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1. Algemene toelichting 

 

Op verzoek van de algemene ledenvergadering van de NKSR heeft het economaat van het 

bisdom ’s-Hertogenbosch de jaarrekening 2020 van een toegankelijker lay-out voorzien, 

waardoor zij voor menigeen eenvoudiger leesbaar is geworden. Naar onze mening is het 

economaat daar zeer wel in geslaagd, waarvoor we de medewerkers dan ook zeer erkentelijk 

zijn. 

 

Het jaar 2020 was getekend door de Covid-19 pandemie. Voor de NKSR betekende dit, dat de 

geplande studiedag over passend onderwijs en de activiteiten rond Allerheiligen & Allerzielen 

geen doorgang hebben kunnen vinden. Gelukkig hebben we samen met de Vastenactie wel 

kunnen voorzien in een aanbod aan digitaal les- en inspiratiemateriaal voor de advent en voor 

kerstmis. Ook hebben we aan het begin van het schooljaar 2020-2021 alle katholieke scholen en 

schoolbesturen het boekje ‘Leven als een kluizenaar. Wijze lessen voor alledag’ van broeder 

Benoît Standaert O.S.B. aangeboden.  

 

Door de pandemie zijn de internationale overleggen met het Comité Européen de 

l’Enseignement Catholique (CEEC) en het Office International de l’Enseignement Catholique 

(OIEC) geheel verlopen via online-vergaderingen. Van kosten voor internationale verplaatsingen 

en verblijf is derhalve geen sprake geweest. Aan de oproep van OIEC om de door de explosie in 

Beiroet zwaar getroffen katholieke scholen te ondersteunen, heeft de NKSR gehoor gegeven 

door € 2.500 te doneren. 

 

De jaarrekening laat geen bijzonderheden zien, anders dan dat we verheugd zijn te 

constateren, dat steeds meer schoolbesturen hun ARKO-bijdrage voldoen, waardoor de 

bisschoppen en hun bisschoppelijk gedelegeerden in staat worden gesteld, om hun taken voor 

het Rooms-katholiek onderwijs op een goede manier te kunnen verrichten en waardevolle 

activiteiten te kunnen ontplooien voor de schoolbesturen en hun scholen. 

 

Jean P.H.M. Wiertz 

penningmeester 
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2. Balans per 31 december 2020 

(na bestemming van het saldo van baten en lasten) 

 

2.1 Activa 

    2020   2019 

   € €  € € 

  Vlottende activa      

        

7.1  Debiteuren 119.476   107.552  

7.2  Overige vorderingen 494   37.084  

7.3  Liquide middelen 880.550   522.268  

    1.000.520   666.904 

  Totaal der activa  1.000.520   666.904 

 

 
2.2 Passiva 

    2020   2019 

   € €  € € 

  Eigen vermogen      

        

7.4  Vrij besteedbaar eigen 

vermogen 

 203.142   280.320 

        

7.5  Vastgelegd eigen vermogen      

  Bestemmingsreserves 100.000   -  

  Bestemmingsfondsen 92.507   92.507  

    192.507   92.507 

  Totaal eigen vermogen  395.649   372.827 

        

  Kortlopende schulden      

7.6  Bijdrage aan bisdommen 589.977   284.946  

  Administratievergoeding 

bisdom ‘s-Hertogenbosch 

10.000   5.000  

  Overige schulden 4.894   4.131  

    604.871   294.077 

 

  Totaal der passiva  1.000.520   666.904 
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3. Staat van baten en lasten over 2020 

    Realisatie 

2020 

 Begroting 

2020 

 Realisatie 

2019 

    €  €  € 

  Baten       

 8.1 ARKO-bijdrage scholen  334.991  310.000  289.946 

 8.2 Ontvangen bijdragen lid-

organisaties 

 51.005  51.005  101.192 

  Juridische ondersteuning ten 

behoeve van leden 

 22.124  30.000  17.777 

 8.3 Ontvangen projectfinanciering  -  -  30.000 

  Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 

 945  80  84 

  Overige opbrengsten  -  -  843 

  Totaal baten  409.065  391.085  439.842 

         

