Bestuursverslag

Inleiding
Voor u ligt het geconsolideerde financiële jaarverslag van de Stichting Maatschappelijke
Onderneming Smallingerland (M.O.S.) over het boekjaar 2019. Het verslag heeft betrekking op de
periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. De jaarrekening van M.O.S., Iduna en
Oink! liggen hieraan ten grondslag.
In dit verslag worden de financiële ontwikkelingen in 2019 toegelicht. De inhoudelijke verslaglegging
van M.O.S. over het boekjaar 2019, waar Oink! en Iduna onderdeel van uitmaken, is vastgelegd in
een separaat verslag. Dit geldt ook voor het sociaal journaal van 2019.

Wijzigingen in bestuur en toezicht
In 2019 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Mw. Drs. R.A. van der Hoogen heeft met ingang
van 1 maart 2019 afscheid genomen van M.O.S. Na een periode van waarneming door een interimbestuurder, is Mw. I. Weernink MBA per 1 augustus 2019 door de Raad van Toezicht aangesteld als
directeur bestuurder van M.O.S.
Als gevolg van het verstrijken van de zittingstermijn is per 1 oktober 2019 afscheid genomen van
Dhr. Ir. Visser, lid van de Raad van Toezicht. Hij is vervangen door Mw. C. Elken die per 1 november
2019 is toegetreden tot de Raad van Toezicht. De Raad is met vijf leden (inclusief de voorzitter)
voltallig.

Wijziging van de structuur
In navolging van de verzelfstandiging van het peuterspelen in stichting Oink! is per 1 januari 2019 ook
Iduna ondergebracht in een eigen stichting. Dit in eenzelfde moeder-dochter structuur als bij
stichting Oink! en stichting M.O.S. Dit betekent dat stichting Oink!, stichting Iduna en stichting M.O.S.
eenheid in bestuur en toezicht hebben. Door Iduna in een aparte entiteit onder te brengen wordt er
recht gedaan aan de eigen doelstelling die Iduna heeft, namelijk het bevorderen en stimuleren van
de popcultuur in de gemeente Smallingerland. Dit krijgt vorm door het exploiteren van een
professioneel poppodium in het kader van culturele en maatschappelijke doeleinden en al hetgeen
daarmee verband houdt.
Het besluit om een separate stichting Iduna op te richten is afgestemd met de gemeente
Smallingerland en waarvoor toestemming is verleend.

Contract gemeente 2019 - 2022
Voor de jaren 2019 – 2022 is een contractperiode van vier jaar overeengekomen met de gemeente
Smallingerland. Binnen deze periode wordt de omvang van de contractgestuurde financiering
jaarlijks vastgesteld. Voor 2019 is het subsidiebedrag geïndexeerd. Medio 2019 is door de gemeente
aangekondigd dat als gevolg van financiële tekorten op de gemeentelijke begroting voor de periode
2020 – 2023 de indexering niet zal worden toegekend.
Een inhoudelijke verantwoording van de in het contract gemaakt afspraken vindt separaat plaats.
Naast een halfjaarverslag wordt een jaarverslag voor de gemeente Smallingerland opgesteld.

Resultaat 2019
Het resultaat over het boekjaar 2019 is geconsolideerd €130.302 positief.
Alle stichtingen, Oink!, Iduna en M.O.S., hebben allen een positief resultaat geboekt. De resultaten
worden toegevoegd aan de algemene reserves.
Bij stichting Oink! bedraagt het van resultaat € 35.960 toe tot een reservepositie van €219.784.
Stichting Iduna heeft het jaar afgesloten een resultaat van €20.592 dat resulteert in een reserve met
een omvang van € 105.499. Voor stichting M.O.S. leidt het resultaat van €73.749 tot een reserve van
€545.532. Het weerstandsvermogen van alle stichtingen bedraagt €870.815 en valt binnen de
beleidsregels subsidie Welzijn van de gemeente Smallingerland. Deze schrijven voor dat dat de
hoogte van de (egalisatie)reserves gemaximeerd is op 15% van de omzet.
In verband met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die per 1 januari 2020 in werking is getreden,
is een aantal voorzieningen getroffen. Voor aflopende tijdelijke arbeidscontracten die niet worden
verlengd dient een transitievergoeding te worden uitgekeerd. Voor stichting Oink! en stichting
M.O.S. is deze situatie actueel. Daarnaast is een voorziening getroffen voor kosten als gevolg van
langdurig zieken.

