
 

 

Geachte mevrouw Treep, 

 

U ontvangt het Jaarverslag 2019 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei 

Educatief ofwel STEV. Dit verslag omvat het Bestuursverslag 2019 en de Jaarrekening 2019 

 

De stichting heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van €106.938,00. 

In het positieve resultaat is opgenomen een in 2019 ontvangen extra bedrag aan 

rijksbijdrage van €352.000,00 die in februari 2020 conform CAO afspraken is uitbetaald aan 

extra salariskosten. Deze (verplichte) verschuiving van het resultaat was niet opgenomen in 

de (meerjaren) begroting 2020 en verder. In de continuïteitsparagraaf van het 

bestuursverslag, waarin de (meerjaren)begroting is opgenomen, hebben we de 

meerjarenbegroting aangepast naar dit nieuwe inzicht. Hierdoor komt het meerjarige beeld 

overeen met de verwachtte werkelijkheid. De accountant heeft hierover een opmerking over 

gemaakt in zijn controle verklaring.  

 

De controleverklaring van de accountant is in het Jaarverslag 2019 opgenomen. Aangezien 

het Jaarverslag 2019 valt onder de W.O.B mag, op voorschrift van de accountant slechts de 

niet van de handtekening voorziene verklaring in dit document worden opgenomen,.  

 

De originele en gewaarmerkte versie van het Bestuursverslag en de Jaarrekening 2019, 

getekend door de accountant en het College van Bestuur, liggen op ons kantoor in 

Amersfoort ter inzage. 

De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring aan de jaarstukken verleend in de 

vergadering van 14 mei 2020.  
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Betreft: Bestuursverslag met Jaarrekening 2019 

 



 

Conform artikel 16 lid 2 van de statuten van STEV worden de gemeenteraden van de 

deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de Jaarrekening 

kenbaar te maken.  

 

Wij verzoeken u om ons zo spoedig mogelijk een reactie te doen toekomen. Wij zullen de 

eventuele kanttekeningen in uw zienswijze voorleggen aan de Raad van Toezicht en waar 

nodig een reactie geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

dr. C.M.T. Peters 

Voorzitter College van Bestuur 


