecht
Tel (078)6112500
Fax (078)6112577
www deloitie.nl

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Dordrecht
p/a postbus 116

3300 AC DORDRECHT
Datum

Behandeld door

27 oktober 2005

Ons kenmerk

05R2706/ta/5501
3I108I9180

Accountantsverklaring
Opdracht
Wij hebben de financiële verantwoording over de periode l januari 2005 tot en met 28 februari
2005 van de gemeentelijke school voor voortgezet onderwijs zonder zelfstandige
rechtspersoonlijkheid van de gemeente Dordrecht gecontroleerd. De financiële verantwoording
is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Dordrecht. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de
financiële verantwoording te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen voor
controleopdrachten. Tevens hebben wij bij onze controle de uitgangspunten in acht genomen die
op pagina 5 van de financiële verantwoording zijn opgenomen.Volgens deze richtlijnen dient
onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid
wordt verkregen dat de financiële verantwoording geen onjuistheden van materieel belang bevat.
Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaamemingen van
informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de financiële
verantwoording. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële
verslaggeving die bij het opmaken van de verantwoording zijn toegepast en van belangrijke
schattingen die het college van burgemeester en wethouders daarbij heeft gemaakt, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de financiële verantwoording. Wij zijn van mening dat onze
controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de financiële verantwoording voldoet aan de daaraan te stellen eisen,
gebaseerd op de uitgangspunten zoals verwoord op pagina 5 van de financiële verantwoording.
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