
 
 
 
 

CALS STICHTING 
 

 

 
JAARSTUKKEN 2021  

Concept 
  



Cals Stichting  Jaarstukken 2021 2 / 14  

INHOUDSOPGAVE 
 
 
 
ALGEMENE INFORMATIE ..................................................................................................................... 3 

Doel van de Stichting ............................................................................................................................. 3 

Vestigingsplaats en inschrijving Kamer van Koophandel ............................................................................ 3 

Bestuurssamenstelling ........................................................................................................................... 3 

Contactpersonen ................................................................................................................................... 3 

BESTUURSVERSLAG ............................................................................................................................ 4 
Presentatie .......................................................................................................................................... 4 
Activiteit ............................................................................................................................................... 4 
Resultaat ............................................................................................................................................... 4 

Financiële positie - kerncijfers ............................................................................................................. 4 
Eigen Vermogen beleid ....................................................................................................................... 4 
Beleggingsbeleid ................................................................................................................................. 4 

Kerncijfers 2021 met vergelijkende cijfers voorgaande jaren .................................................................. 5 
BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (NA RESULTAATBESTEMMING) ............................................... 6 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 ................................................................................................. 7 
TOELICHTING ........................................................................................................................................ 8 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling ............................. 8 
Toegepaste standaarden ................................................................................................................ 8 
Verslaggevingsperiode ................................................................................................................... 8 
Gebruik van schattingen ................................................................................................................. 8 
Financiële instrumenten .................................................................................................................. 8 

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten ....................................................................... 9 
Toelichting op de activa .................................................................................................................. 9 
Toelichting op de passiva ............................................................................................................... 9 
Toelichting op de lasten .................................................................................................................. 9 
Toelichting op het saldo financiële baten en lasten ........................................................................ 9 

Resultaatbestemming ....................................................................................................................... 10 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ............................................................................. 11 

 
 

  



Cals Stichting  Jaarstukken 2021 3 / 14  

ALGEMENE INFORMATIE 
 
 
 

Doel van de Stichting 
De Stichting is opgericht bij notariële akte, laatstelijk gewijzigd  d.d. 24 mei 2019, en heeft blijkens 

werk der te Nieuwegein gevestigde stichting: Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Nieuwegein / 
 

De laatstg
het Cals College, een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, met scholen in 
Nieuwegein en IJsselstein. 
 
 

Vestigingsplaats en inschrijving Kamer van Koophandel 
Het vestigingsadres van de Cals Stichting is : Vreeswijksestraatweg 6A 

in Nieuwegein 
Het Postadres is    : Postbus 128 

3430 AC Nieuwegein 
Telefoonnummer    : 030-6036604 
De Cals Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder 
nummer 41186892. 
 
 

Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van de Cals Stichting vormt een personele unie met de Raad van Toezicht van de School 
Stichting. In het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: 
Voorzitter  : De heer drs. E.A. Hoette 
Vice-voorzitter  : De heer mr. drs. W.F. Merkus RA 
 
Leden   : De heer drs. J.W. van der Woude t/m 31-12-2021 

: Mevrouw drs. M. van der Werf CMC 
: De heer drs. P.M.A. Cornelissen sinds 01-09-2021  

   : De heer drs. V.J.M,. van Schaïk sinds 01-09-2021 
     
   
      
 
 
 
 

Contactpersonen 
Contactpersoon voor vragen en / of opmerkingen over de Cals Stichting dan wel deze jaarrekening is: 

- De heer J.D.G. van der Zee 
- De heer mr. drs. W.F. Merkus RA 
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BESTUURSVERSLAG 
 
 

Presentatie 
De cijfers van de jaarrekening 2021 worden gepresenteerd in samenhang met de cijfers van de 
jaarrekening 2020. 

Activiteit 
Vanaf boekjaar 2012 fungeert de Cals Stichting als beheerstichting. 

Resultaat 
De staat van baten en lasten 2021 sluit met een negatief resultaat van 10.836 euro. Dit resultaat 
bestaat uit de rentelasten op de deposito’s minus de kosten van de accountant en de kosten inzake 
werving en selectie leden van het bestuur van de Cals Stichting. Het resultaat is in mindering gebracht 
op de algemene reserve. 

