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Hoofdstr-rk 1 Inleiding

De Stichting Rebound voert de reboundfunctie van het RSV Breda eo uit. Deze houdt in
dat leerlingen die de veiligheid van zichzelf of van anderen in gevaar brengen, door een
gerichte aanpak worden begeleid in hun grensoverschrijdend gedrag. Het werkgebied van
de Stichting komt overeen met het werkgebied van het samenwerkingsverband passend
onderwijs RSV Breda eo. De reboundfunctie zoals we die kennen is in 2006 belegd bij de
samenwerkingsverbanden zoals we die in die tijd kenden. In 2014 is de Wetgeving Passend
Onderwijs van kracht geworden en is deze functie weggelegd bij de nieuwe rechtspersonen
die werden gevormd. In de regio Breda-Etten-Leur-Oosterhout en omgeving werd dat het
RSV Breda eo. Het RSV Breda wordt in het normbudget Lichte Ondersteuning gefaciliteerd
voor het uitvoeren van de reboundfunctie. De middelen hiervoor worden overgedragen
aan de Stichting RSV Rebound.

In de jaren 2020 en 2021 werd ook het onderwijs getroffen door de Coronapandemie, die
onder andere een complete schoolsluiting van enkele weken gedurende drie perioden
omvatte, Deze schoolsluitingen tijdens de lockdown hebben hun uitwerking op de
leerlingen gehad en scholen werken zoveel als mogelijk aan het wegwerken van de
opgelopen leerachterstand en het herstel van de mentale weerbaarheid van de leerlingen.
Er wordt een stevig beroep gedaan op de inzet van de basisondersteuning op de scholen,
zoals die met elkaar is afgesproken. Scholen zetten veel preventieve en curatieve
maatregelen in om de leerlingen optimaal te ondersteunen.

Scholen kunnen daarbij een beroep doen op de Stichting Rebound door een aanvraag voor
ondersteuning aan te vragen. De aanvraag om ondersteuning door de Stichting Rebound
verloopt via de Adviescommíssie Toewijzingen (ACT) van het RSV Breda eo. Daar wordt
de vraag van een school gekoppeld aan een reboundmedewerker. In dit jaarverslag doet
de Stichting Rebound verslag van haar werkzaamheden in 2O2L.

F. Hessels
Bestuur Stg, Rebound



Hoofdstuk 2 De organisatie stichting Rebound Breda eo

2.1.. Algemene informatie

Statutaire naam
Post- en bezoekadres
ïelefoon
Oprichtingsdatum
KvK-nummer
Emailadres
Website
De ANBIl-gegevens

: Stichting Rebound Breda eo
: Hooilaan 1, Unit 2.12, 4BL6 EM Breda
t Q76 - 560 77 77
: 24-11-2006
:2O128432
: vo@rsvbreda.nl
: www.rsvbreda.nl
: Het RSlN/fiscaal nummer: 817269460

2.2. Doelstelling

Het doel van de Stichting Rebound

De volledige onderwijsdeelname van de leerling op de eigen school realiseren, nadat deze
in gevaar is gekomen of dreigt te komen. De Stichting Rebound werkt in een periode van
13 weken aan motivatie- en/of gedragsverandering, herstel van de verhoudingen,
verbetering van de leerattitude en het inhalen van eventueel opgelopen achterstanden.
Op deze wijze krijgt de leerling een nieuwe, niet vrijblijvende, kans om in het regulier
onderwijs een plek te vinden.
In de jaren 2006-20L7 is vanwege de komst van de wetgeving Passend Onderwijs het
handelingsrepertoire op de scholen uitgebreid en zijn de -aanvankelijk 3- zelfstandige
locaties van de Stichting Rebound overbodig geworden. Per 1-8-2017 is de laatste locatie
gesloten en is overgegaan tot ambulante dienstverlening op de scholen.

2.3. Governance

De Stichting kent een bestuur en een Raad van ïoezicht.
Bestuurder is de directeur van het RSV Breda, dhr. F. Hessels.
Het interne toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht, bestaande uit

Dhr. L. Oomen, voorzitter
Dhr. C. Stigter, lid
Dhr. P. van Heusden, lid

Dhr. Stigter is per L3-12-2021 afgetreden. De ontstane vacature is nog niet ingevuld.

