Organisatie
De structuur
Leden
Op 1 januari 2017 telde de vereniging 255
leden: 249 scholen en 6 ondersteunende
leden. Dit is 88,6% van het aantal SBOscholen, uitgaande van 281 SBO-scholen.
Op 31 december 2017 had de vereniging
249 leden: 243 scholen en 6
ondersteunende leden. Dit is 87,9 % van
279 SBO-scholen.

Samenstelling van het bestuur:
• dhr. Jan van Etten, voorzitter en
lid DB
• mw. Hinderijke Willemse
penningmeester en lid DB
• dhr. Henk Mik, lid AB
• mw. Marjolijn Twilt, lid AB
• dhr. Hans Klaassen, lid AB
Resonansgroep:
• Martin Remeeus
• Marjolijn Twilt
• Will vd Zanden t/m jan. 17
• Gerrit Brummelman vanaf mr. 17
• Conny van Wersch t/m jan. 17
• Jack Pruijsten
• Beppie Vendrik
• Afra Tijssens a.i. t/m mrt. 17
• Mark Leek/ Annemarie de Jong
vanaf juni 2017
• Myriam Rietveld
• Jos Boerema
• Sjef Berkers
• Janet Weima
• Marieke Bom
• Mariëtte van den Bosch
• Hans van Wenum t/m mrt 17
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Jaarverslag 2017

Het SBOwerkverband is een vereniging. De leden zijn
rechtspersonen die het bevoegd gezag voeren over één of meer
SBO-scholen.
Structuur:
1. Ledenvergadering
2. Bestuur
3. Dagelijks bestuur
4. Resonansgroep
5. Netwerken
6. SBO-scholen

Visie

Het bestuur

• In januari 2016 is er subsidie toegekend aan een werkgroep, waar het DB
ook deel van uitmaakt, om onderzoek te doen naar het samenvoegen
so/sbo. Op verzoek van het SBO werkverband is ook het regulier bao in dit
onderzoek meegenomen. In september 2017 is hierover een conferentie
geweest.
• Er is subsidie aangevraagd bij de PO-raad voor de ontwikkeling van
een systeem om op professionele wijze informatie te delen.
• Werving van nieuwe bestuursleden in verband met het aftreden van twee
zittende bestuursleden is gestart.
• Een vertegenwoordiging van het SBO werkverband heeft in
februari 2017 deelgenomen aan een studiereis naar Schotland om daar
de manier van onderwijs te bekijken.
• Ruud Veltenaar heeft met het bestuur tijdens de 2-daagse een
inspiratiesessie gehouden ter voorbereiding op het congres in december
2017.
• Jan van Etten neemt deel aan een overleg ‘centrale eindtoets’ om de
belangen van het sbo te behartigen. Uiteindelijk wordt besloten dat de
eindtoets niet in 2018 al verplicht wordt voor het sbo en so, aangezien
een volwaardige toets niet tijdig gerealiseerd kan worden. SBO-scholen
zijn vanaf het schooljaar 2019-2020 verplicht mee te doen met de
eindtoets.
• Er worden verkennende gesprekken gevoerd met Lecso
over samenwerking; de notitie 1+1=3 is als aftrap in september verstuurd.
• Het congres wordt gehouden op 6 december 2017 bij van der Valk in
Veenendaal. Ruud Veltenaar is keynote spreker. Thema van het congres is:
"Stop stealing dreams". Peter Heerschop verzorgt het middagprogramma.
• Tijdens de ALV stemmen de leden in met het voorstel om een
samenwerking met LECSO te onderzoeken.
• Steeds vaker wordt het bestuur van het SBO werkverband benaderd om
deel te nemen aan diverse overleggen. Gezien de beperkte tijd die de
leden van het DB hiervoor hebben, worden er prioriteiten gesteld.

Het bestuur heeft 11x in een regulier overleg bij elkaar
gezeten. Het DB heeft gemiddeld 2 x per maand overlegd. In
april heeft het bestuur in een tweedaagse gesproken over de
koers van de vereniging. Ruud Veltenaar heeft het bestuur voor
een deel hierin begeleid. Op 12 mei heeft een studiedag
plaatsgevonden met de Resonansgroep, met als onderwerp
“Sociale veiligheid.” Klaas Hiemstra en Fleur Nollet (SSV) hebben
deze dag begeleid. Daarnaast is er 5 x vergaderd met de
Resonans-groep, waarvan 1 x met Rinda den Besten, voorzitter
van de PO-Raad, voor een klankbordoverleg.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden op
woensdag 6 december 2017 tijdens het congres in Amersfoort.
• De jaarrekening 2016 is vastgesteld.
• De stand van zaken 2017 is doorgenomen.
• De begroting voor 2018 is goedgekeurd. Inhoudelijke
informatie over 2018 de toekomstparagraaf op blz. 3.
• Er zijn geen wijzigingen in het rooster van aftreden. Volgend
jaar treden Jan van Etten en Henk Mik af. De voorzitter doet
een oproep voor nieuwe bestuursleden.
• De ALV gaat unaniem akkoord met het voorstel voor
onderzoek naar samenwerking met LECSO. Met een handdruk
tussen de beide voorzitters bezegelen zij het startsein.

