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Inleiding
Het College van Bestuur van de Stichting Eem -Vallei Educatief (Openbaar Primair
Onderwijs ) heeft het Jaarverslag 2018 aangeboden aan de gemeenteraden . Het
Jaarverslag bestaat uit het Bestuursverslag 2018 en de Jaarrekening 2018 .
Het College van Bestuur biedt de gemeenteraden de mogelijkheid een zienswijze in te
dienen op de jaarrekening. Het voorstel aan de raad is om geen zienswijze in te dienen .
Het Jaarverslag (ca. 80 pagina's ) is te vinden in verseon 228061 (aanvullende
informatie ).
Centrale vraag
Geeft de Jaarrekening 2018 van Stichting Eem - Vallei Educatief aanleiding om een
zienswijze in te dienen ?
Beoogd resultaat (wat )
Een financieel gezonde Stichting Eem - Vallei Educatief met goed functionerende
basisscholen (Jan Lighthartschool en Griftschool in Woudenberg) .
Kader
Wet primair onderwijs
Statuten Stichting Eem - Vallei Educatief
Argumenten
Zoals begroot is de Jaarrekening afgesloten met een negatief saldo van ca. €100 .000 .
De financiële positie is echter goed te noemen . De benchmark met vergelijkbare
schoolbesturen laat zien dat de solvabiliteit en liquiditeit van Eem -Vallei Educatief hoger
ligt. Verder heeft de accountant een controleverklaring afgegeven en geeft daarmee aan
dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen en het resultaat van de
organisatie .
Duurzaamheid en Inclusie
Mens : Stichting Eem -Vallei Educatief draagt, met twee openbare basisscholen , bij aan
een divers aanbod aan basisonderwijs in Woudenberg .
Maatschappelijke participatie
n . v.t.
Beoogd resultaat (hoe)
n . v .t.
Financiële consequenties
n . v . t.
Aanpak / uitvoering
De stichting ontvangt een afschrift van hetbesluit van het college en de raad .
Communicatie
N . v .t.
Bijlage

STEV
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Gemeente Woudenberg
Parklaan 1
3931 KK WOUDENBERG
Amersfoort, 13 juni 2019
Betreft: Bestuursverslag met Jaarrekening 2018
Geachte leden van de Raad,
Hierbij ontvang u het Jaarverslag 2018 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem
Vallei Educatief. Dit verslag omvat het Bestuursverslag 2018 en de Jaarrekening 2018 .
De stichting heeft hetboekjaar 2018 afgesloten met een negatiefresultaatvan € 97.641,00 .
De controleverklaring van de accountant is aan het einde van het Jaarverslag 2018
opgenomen . Op voorschrift van de accountantmag slechts de niet van de handtekening
voorziene verklaring in dit document worden opgenomen , aangezien het Jaarverslag 2018
valt onder de W .O .B .
De originele en gewaarmerkte versie van het Bestuursverslag en de Jaarrekening 2018 ,
getekend door de accountant, de leden van de Raad van Toezicht 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 21 mei 2019.
Conform artikel 16 lid 2 van de statuten van de stichting Eem - Vallei Educatief worden de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze
op de Jaarrekening kenbaar temaken .
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
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Binnen STEV werken 15 openbare basisscholen samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijkeontwikkeling van elk kind.

