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30 november 2017

Onderwerp
Jaarrekening en jaarverslag 2016 van de Stichting SOM

Steenbergen; 26 september 2017

Aan de raad,
1. Inleiding
Met ingang van 1 januari 2009 is Stichting FOORZES gefuseerd met Stichting NAMS. Zij vormen samen
Stichting SOM. Conform artikel 23 van de oprichtingsstatuten "Financiën en verslaglegging" biedt het
bestuur van de stichting voor 1 juli een ontwerp van de rekening over het afgelopen jaar ter goedkeuring
aan.
2. Achtergrond
Op 11 mei 2016 heeft Stichting SOM de jaarrekening 2016 aan u aangeboden. Hiermee is de
jaarrekening, zoals overeengekomen in de statuten, tijdig ontvangen. De rekening gaat vergezeld van een
verslag van een door het bestuur aangewezen registeraccountant dat, behalve de verklaring bij de
rekening, bevindingen bevat over de vraag of de administratie en het beheer voldoen aan de eisen van
rechtmatigheid en doelmatigheid.
3. Overwegingen

Resultaat 2016
Het jaar 2016 sloot af met een positief resultaat van 6 80.933,-. De jaarrekening 2015 liet nog een tekort
zien van 6 7.105,--. Het resultaat is ten opzichte van 2015 gestegen met C 8 8 . 0 3 8 , - . De belangrijkste
oorzaken van deze stijging zijn:
«
«

verhoging gelden van het Ministerie van OC&W;
daling personeelslasten.

Het voorstel van de accountant is om het positieve resultaat ad 6 8 0 . 9 3 3 , - te storten in de algemene
reserves van Stichting SOM. Hierdoor stijgt het eigen vermogen van de Stichting van C 1.626.028,- naar
C 1.706.960,-.
Uit de kengetallen in de jaarrekening voor bijvoorbeeld de liquiditeit, solvabiliteit en het
weerstandsvermogen kan geconcludeerd worden dat de vermogenspositie van de Stichting goed is en
dat de Stichting in staat is om aan haar verplichtingen op langere termijn te kunnen voldoen.

Risicoparaqraaf7continuïteitsparaqraaf
De financiële risico's die in deze paragraaf genoemd worden hebben vooral betrekking op de effecten van
een daling van het aantal leerlingen in relatie tot een relatief jong personeelsbestand.
Daarnaast is het onzeker of de Rijksbegroting meegroeit met de ontwikkeling van de kostenposten.
Stichting SOM heeft veel maatregelen genomen om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Ter inzage ligt:

Verder heeft stichting SOM zich de afgelopen jaren ingespannen om de belangrijkste risico's te beperken,
dan wel te ondervangen binnen de organisatie. Hiermee is een belangrijke basis gelegd door de SOMorganisatie voor een optimale "in controľ'-situatie.
In de tussentijd blij ft het bestuur van Stichting SOM onderzoeken of uitgaven verder teruggeschroefd
kunnen worden. Men blij ft zoeken naar mogelij kheden om inkomsten te genereren.
4. Middelen
N.v.t.
5. Risico's
Vooralsnog is het financieel beleid van de stichting SOM de laatste jaren goed op orde. Gezien het
dalende aantal leerlingen zal de stichting blij vend een scherp financieel beleid moeten voeren.
6. Communicatie/Aanpak
Stichting SOM en de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Reimerswaal zullen op de hoogte
gesteld worden van het besluit van de raad van Steenbergen.
7. Voorstel
In te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van de Stichting SOM.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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