Iduna
In lijn met de ambities uit het meerjarenplan heeft Iduna binnen Smallingerland, maar ook ver daar
buiten, een goede reputatie opgebouwd waar het gaat om haar programmering en gastvrijheid. Het
staat bekend als een fijne plek voor popliefhebbers en met een diverse programmering weten vele
verschillende bezoekersgroepen het podium te vinden. Dit is het resultaat van jarenlange inzet van
zowel het vaste personeel, en ook van de hechte groep vrijwilligers.
Poppodium Iduna heeft een prima jaar achter de rug met 2019. De bezoekersaantallen op de
reguliere programmering kende een lichte stijging (21.517). In de zomerperiode was het driedaagse
festival ‘In de tuin’ gepland. De weersomstandigheden gooiden echter roet in het eten waardoor
slechts één dag doorgang vond. Naast een inhoudelijke teleurstelling werden er beperkt inkomsten
gegenereerd. De verzekering heeft de kosten grotendeels gedekt, zodat er geen verlies is geleden.

Oink!
Met een bereik van 58% van de peuters (792 peuters) in Smallingerland voorziet Oink! in een
behoefte aan peuteropvang. Naast de reguliere opvang wordt ook VVE-dienstverlening gerealiseerd.
Op 14 locaties met 45 groepen krijgt dit vorm, waarbij in 2019 de Montessori-locatie is gesloten en
de groep is overgeheveld naar De Draitol.
In 2019 zijn pilots uitgevoerd ter voorbereiding op wijzigingen in wetgeving per 1 juli 2020 voor VVEdienstverlening. Deze voorziet in een VVE-aanbod voor kinderen vanaf 2,5 jaar van 16 uur per week,
voorheen 10 uur per week. In Smallingerland wordt ingespeeld op een uitbreiding van
dienstverlening per 1 januari 2020.
De wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang, die vanaf 2018 van kracht is, heeft ertoe geleid dat
in 219 een pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld. Deze beroepskracht draagt zorg voor
coaching van de pedagogisch medewerkers.
In aansluiting op een eerder opgestelde intentieverklaring heeft in 2019 een nadere verkenning
plaatsgevonden met het onderwijs over IKC-vorming (Integraal KindCentrum). De voormalige
gesprekspartners in deze, OPO Furore en PCOB Smallingerland, zijn per 1 januari 2019
samengevoegd in de holding Adenium. De samenwerking krijgt in de dorpen en in de brede scholen
nader vorm. In 2020 wordt deze verkenning vervolgd.

Welzijn
In de uitwerking van alle werkzaamheden die in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd vormt
het preventieve werken het uitgangspunt. Het stimuleren van sociale samenhang waarin inwoners
zelf initiatieven ontplooien, en het vroegtijdig signaleren waar mensen in de problemen dreigen te
raken. Dit alles om een bijdrage te leveren aan de transformatieopdracht die voorligt. Vroegtijdig,
makkelijk en vrij toegankelijk, zodat complexe en dure zorg wordt voorkomen. En vooral om mensen
te stimuleren zelf zaken ter hand te nemen.
In 2019 is naast individuele ondersteuning invulling gegeven aan collectieve vormen van
dienstverlening. In nauwe afstemming met ketenpartners is invulling gegeven aan het werken in de
wijk, op straat, op ontmoetingsplekken en bij mensen thuis. Deelname in de gebiedsteams in
geborgd en is in de loop van 2019 geïntensiveerd. Daarnaast wordt invulling gegeven aan het beheer
van verschillende MFC-locaties in Smallingerland.