  Lasten       

 8.4 Bijdrage aan bisdommen  305.031  288.000  284.946 

 8.5 Projectkosten  21.286  15.000  12.599 

  Juridische advieskosten  18.117  30.000  26.801 

 8.6 Bestuurskosten  6.902  9.310  20.067 

 8.7 Bijdragen en contributies  22.999  22.200  20.570 

  Rentelasten en soortgelijke kosten  585  -  259 

 8.8 Overige kosten  11.323  8.900  11.594 

  Totaal lasten  386.243  373.410  376.836 

         

  Totaal saldo baten en lasten  22.822  17.675  63.006 
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4. Algemene grondslagen voor de financiële verslaglegging 

 

 
Grondslagen voor de financiële verslaggeving 

De jaarrekening van de vereniging NKSR wordt opgesteld op basis van de grondslagen, zoals deze zijn 

opgenomen in de hoofdstukken 4, 5 en 6 van deze jaarrekening. 

 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur 

van de vereniging NKSR zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de 

in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht 

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

 

Vergelijkende cijfers 

De in deze jaarrekening opgenomen vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening van de 

vereniging NKSR over het voorgaande boekjaar. Voor vergelijkingsdoeleinden kunnen  

aanpassingen in de vergelijkende cijfers zijn aangebracht, echter zonder dat dit invloed heeft op de 

omvang en samenstelling van het eigen vermogen per 31 december van voorgaand boekjaar of op het 

exploitatiesaldo over voorgaand boekjaar.  
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5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 

Algemeen 

Tenzij anders aangegeven worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. 

 

Vlottende activa 

 
Debiteuren 

Onder de debiteuren worden opgenomen de per balansdatum nog te ontvangen gefactureerde ARKO 

gelden alsmede vergoedingen voor geleverde juridische dienstverlening. Waardering geschiedt tegen 

de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 

 

Overige vorderingen  

Waardering geschiedt tegen de nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid.  

 

Liquide middelen 

De liquide middelen betreffen direct opvraagbare banktegoeden. Deze worden tegen de nominale 

waarde opgenomen. 

 

Vermogen 

Het vermogen wordt onderscheiden in vrije reserves, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.  

De vrije reserves vervullen de functie van weerstandsvermogen en vormt de basis voor de continuïteit 

van de vereniging.  

 

De bestemmingsreserves zijn bedragen die door het bestuur voor met name genoemde doelen zijn 

gereserveerd, zonder dat daarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan. Toevoegingen en 

onttrekkingen vinden plaats via de bestemming van het resultaat.  

 

De bestemmingsfondsen bestaan uit bedragen die voor met name genoemde doelen zijn of worden 

geworven, dan wel door derden voor met name genoemde bestemmingen ter beschikking zijn gesteld.  

Toevoegingen en onttrekkingen worden in de staat van baten en lasten verantwoord. De 

bestemmingsfondsen worden tegen de nominale waarde opgenomen.  

 

Kortlopende schulden 

Deze verplichtingen worden tegen de nominale waarde opgenomen. 
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6. Grondslagen voor de bepaling van het saldo van baten en lasten 

 

Algemeen 

Met inachtneming van vorenstaande waarderingsgrondslagen wordt het saldo bepaald als het verschil 

van de baten en lasten over het jaar. 

 

Baten 

De opbrengst ARKO-bijdrage scholen betreft de door scholen in het primair en voortgezet onderwijs 

met een rooms-katholieke denominatie op grond van het ARKO-reglement jaarlijks verschuldigde 

bijdrage, een en ander voor zover van toepassing onder aftrek van een noodzakelijk geachte 

voorziening voor incourant. Het belangrijkste deel van deze jaarlijkse bijdragen is bestemd voor de 

ondersteuning en financiering van de activiteiten van de Nederlandse R.K. Bisdommen, voor zover 

gericht op het opbouwen en ondersteunen van het katholieke onderwijs in Nederland.  

 

Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 

 

De bijdrage aan bisdommen heeft betrekking op de financiële bijdrage van de NKSR aan de 

Nederlandse R.K. Bisdommen ter dekking van de salariskosten van de diocesane bisschoppelijk 

gedelegeerden voor katholiek onderwijs alsmede overige specifiek op onderwijs betrekking hebbende 

kosten. 