2.4. Personeel

Per 1-5-2021 is er een psycholoog aangetrokken voor 0,2 fte. Daarmee
personeelsbestand bij de stichting opgelopen naar 3,9 fte, verdeeld over;
M. Hekerman 0,2 fte
I.L. Witjes - de Bakker 0,6 fte
H.P. Blom 0,9 fte
C.C. Krediet 0,7 fte
H.J. van de Pol 0,8 fte
M. Schutte 0,7 fte

is het
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x ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling



2.5. De relatie met RSV Breda eo

De Stichting ontvangt financiële middelen van het RSV Breda om haar doel te
verwezenlijken. De Stichting RSV Breda eo en de Stichting Rebound kunnen in die zin als
verbonden partUen gezien worden.
Beide Stichtingen zijn gehuÍsvest in hetzelfde kantorenpand en maken gebruik van
dezelfde lCT-omgeving. In 2O2t is na een uitvoerig selectieproces gekozen voor DWE-ICT
als nÍeuwe lCT-beheerder. Met de implementatie van de nieuwe lCT-omgeving - volledig
cloud-based - is in november 202L een begin gemaakt. De belangrijkste toegevoegde
waarde van de nieuwe lCT-omgeving is dat deze de dataveiligheid verder verbetert.
Daarnaast is deze omgeving modern en goed werkbaar in de praktijk.
Een veilige digitale werkomgeving vraagt ook bijbehorend gedrag van de medewerkers
van de Stichting Rebound. De " Gedragscode ICT, informatiebeveiliging en privacy,, van
RSV Breda is ook van toepassing voor de medewerkers van de Stichting Rebound,
In de gedragscode wordt een groot aantal veiligheidsaspecten vertaald in gedrag dat van
medewerkers wordt verwacht. Onder andere:
- het gebruik van de in bruikleen gegeven devices;
- toepassen van tweefactorautorisatie (2FA) bij inloggen;
- wijze van overdragen/verzenden van persoonlijke gegevens;
- gebruik wachtwoorden;
- dataopslag;
- meld ingsprocedu re datalekken ;
enzovoorts.

De Stichting Rebound kent gezien de omvang van de Stichting geen eigen Functionaris
Gegevensbescherming m(FG). Bij de FG van RSV Breda eo kan advies ingewonnen worden
op het gebied van privacy-waarborging.
Met de leveranciers van de software is er een verwerkersovereenkomst.
In 2021 zijn er geen datalekken geconstateerd.

2.6. Horizontale verantwoording

Het jaaruerslag over 2021 wordt vastgesteld door het bestuur na goedkeuring van de
Raad van ïoezicht. De jaarstukken worden vervolgens ter kennisgeving aangeboden aan
het bestuur van RSV Breda eo en de daaraan verbonden scholen. De jaarstukken worden
jaarlijks gepubliceerd op de website van het RSV Breda eo (www.rsvbreda.nl), waar een
sub pagina beheerd wordt door de Stichting Rebound.

2.7. De pandemie en de Stichting Rebound

De impact van de in 2020 uitgebroken pandemie is enorm op de scholen. De
(gedeeltelijke) schoolsluiting van enkele maanden in het voorjaar van 2020, in de
winter van 2020-202L en in december 202L betekent veel voor het management,
ondersteuners, docenten, maar vooral de leerlingen op de scholen. Op de scholen wordt
geconstateerd dat de verschillende lockdowns effect hebben op het mentale welbevinden
van de leerlingen. Behalve de didactische leerachterstand die is opgelopen, is er ook
druk op de sociaal-emotionele ontwikkeling ontstaan. Door de scholen wordt stevig
ingezet op het herstel van de mentale veerkracht van de leerlingen, mede met behulp

ri



van de fínanciële middelen die de Rijksoverheid via het Natlonaal Programma OnderwiJs
(NPO) hiervoor ter beschikking stelt.
De medewerkers van de StÍchting Rebound hebben de begeleiding van de leerlingen
tiJdens de pandemie, inclusief de schoolsluiting, zo goed mogelijk doorgezet. Er is veel
digitaal gecommuniceerd met leerlingen, ouders en scholen en zorgaanbieders via MS
Teams en daar waar noodzakelijk zijn er huisbezoeken afgelegd. Dit alles met
inachtneming van de op dat moment vigerende overheidsmaatregelen in verband met
Covid-19.