Projecten
Naast de budgetsubsidie zijn in 2019 ook middelen toegekend voor projecten. Uit hoofde van GIDS
(Gezondheid In De Stad) is individuele ondersteuning geboden en diverse projecten zijn/worden
uitgevoerd. Voorbeelden zijn ‘opvoeden in de wijk’, ‘verhogen bereik van peuters’, “Mezennest, de
peutergroep van het AZC’ en het gezamenlijk organiseren van de GGZ-inloop.
Voor een overzicht van alle projecten wordt verwezen naar de inhoudelijke verantwoording. Deze
vindt op projectniveau plaats of maakt onderdeel uit van het inhoudelijke jaarverslag.

Beëindiging Tussen Schoolse Opvang (TSO)
Als gevolg van het continurooster in het basisonderwijs was in 2017 een afname van de TSO actueel.
De verwachting was dat deze dienstverlening in 2018 zou worden opgeheven. Er bleken echter twee
grote scholen in Drachten te zijn die er in het schooljaar 2018-2019 (nog) een beroep op wilden
doen. Hieraan is invulling gegeven, medio 2019 is deze dienstverlening is beëindigd.

Vooruitblik
Gemeentelijke bezuinigingen
In verband met de zorgelijke financiële situatie van de gemeente Smallingerland wordt voor de
periode 2020-2023 geen indexatie toegekend. Voor de komende drie jaar is derhalve een bezuiniging
van kracht. In afstemming met de gemeente Smallingerland worden keuzes gemaakt op welke
onderdelen van de opdracht dit betrekking heeft. Naar verwachting zal de bezuiniging gevolgen
hebben op de personele inzet (afname omvang aantal fte’s) van M.O.S en mogelijk Iduna. Omdat de
subsidie van Oink! is gebaseerd op de tarieven die zijn vastgesteld door de VNG, en daarnaast
geoormerkte VVE-middelen worden toegekend, zal het effect van de gemeentelijke bezuinigingen op
deze stichting geringe impact hebben.
Daarnaast heeft de gemeente Smallingerland een extra taakstelling voor een structurele bezuiniging
van Euro 3 miljoen. Daarvoor wordt een kerntakendiscussie gevoerd waarbij ook de werkzaamheden
van M.O.S. onder de loep worden genomen. Een extra taakstelling voor de komende jaren valt, naast
het uitblijven van indexering, niet uit te sluiten.
Coronacrisis
In het voorjaar van 2020 is wereldwijd de Coronacrisis uitgebroken. Dit heeft impact op de
dienstverlening en de financiële positie van M.O.S., Oink! en Iduna. De grootte van de impact is
moeilijk te overzien, en is afhankelijk van de duur van maatregelen die omwille van de crisis zijn
getroffen, en van de effecten die de crisis op langere termijn sorteert.
Voor de korte termijn (tot de zomer 2020) worden geen noemenswaardige financiële risico’s
voorzien. Indien de maatregelen in 2020 langer standhouden, zal naar verwachting de
bezettingsgraad van het aantal peuters per groep bij Oink! afnemen. Daarnaast worden er dan, door
het uitblijven van optredens, geen inkomsten gegenereerd bij Iduna. Een negatief resultaat is voor
beide stichtingen mogelijk. De financiële positie van M.O.S. hangt vooral af van de bereidheid van de
gemeente om subsidie te (blijven) verstrekken. Voor 2020 lijkt dit niet in gevaar.