Financiële positie - kerncijfers 
Er is een eigen vermogen van 0,9 miljoen euro. Dit vermogen is voornamelijk belegd in liquiditeiten 
(0,7 miljoen euro) en grond (bijna 0,2 miljoen euro). 
De stichting heeft geen personeel in dienst en kent geen structurele verplichtingen, waardoor de 
financiële positie van de Stichting gezond genoemd kan worden. 

Eigen Vermogen beleid 
Het beleid ten aanzien van de omvang en de functie van het vrij besteedbare deel van de algemene 
reserve wordt op dit moment ingevuld. 

Beleggingsbeleid 
De Cals Stichting voert een risicomijdend beleggingsbeleid. Dit wordt concreet ingevuld door 
liquiditeitsoverschotten onder te brengen in direct opeisbare spaartegoeden, of deposito’s die voor 
maximaal een jaar vastliggen.  
 
Nieuwegein, 
 
 
 
 
Drs. E.A. Hoette, 
Voorzitter 



Cals Stichting  Jaarstukken 2021 5 / 14  

Kerncijfers 2021 met vergelijkende cijfers voorgaande jaren 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (NA RESULTAATBESTEMMING) 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 
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TOELICHTING 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

Toegepaste standaarden 

De jaarrekening is opgesteld volgens de door de stichting gekozen en hieronder beschreven 
grondslagen:  

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een 
actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat 
de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen 
in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
  
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle 

wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en 
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan 
aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of 
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.  
  
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.  
  

 

Verslaggevingsperiode  

De verslaggevingsperiode is gelijk aan het kalenderjaar. 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.  

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Financiële instrumenten 

De stichting maakt geen gebruik van derivaten en/of overige complexe financiële instrumenten. 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
 

Toelichting op de activa 

1.1.2 Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa betreffen twee stukken grond onder en bij het gebouw van het Cals College 
in Nieuwegein. In 2021 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de 
materiële vaste activa. 
 

1.2.4 Liquide middelen 
De liquide middelen bestaan uit een rekening courant en een depositorekening. Zie het overzicht 
hieronder. 
 

  

Toelichting op de passiva 

2.1 Eigen Vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uitsluitend uit een geheel vrij besteedbare algemene reserve.  
Deze reserve laat het volgende verloop zien: 
 

 

2.4 Kortlopende schulden 
 
Deze schulden zijn nog te betalen accountantskosten inzake de controle van de jaarrekening 2021. 

Toelichting op de lasten 

De lasten bestaan uit kosten inzake werving en selectie leden van de Raad van Toezicht en 
bestuurders van de Cals Stichting, accountantskosten, bankkosten en te betalen rente.  

Toelichting op het saldo financiële baten en lasten 

Het saldo is ten opzichte van vorig jaar gedaald door verdere daling van de rentetarieven. Deze 
tarieven zijn negatief.  
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Resultaatbestemming 
 
De staat van baten en lasten 2021 sluit met een negatief resultaat van 10.836 euro. Het resultaat is in 
mindering gebracht op de Algemene Reserve. 



 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan het bestuur van 

Cals Stichting 

Postbus 128  

3430 AC  NIEUWEGEIN 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 

jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Cals Stichting te Nieuwegein gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw 

beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Cals Stichting op 

31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met in 

Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving zoals 

uiteengezet op pagina 8 van de jaarrekening.    

 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten over 2021; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen 

voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook 

de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 

hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle 

van de jaarrekening'. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Cals Stichting zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan 

aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 

 



 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 

andere informatie   

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 

andere informatie, die bestaat uit:  

 algemene informatie;  

 het bestuursverslag; 

 kerncijfers 2017-2021.  

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met 

betrekking  

tot de jaarrekening  

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, in 

overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, 

zoals uiteengezet op pagina 8 van de jaarrekening. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 

acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

  



 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 

op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen 

van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op 

deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 

verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 

ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast 

te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken 

van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

entiteit; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen 

door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

 



 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 

voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing. 

 

Eindhoven, 15 juni 2022 

Wijs Accountants 

 

 

 

 

Drs. A.A.J. Vogels RA 

 

 

Kenmerk: 2022.0121.conv 

 