5



Hoofdstuk 3 Activiteiten

De leerlingen die in aanmerking komen voor ondersteuning door de Stichting Rebound
vertonen norm overschrijdend gedrag. Onder norm overschrijdend gedrag verstaan we
het volgende:

. Fysieke agressie en íntimidatie;

. Verbale agressie en intimidatie, belediging en discrimÍnatie, digitale agressie;

. Drugsbezit, -handel en -gebruik / alcoholgebruik en -bezit,

. Vernieling;

. Wapenbezit;
, Diefstal;
. Vuurwerkbezit en -handel;
. Seksuele intimidatie.

De scholen hebben verschillende mogelijkheden om leerlingen met dit gedrag te
begeleiden. Om tot een goede begeleidÍng van deze leerlingen te komen heeft iedere
school de beschikking over instrumenten op het niveau van de docent, de mentor, de
school en het ondersteuningsteam. Deze basisondersteuning is vanzelfsprekend voor de
scholen van RSV Breda.
Mocht een school ondanks de genomen maatregelen handelingsverlegen zijn, dan kan de
school een aanvraag voor ondersteuning door de Stichting Rebound aanvragen bij de
Adviescommissie Toewijzingen (ACT) van RSV Breda eo.
Het ondersteuningsteam zal de aanvraag tot ondersteuning van de rebound aanvragen
bii het RSV Breda eo. Om dit arrangement door het RSV Breda te kunnen laten afgeven,
zal er een mÍnimaal aantal acties naar en met deze leerling moeten zijn uitgevoerd en
moet een dossier zijn opgebouwd door het ondersteuningsteam.
Bij toekenning van het arrangement krijgt de leerling een medewerker van de Stichting
Rebound toegewezen die een intakegesprek houdt met het ondersteuningsteam van de
school waar de leerling staat ingeschreven en vervolgens de begeleiding start. In de
ondersteuning door de Stichting Rebound zijn er diverse mogelijkheden, afhankelijk van
de hulpvraag:

Op leerlingenniveau:
- Onde rwijsondersteu ni ngldidactische begeleid ing
- Planning en organisatie
- Coaching op gedrag (o.a. hersteltrajecten)
- Begeleiding van'thuiszitten' naar oppakken schooltraject

Op kÍassenniveau:
- Een positief klassenklimaat bevorderen (preventief)
- Interventie bij onveilige/niet goed functionerende klassen (curatief)
- Hersteltraject (individuele leerling die terugkomt ín de klas)

Op docentenniveau:
- ïndividuele coaching van docenten
- Groepscoaching van docenten
- Trainingen/workshops

{-,

De geboden ondersteuning is maatwerk en is in duur en intensiteit erg divers.



h 2A2L zijn er 97 leerlingen begeleid. Deze stonden ingeschreven op 19 verschillende
vo- en vso-scholen. 4 leerlingen stonden (nog) niet ingeschreven.

sduur

Totaal

* In verband met de schoolsluiting in december 2O2L zijn alle gestafte trajecten doorgelopen.

Door vrijwel alle scholen van het RSV Breda wordt gebruik gemaakt van de diensten van
de Stichting Rebound. Een aantal scholen heeft inmiddels een eigen interne rebound-
voorziening, maar dat sluit niet uit dat medewerkers van de Stichting Rebound ook op
deze scholen actief zijn. Per leerling wordt het Plan van Aanpak afgestemd met de
ondersteuningscoordinator (OC) van de school.

1 - 4 weken 15 28 27
5 - 8 weken 20 27 L4
9 - 13 weken 26 15 28
t4-2A weken 19 9 L7
> 20 weken 15 T2 11
Doorlopend in 2020 / 202U 2022 15 10 *
> 13 weken

110 101 97

2019 2020 202r



Hoofdstul< 4 Financiële informatie

4.1. Balans per ultimo 2021"

Balans per ultimo 2021
3L-t2r2L 31-12r20

Totaal vlottende
activa 534.459 562.359

31-12r21 31-12120

535.494 564.194Balanstotaal 535.494 564.L94

4.2. Kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio's worden berekend
die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het
boekjaar en waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt:

Samenvatting:

Kengetallen 202t 2A2A 20L9 2018
Solvabiliteit 92,SLo/o 93,43o/o 93,760/o 93,42o/o
Current ratio t4,37 t6,L2 L7,09 t5,74
Rentabiliteit -10,09o/o -5,38o/o 9,37o/o 10,08o/o
Weerstandsvermogen L,57o/o 1,50o/o L,39o/o L,29o/o