Inhoud dienstverlening
Per 1 januari 2020 wordt de VVE-dienstverlening voor peuters uitgebreid naar 16 uur per week
(conform wet- en regelgeving). Hiervoor wordt extra personele capaciteit ingezet.
Subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een kindgebonden financiering waarbij afspraken zijn
gemaakt over de minimale groepsgrootte van de peutergroepen. Voor kinderen die gebruik maken
van deze voorziening wordt een 5e dagdeel aangeboden.
IKC-ontwikkeling
In 2020 wordt geïnvesteerd in de IKC-ontwikkeling. Een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor
kinderen van 0-12 jaar vormt het uitgangspunt. De samenwerking vanuit verschillende disciplines is
weerbarstig gebleken en vraagt om intensivering en concretisering van inhoud van (gezamenlijke)
dienstverlening en de wijze van samenwerking. Externe begeleiding wordt hiervoor ingezet.
Opdracht en koers
Meedoen in de samenleving, van toepassing op alle inwoners van Smallingerland, vormt de kern voor
de dienstverlening van M.O.S. Mensen die ertoe doen, van betekenis zijn en zelf
verantwoordelijkheid nemen. M.O.S. ondersteunt mensen waar nodig, zowel collectief (in wijken en
buurten, met groepen) en individueel. Samenwerken met inwoners, met vrijwilligers en
ketenpartners waarbij zelfinitiatief wordt aangespoord en verbindingen tot stand worden gebracht.
Niet altijd direct zichtbaar, maar wel aanwezig. Preventief en dichtbij, onbevooroordeeld en
uitgaande van talenten van mensen.
In 2020 wordt ruimte geboden om meer de verbinding met zorg(partijen) aan te gaan. Met de
overtuiging dat preventie en de manier van werken van M.O.S. kan bijdragen aan actuele
vraagstukken die nog (te) vaak leiden tot een verhoogde zorgconsumptie. En daar zijn de
samenleving en vooral mensen zelf niet altijd bij gebaat.
M.O.S. staat voor: gezien worden, van betekenis zijn, ontspanning hebben, zorgen delen, samen
optrekken, mensen ontmoeten…..en zelf regie hebben.

Mei 2020,
Mw. Ineke Weernink MBA
Directeur bestuurder
Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

Geconsolideerde balans 2019 (alle bedragen in €)
Activa

31 december 2019

31 december 2018

Vaste activa
Materiële vaste activa
Grond
Gebouwen en terreinen
Installaties
Inventaris
Vervoermiddelen
Automatisering

161.244
567.912
70.871
201.387
5.725
15.441

Financiële vaste activa
Deelnemingen

161.244
608.624
73.764
248.434
1.125
24.381
1.022.581

1.117.572

2.668

2.668

16.286

12.513

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Subsidievorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa

Liquide middelen

50.884
0

45.705
75.845

83.945

109.853
134.829

231.403

1.189.867

760.909

2.366.230

2.125.065

Passiva
Kapitaal
Algemene reserve M.O.S.
TSO-reserve
Algemene reserve Iduna
Bestemmingsreserve
opleiding
Bestemmingsfonds
onderhoud M.O.S.
Algemene reserve Oink!
Bestemmingsfonds
onderhoud Oink!

31 december 2019

358.795
52.246
105.499
0

257.046
52.246
84.907
28.000

146.321

146.321

201.421

165.460

6.533

6.533

Voorziening
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Subsidieverplichtingen
Aflossingsverplichtingen
Schulden aan leveranciers
en handelskredieten
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en
overlopende passiva

31 december 2018

870.815

740.512

65.054

78.050

622.513

668.597

281.582
40.011

167.796
38.262

50.098

98.771

164.332

159.628

271.826

173.449
807.849

637.906

2.366.230

2.125.065

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019
Exploitatie
2019
Baten
Baten voor levering producten
Subsidiebaten
Financiële baten
Overige baten
Huuropbrengsten
Ouderbijdrage

Lasten
Salarissen
Overige personeelskosten
Vrijwilligerskosten
Afschrijvingslasten
Huisvestingslasten
Kosten voor levering
producten
Activiteitenkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Financiële lasten

Saldo

Begroting
2019

Exploitatie
2018

580.501
4.278.867
0
169.219
77.681
629.082

885.000
4.177.400
4.500
177.000
130.000
705.000

635.311
4.114.690
133
154.664
79.578
671.422

5.735.349

6.078.900

5.655.798

3.334.582
328.002
123.477
116.473
769.999

3.360.000
252.000
133.000
136.500
820.000

3.284.563
257.986
135.419
134.899
766.852

152.646
335.716
135.731
272.216
36.204

190.000
527.000
143.500
438.000
38.000

185.933
391.929
136.901
233.440
39.534

5.605.047

6.038.000

5.567.456

130.302

40.900

88.342

