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Geacht bestuur,
Wij hebben uw concept begroting d.d. 20 december jl. ontvangen In deze brief stellen wij u op
de hoogte van onze zienswijze.
De ingediende begroting is niet sluitend vanwege o.a. de hoge loonkosten. Uit de jaarrekening
van 2019 blijkt dat de omvang van de algemene reserve in 2019 ca 1,4 mln. bedraagt, ten
opzichte van een begrotingstotaal van ca 2,6 miljoen. Gelet op deze cijfers is het aanvaardbaar
om een begrotingstekort van deze omvang ten laste te brengen van de reserves. Dit kan echter
niet tot in het oneindige. Dit geldt te meer omdat in de begroting wordt gewezen op het risico
dat de overdracht van het schoolgebouw locatie Ter Lips zal moeten leiden tot een extra
voorziening voor groot onderhoud.
Wij vragen u voortaan een sluitende begroting in te dienen en daarbij een uitspraak te doen
over de noodzakelijke ondergrens van de algemene reserve. Dat maakt het mogelijk om een
eventueel beroep op de algemene reserve objectief te toetsen.
Verder vragen wij u opnieuw om de statuten aan te passen zodat er sprake is van wel haalbare
termijnen.
Wij spreken onze waardering uit voor het in de afgelopen jaren zorgvuldig gevoerde financiële
beleid. De voorgelegde begroting ligt in het verlengde hiervan. We hopen dat de financiële
situatie van het openbaar onderwijs zich verder versterkt en de continuïteit wordt gewaarborgd.
Graag blijven we op de hoogte van de financiële ontwikkeling van de school, want het blijft
noodzaak om goed geïnformeerd te blijven en de financiële situatie van de Stichting
nauwlettend te volgen.
Wij wensen u veel succes met de Stichting VOS in dit jaar.
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