Toelichting en berekening

Solvabiliteit: de solvabiliteit geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op langere
termijn aan haar verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie
geeft de toestand op 31 december weer; er is sprake van een momentopname.

ti

ACTIVA I lpnssrvn

Vaste activa
tt_.| | trgen

I lvermogen
527.1L6 546.002

Materiele vaste
activa 1.035 1.83s | | n"rurtu"t -31.733 -18.886

ïotaal vaste
activa 1.035 1.835

Vlottende activa

Vorderingen 3.652 25

liquide middelen 530.807 562.334

Totaaleigen
vermogen 495.383 527.LL6

Voorzieningen 2.gLL 2.L93

Kortlopende
schulden 37.200 34.855



25 à 50o/o wordt aÍs goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25o/o dan kan aan de
langetermijnbetalingsverplichti ng worden voldaan.
Berekening: (eigen vermogen/totaal vermogen) * 100o/o =)

(€ 495.383,-/€ 535,494,-)*100 = 92,5to/o

Current ratio: De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate de instelling aan haar
verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans
als voldoende gekwalificeerd, omdat tegenover de binnenkort vrijvallende schulden van
de instelling tenminste evenveel vlottende activa staan.
Berekening: (vlottende activa/kortlopende schulden) =>

€ 534.459,'/€ 37.2OO,- = L4,37

Rentabiliteit: de rentabiliteit geeft aan hoe effectief met de opbrengst wordt omgegaan.
Bij dit kengetal wordt gekeken naar de verhouding tussen het nettoresultaat en de totale
opbrengsten.
Berekening: (exploitatieresultaat/totale baten + financiële baten) x 100 =>

-€ 3t.733,-/(€ 3t7.000,- + -€,2.057,-) x 100o/o= - 10,08o/o

Weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen is een ratio die aangeeft in hoeverre
een organisatie eventuele calamiteiten financieel op kan vangen.
Berekening: eigen vermogen/(totale baten + rentebaten) x 100o/o =>

€ 495.383,-/(€ 3L7.O00,- + -C 2.057,-) * 100o/o = L,57o/o

(-l



4.3. Realisatie versus begroting 2021"

81301
81305
81306

Nr. Grootboekrekening begroting realisatie verschil
BATEN
Budget Rebound
Plaatsi ngsbiJdrage scholen
Overige inkomsten

318.000 317.000 -1.000
LASTEN
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige Pers.kst. (incl. dotatÍe
voorzieningen)
Reiskosten woon- / werkverkeer

329.500 322.707 6,793

317.000
500
500

0

0

0

.003L7 0

500
500

40001
40060
40065

40090
40101

4L250
4t25L

42002
4249A

43004

000325

1.000
3.500

241.085
36.937
4L.436

t.346
1.903

83.915
-36.937
-4L.436

-347
L.597

0

0

Afschrijving compute rs Zoalo

Afschrijving meubilair 5olo

Huur gebouwen

Overige kosten huisvestiging

Accountant / advies
Sociaal medische
begeleid i ng/Arbo/EH BO

Assurantiën
Netwerkkosten ICT
Overige kosten Adm.lBeh./Best.
Reiskosten dienstreizen
Representatie
Scholing
Telefoonkosten
Vergaderkosten
Werving / selectie
kantoorkosten

800
1.869

801
0

-1
1.869

801 1.868
4.800
2.000

4.452
L47

348
1.853

6.800 4.599 2.20t

43006
43008
43040
43044
43050
43052
43056
43060
43062
43A66
43072

8.000

400
850
550
500

1.000
500

5.000
1.200

0

250
250

7.459

364
928

0
376

2.407
322

5.300
1.233

160
0

9

541

36
-78
s50
L24

-L.407
L7B

-300
-33

-160
250
241

18.500 18.558 -58
43214 Verbruiksmaterialen vakken

RENTEBATEN EN LASTEN
91000 Rente banken

Baten
Lasten
Rentelasten

Resultaat

1.450 2.457

0 T2 -12
o t2 -r.2

-607

1.450 2.O57 -607

318.000
357.469

1.450

317.000
346.677

2.O57

-1.000
LO.792

-6A7
-40.919 -31.733 9.186

Ii)



4.4. Toelichting exploitatie 2021,

Toelichting bíj opvallende posten in de realisatie ten opzichte van de begroting:

Baten:
81301: De belangrijkste inkomstenbron voor de Stichting vormt de overheidssubsidie die
via het RSV Breda eo ter beschikking wordt gesteld voor de realisatie van haar
doelstellingen. Dat budget is bepaald op € 317.000,--.