 

De projectkosten hebben met name betrekking op de week van het katholiek onderwijs, zoals deze 

door de vereniging NKSR jaarlijks wordt georganiseerd. 
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7. Toelichting bij de balans per 31 december 2020 

 

 

7.1 Debiteuren 

 
De debiteuren kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

  31-12-2020 31-12-2019 

  € € 

Netto-debiteuren uit hoofde van ARKO-bijdragen, na 

aftrek voorziening incourant 

 116.596 94.914 

Debiteuren uit hoofde van juridische dienstverlening  2.880 12.638 

Totaal debiteuren  119.476 107.552 

 

 
7.2 Overige vorderingen 

 
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De overige vorderingen 

kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

  31-12-2020 31-12-2019 

  € € 

Bijdrage SSKO inzake Week Katholiek Onderwijs  - 30.000 

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten  494 7.084 

  494 37.084 

 

 
7.3 Liquide middelen 

 

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

  31-12-2020 31-12-2019 

  € € 

ING rekening-courant   489.971 226.665 

ING spaartegoeden  390.579 295.603 

  880.550 522.268 
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7.4 Vrij besteedbaar eigen vermogen  

 

Het verloop van het vrij besteedbaar eigen vermogen kan als volgt worden toegelicht: 

 

 31-12-2020 31-12-2019 

 € € 

Stand per aanvang boekjaar 280.320 217.314 

Toevoeging c.q. onttrekking vanuit resultaatbestemming 22.822 63.006 

Overboeking naar bestemmingsreserve week katholiek onderwijs -100.000 - 

Balanswaarde per ultimo boekjaar 203.142 280.320 

 

 

7.5 Vastgelegd eigen vermogen 

 

De bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen per ultimo boekjaar kunnen als volgt worden 

gespecificeerd: 

 

 31-12-2020 31-12-2019 

 € € 

Bestemmingsreserve   

Week Katholiek Onderwijs 100.000 - 

   

Bestemmingsfonds   

ACKO 92.507 92.507 

   

Balanswaarde 192.507 92.507 

 

 

De bestemmingsreserve Week Katholiek Onderwijs is gevormd ten behoeve van de kosten van de 

jaarlijkse week van het katholiek onderwijs, om zodoende dit project in ieder geval voor een 

periode van 5 jaar te kunnen voortzetten. 
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7.6 Bijdrage aan bisdommen 

 

Per balansdatum kan de nog te betalen bijdrage aan de bisdommen als volgt worden gespecificeerd:  

 

 31-12-2020 31-12-2019 

 € € 

Schooljaar 2019/2020 284.946 284.946 

Schooljaar 2020/2021 305.031 - 

Totaal bijdrage aan bisdommen 589.977 284.946 

 

 

Dit betreft de bijdrage aan de Nederlandse R.K.-bisdommen ter dekking van de salariskosten van de 

diocesane bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs alsmede overige specifiek op 

onderwijs betrekking hebbende kosten. 

 

De totaal per balansdatum verschuldigde bijdrage aan bisdommen is inmiddels in 2021 voldaan. 

 

 

7.7 Gebeurtenissen na balansdatum 

Vanaf maart 2020 hebben Nederland en grote delen van de wereld te kampen met de gevolgen van 

het Covid-19 virus.  

 

Gezien de aard van de activiteiten van de NKSR alsmede van haar leden, is het bestuur van de 

vereniging NKSR van mening dat Covid-19 vooralsnog geen impact zal hebben op haar continuïteit. 

Wel heeft Covid-19 vanzelfsprekend invloed op de wijze waarop in het verslagjaar de jaarlijkse week 

van het katholiek onderwijs kon worden vormgegeven.  
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8. Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2020 

 

 
8.1 ARKO-bijdrage scholen 

Dit betreft de netto ontvangsten vanuit in rekening gebrachte ARKO-bijdragen aan scholen in het 

primair en voortgezet onderwijs, een en ander onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorziening voor incourantheid.  

 

In het boekjaar 2020 is de opbrengst verantwoord over het schooljaar september 2020 – juni 2021 

(2019: schooljaar september 2019 -  juni 2020). 

