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ONDERWERP    

Jaarverslag en jaarrekening 2021 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Walcheren 
 
 
Geachte raad, 
 
Hierbij bieden wij u ter kennisneming het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 van de 
Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren (Mondia Scholengroep) aan. 
 
De bevoegdheid voor goedkeuring van de jaarstukken is statutair neergelegd bij de Raad 
van Toezicht van de Mondia Scholengroep. Op basis van art. 17 lid 6 van de statuten biedt 
de Raad van Toezicht de goedgekeurde jaarstukken jaarlijks aan de gemeenteraden aan.  
 
Het jaarverslag laat zien dat de daling van de leerlingaantallen in lijn is met de 
verwachtingen. Wel is de krimp in Vlissingen minder groot dan bij de overige locaties van de 
Mondia Scholengroep. Ook hebben de Covid-maatregelen in 2021 gevolgen voor de 
vormgeving van het onderwijs, de onderlinge samenwerking, activiteiten van de 
schoolleiding en de benodigde financiële middelen. De impact op de sociaal emotionele 
ontwikkeling van scholieren is groot. Extra middelen om daaraan tegemoet te komen worden 
niet volledig ingezet als gevolg van personele tekorten.  
 
De begroting had tot doel meerjarig de opgebouwde reserve terug te brengen. Dit, door 
aanvulling van de te verwachten negatieve exploitatieresultaten, die samenhangen met de 
krimpende leerlingaantallen. Doordat er niet volledig gebruik is gemaakt van incidentele 
subsidies en door de verplichte afbouw van een reservering voor gratis lesmateriaal. 
Hierdoor mag de financiële positie van de Stichting dan ook als goed worden aangemerkt. 
 
De honorering van de leden van de Raad van Toezicht ligt onder het niveau van de 
referentiebedragen zoals die door de Vereniging van Toezichthouders Onderwijsinstellingen 
(VTOI) zijn vastgelegd. Een check van de normbedragen van de directieleden, 
samenhangend met de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) laat geen 
overschrijding zien. 
 



Blad 2 behorend bij 2151375 / 2200403 
 

In onze vergadering van 1 december  2022 hebben wij besloten het jaarverslag 2021 en de 
jaarrekening 2021 van de Mondia Scholengroep voor kennisgeving aan te nemen en u ter 
informatie voor te leggen. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,              de burgemeester, 

 
drs. R.D.A. Wiskerke   drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




