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In het boekjaar 2017 is er samen met het team a.d.h.v. een richtinggevend businesscase
voor duurzame ontwikkelingen van het Centrum voor Levensbeschouwing (CvL) een
meerjarenbeleidsplan geschreven. Op teamniveau en met behulp van een
communicatiebureau zijn er in 2017 besprekingen gevoerd over missie, visie en
strategie. Deze ambitie heeft zich vertaald in een nieuwe naam en vormgeving. Dit
verklaart de hoge advieskosten in 2017. Door het nieuwe gezicht, nieuwe communicatie,
nieuwe uitstraling en digitalisering van de evaluaties zijn de verkoopkosten hoger
uitgevallen dan begroot.
Financieel vertaalt de samenwerking met Verus en School of Education van NHL Stenden
Hogeschool zich in een redelijke orderportefeuille en gerichte activiteiten die het
bestaansrecht van het CvL recht doen. We merken dat er steeds meer verbinding
ontstaat met het werkveld en met initiatieven vanuit het werkveld die passen bij de
positionering van het CvL.
In de tweede helft van 2017 is de inleen van personeel gewijzigd door een wisseling in
management en personeel. De salariskosten zijn daardoor hoger uitgekomen. Dit is een
belangrijke oorzaak van het negatieve eindsaldo.
Belangrijke bron van inkomsten blijft de dienstverlening en bijdrage van fondsen. Met
deze partijen zijn we in onderhandeling; we willen graag onderzoeken hoe we de
samenwerking duurzaam kunnen gaan inrichten. Eén fonds heeft onder bepaalde
voorwaarden een toezegging gedaan om vanaf 2018 gedurende vijf jaren een
subsidiebijdrage te versterken. Onze opdrachtgevers hebben uitgesproken vertrouwen te
hebben in onze duurzame samenwerking. Het leerbedrijf gericht op identiteitsontwikkeling heeft zijn plaats binnen het CvL ingenomen. In 2018 zal dat inhoudelijk zijn
doorontwikkeling krijgen.
De ontwikkeling van het eigene van het CvL is een proces van het toegroeien naar de
nieuwe uitstraling. De manier waarop het team vorm en inhoud geeft aan ons gezicht is
positief en opbouwend. Wij zijn ons bewust van de veranderingen in de samenleving. Dit
vergt van ons flexibiliteit. Vol vertrouwen kijken we naar de toekomst waarin het CvL een
verbindende factor zal zijn voor allerlei activiteiten die te maken hebben met zingevingidentiteit-levensbeschouwing.

Aafke Reinders, mei 2018

De jaarrekening 2017 is vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 12
juni 2018.

Balans per 31 december 2017
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Salariskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
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5.726
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TOTAAL KOSTEN
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201.556
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OPBRENGST
Opbrengst uit activiteit
- Diversen
- Identiteitsbegeleiding
- Vormingsonderwijs
- Informatiediensten
- Overig

Bijdrage fondsen
Kostprijs verkopen
TOTAAL OPBRENGST

BEDRIJFSKOSTEN

Bijzonder baten en lasten

RESULTAAT

Grondslagen van de financiële verslaglegging
Onderstaande samenvatting van de grondslagen, waarop de financiële verslaggeving is
gebaseerd, is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële
overzichten.

BALANS
Immateriële vaste activa
De waardering van de vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs, c.q.
aanschafprijs, verminderd met de afschrijvingen. Op deze activa wordt lineair
afgeschreven.
Materiële vaste activa
De waardering van de vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs, c.q.
aanschafprijs, verminderd met de afschrijvingen. Op deze activa wordt lineair
afgeschreven.
De afschrijvingstermijnen zijn vermeld in de staat van activa. Apparatuur en inventaris
met een aanschafprijs van meer dan € 500,= wordt geactiveerd en lineair afgeschreven.
Vorderingen, transitoria en liquide middelen
De vorderingen, overlopende activa en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde. Een eventuele voorziening voor de afwaardering van dubieuze
vorderingen wordt in mindering gebracht op de balanspost debiteuren.
Eigen vermogen/reserves
De 'Algemene reserve' is gevormd met het doel te dienen voor het opvangen van
algemene risico’s van de bedrijfsvoering. In de balans is het resultaat per 31 december
2017 reeds ten laste gebracht van de algemene reserve.
Kortlopende schulden en transitoria
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deze
verplichtingen omvatten de binnen een jaar vervallende schulden.

EXPLOITATIEREKENING
Voor de baten en lasten geldt het toerekeningsbeginsel. Dit wil zeggen dat de baten en
lasten worden toegerekend aan de jaren waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten
De baten betreffen de over het jaar aan klanten in rekening gestelde bedragen.
Kosten
De in de rekening verantwoorde kosten zijn de aan het jaar toe te rekenen historische
kosten.