 

 
8.2 Ontvangen bijdragen lid-organisaties 

 

De ontvangen bijdragen van lid-organisaties kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

    Realisatie 

2020 

 Begroting 

2020 

 Realisatie 

2019 

    €  €  € 

         

Verus (regulier)    45.000  45.000  30.000 

Verus (incidenteel; restitutie vermogen)    -  -  65.009 

Vereniging docenten levensbeschouwing en 

godsdienst 

   200  200  200 

Algemene Onderwijsbond    1.605  1.605  1.605 

CNV Connectief    4.000  4.000  4.000 

Vereniging van katholieke 

lerarenopleidingen 

   200  200  - 

Overige    -  -  378 

Totaal ontvangen bijdragen    51.005  51.005  101.192 
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8.3 Ontvangen projectfinanciering 

 

De ontvangen projectfinanciering als volgt worden gespecificeerd: 

 

    Realisatie 

2020 

 Begroting 

2020 

 Realisatie 

2019 

    €  €  € 

         

SSKO inzake week katholiek onderwijs    -  -  30.000 

Totaal ontvangen projectfinanciering    -  -  30.000 

 

 

 

8.4 Bijdrage aan bisdommen 

 

De bijdrage aan de bisdommen kan als volgt worden bepaald: 

 

    Realisatie 

2020 

 Begroting 

2020 

 Realisatie 

2019 

    €  €  € 

         

Ontvangen ARKO bijdrage scholen    334.991  310.000  289.946 

Af: dekking administratiekosten NKSR    -5.000  -  -5.000 

Af: dekking secretariaatskosten NKSR    -1.961  -2.000  - 

Af: dekking contributies NKSR    -22.999  -20.000  - 

Af: dekking negatieve rente    -  -  - 

Totaal bijdrage aan R.K. bisdommen    305.031  288.000  284.948 

         

Met ingang van 2020 vergoeden de R.K.-bisdommen de kosten van secretariaat, externe contributies 

en eventuele te betalen negatieve rente. 
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8.5 Projectkosten 

 

De projectkosten hebben betrekking op de jaarlijkse door de NKSR georganiseerde Week van het 

Katholieke Onderwijs. 

 

 

8.6 Bestuurskosten 

 

De bestuurskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

    Realisatie 

2020 

 Begroting 

2020 

 Realisatie 

2019 

    €  €  € 

         

Dienstreizen/representatiekosten    824  7.000  6.610 

Secretariaatskosten    1.961  2.000  5.076 

Congressen/seminars    51    8.023 

Overige kosten    4.066  310  358 

Totaal bestuurskosten    6.902  9.310  20.067 
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8.7 Bijdragen en contributies 

 

De betaalde bijdragen en contributies kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

    Realisatie 

2020 

 Begroting 

2020 

 Realisatie 

2019 

    €  €  € 

         

C.E.E.C.    11.223  11.000  11.112 

O.I.E.C.    7.000  7.000  5.350 

O.I.E.C. solidariteit    2.500  2.000  2.000 

Stichting VKMO Katholiek Netwerk    2.276  2.200  2.108 

Totaal bijdragen en contributies    22.999  22.200  20.570 

 

 

 

8.8 Overige kosten 

 

De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

    Realisatie 

2020 

 Begroting 

2020 

 Realisatie 

2019 

    €  €  € 

         

Administratiekosten bisdom Den Bosch    5.000  -  5.000 

Drukwerk    4.265  4.000  4.513 

Website    1.145  2.500  1.087 

Overige kosten    913  2.400  994 

Totaal overige kosten    11.323  8.900  11.594 
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9. Bestemming van het saldo van baten en lasten 

 

De bestemming van het resultaat is als volgt verwerkt: 

  2020 2019 

  € € 

Ten gunste van de bestemde reserves en fondsen  - - 

Ten gunste van vrije reserves  22.822 63.006 

Resultaat uit gewone en incidentele exploitatie  22.822 63.006 

 

 

 

Utrecht, 17 september 2021 

 

Namens het bestuur van de NKSR, 

 

 

 

 

 

Diaken drs. Titus G.W. Frankemölle                                            Jean P.H.M. Wiertz 

voorzitter                                                                                  secretaris/penningmeester 

 

 