Het SBOwerkverband:
- Stimuleert en inspireert SBO-scholen om te kijken in kansen, actief en ondernemend in dialoog te
gaan en verbinding te maken met alle partners in hun omgeving;
- biedt een forum voor het delen van informatie en expertise;
- deelt voorbeelden van ‘good practice’;
- stimuleert de netwerkfunctie van de vereniging;
- beweegt mee in een veranderende wereld door aan te sluiten bij landelijke
werkgroepen/netwerken om te verbinden en betrokken te blijven bij nieuwe ontwikkelingen en
initiatieven;
- stemt af en communiceert met landelijke partners om inhoudelijk bij te dragen aan het realiseren
van de missie.

2017 in het kort
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VERBINDEN MET
LEF EN
VERTROUWEN!
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Congres 6 december 2017

in cijfers

Vooruitblik

Financiën vereniging
De kosten voor de specifieke verenigingsactiviteiten worden
bekostigd vanuit de contributie, de bijdrage van de deelnemers aan
het congres, de ontvangen rente en eventuele overige baten.

Reserve vereniging
De vereniging heeft op
31/12/2017, na toevoeging
van het resultaat, nog een
reserve van € 158.208.

Onderwerp

Baten

Contributies / uitgaven
Congressen/projecten
Rente / bank en portokosten
Overige baten
Totaal:

111.348
16.775
24
750
128.897

Lasten
123.540
15.491
278
0
139.309

Saldo
-12.192
1.284
-254
750
-10.412

Toelichting overzicht baten, lasten, resultaat:

Risicoreserve
De hoogte van de risicoreserve is vastgesteld op €
100.000.
Doordat
de
algemene reserve eind 2017
nog € 158.208 bevat, is er nog
€
58.000
beschikbaar
voor
eventuele
extra
kwaliteits- impulsen.
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1. Door een afname van het aantal leden en het aantal leerlingen
bij de leden van het SBO werkverband zijn de inkomsten vanuit
de contributie lager dan begroot.
2. De inkomsten vanuit het congres zijn lager dan begroot, maar het
doel om 5% winst te behalen is meer dan behaald.
3. Vanaf 2013 dient belasting betaald te worden over de
bestuursvergoeding. In 2014 is een reservering opgenomen om
deze belasting (met terugwerkende kracht) af te dragen en is er
ten behoeve hiervan een kleine loonadministratie opgezet. In
2015 bleek deze reservering te hoog ingeschat en is het teveel
teruggeboekt. Hierdoor lijkt het alsof in 2015 minder bestuursvergoeding is uitbetaald, maar dit is niet het geval. Halverwege
2016 is er gekozen voor het model, waarbij de bestuursleden zelf
verantwoordelijk zijn voor het afdragen van de belasting. Zij
ontvangen de bestuursvergoeding bruto en dienen zelf aangifte
te doen van deze inkomsten bij de Belastingdienst.
4. De detacheringskosten DB zijn lager dan begroot door een
wisseling in het DB en minder gedeclareerde uren dan begroot.
5. De huisvestingslasten zijn lager dan begroot doordat er nieuwe
afspraken zijn over de huur van een lokaal bij SBO de wissel, de
helft van het lokaal wordt doorbelast aan SBOwerkverband m.i.v.
april 2017.
Het resultaat over 2017 is € -10.412. In de begroting was al rekening
gehouden met een resultaat van € -17.450 en om de begroting voor
2017 sluitend te krijgen is in deze begroting een investering vanuit
de reserves opgenomen van € -17.450.

Toekomstparagraaf
Belangrijkste punten voor 2018 zijn:
• Conform de afspraak in 2016 blijft de contributie voor 2018
gehandhaafd op € 3,70 per leerling.
• De risicoreserve is € 100.000, zodat bij een eventueel
noodzakelijk opheffen van de vereniging nog een jaar voldaan kan
worden aan de financiële verplichtingen.
• Jaarlijks wordt bekeken of bijstelling van de risicoreserve
noodzakelijk is.
• Het resultaat voor 2018 is sluitend door een investering van
€ 9.700 vanuit de reserves.
• Congres en bijeenkomsten/activiteiten moeten 5% rendement
opleveren.
• Om extra inkomsten te generen kunnen er vacatures geplaatst
worden op de website van de vereniging. Leden betalen hiervoor
€ 50 (incl. btw) en niet-leden betalen € 100 (incl. btw).
• Bestuursleden krijgen een vergoeding van € 1.500 netto per jaar.
Aangezien over dit bedrag belasting betaald dient te worden,
wordt de tegemoetkoming gebruteerd uitbetaald. De
bestuursleden zijn zelf verantwoordelijk voor het afdragen van de
belasting.
• De voorzitter wordt voor 0,3 wtf gedetacheerd naar het
SBOwerkverband, de penningmeester voor 0,1 wtf en de
secretaresse van de vereniging met ingang van 1-1-18 voor 0,6
wtf.
• Tweedaagse: Het bestuur zit één keer per jaar twee dagen bijeen
om buiten de reguliere vergaderingen de afgesproken koers te
evalueren. In een wereld vol veranderingen is het nodig op de
uitgezette koers te bespreken en indien nodig bij te sturen.
• De leden van de Resonansgroep mogen voor max. 4
bijeenkomsten van de Resonansgroep en max. 4
netwerkbijeenkomsten een bedrag van € 75 per bijgewoonde
bijeenkomst declareren, daarnaast mogen zij voor max. 4
netwerkbijeenkomsten een vergoeding van € 50 voor gemaakte
onkosten declareren.
• Het secretariaat is gehuisvest in een van onze scholen en door
bijna alle vergaderingen in deze school te houden blijven deze
kosten beperkt.
• Het budget voor de overige uitgaven is verhoogd naar € 2.000
zodat het mogelijk is voor het bestuur om deel te nemen aan
relevante studiedagen.
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