Plaatsingsbijdrage: er was geen reden om een plaatsingsbijdrage van een school te
vragen.

Lasten:
Personeelslasten: in de begroting zijn sociale lasten en pensioenlasten opgenomen in de
totaalpost "lonen en salarissen" (grootboeknummer 40001).

40090: De voorziening jubilea wordt met € 7!8,-- opgehoogd.

Huisvestingslasten:
42A02: betreft de huur van een kantoor in een kantorenpand in Breda van Flex Offiz
(HooiÍaan 1,48L6 EM Breda (unit 2.12).

43AO4: de Stichting Rebound is niet verplicht een Functionaris gegevensbescherming aan
te stellen. In voorkomende gevallen wordt advies gevraagd aan de FG van het RSV Breda
eo.

43006: er is geen beroep gedaan op de Arbodienst. Deze kosten betreft het jaarlijkse
abonnement. De dienstverlening met de Arbodienst is beëindigd per L-t-2022. Dit is in
onderling overleg overeen gekomen nadat de Arbodienst een fusie aankondigde en het
dienstverleni ngspakket wijzigde.

43O4A: De Stichting is overgegaan naar een nieuwe ïCT-beheerder, die gespecialiseerd is
in het werken in de cloud. Stichting Rebound gaat mee in de Microsoft-tenant van RSV
Breda' Hardware wordt niet langer geleased, maar in eigendom verkregen. Het
voornemen is in 2022 de laptops van de medewerkers te vervangen.

ri



Hoofdstuk 5 Contin uïteitspa rag raaf

5,1, ïoekomstverwachting

De toekomst van de Stichting Rebound wordt mede bepaald door vooralsnog de enige
opdrachtgever: de Stichting RSV Breda eo. De Stichting Rebound heeft de toezegging voor
het budget over de planperiode 2018-2022. Qver de jaren na 2A22 is door het RSV Breda
eo nog geen besluit genomen, maar de verwachting is dat de bestaande situatie
gehandhaafd blijft: de Stichting Rebound ontvangt een budget voor het uitvoeren van
taken in de leerlingbegeleiding voor de leerplichtige leerlingen in de regio van het RSV
Breda eo.
Mogelijk dat er op termijn een taak voor de Stichting rebound toegevoegd gaat worden,
namelijk het functioneren als onafhankelijk Steunpunt voor (toekomstige) leerlingen en
hun ouders. Besluitvorming hierover wordt verwacht in het schooljaar 2O22-2AZ1.

Gezien de huidige inzet van de reboundmedewerkers wordt er in de nabije toekomst geen
grote veranderingen verwacht in de personele bezetting.
Mochten de baten wegvallen ín de toekomst en de Stichting gedwongen zijn zichzelf op te
heffen dan is het huidige eigen vermogen voldoende om de kosten van de verplichte
transitiekosten te dragen. Hiertoe wordt een bestemmingsreserve ter hoogte van
€ 100.000,-- aangehouden.

1.:



5.2. Meerjarenra ming

begroting realisatie begroting begroting bêgroting begroting
202L 202L 2022 2023 20.24 20.25

BATEN

Budget Rebound

Plaatsingsbijd rage scholen

Overige inkomsten

LASTEN

Lonen en salarissen

Sociale lasten

Pensioenlasten

Overige Pers,kst.

Reiskosten woon- / werkverkeer

Afschrijving computers 20olo

Afschrijving meubilair 5olo

Huur gebouwen

Overige kosten huisvestiging

Accountant / advies

Soc. -med. Begel./Arbo/EHBO

Assurantiën

Netwerkkosten ICT

Overige kosten Ad m./Beh./Best.

Reiskosten dienstreizen

Representatie

Scholing

Telefoonkosten

Vergaderkosten

Werving I selectie

kantoorkosten

Verbru iksmaterialen vakken

RENTEBATEN EN LASTEN

Rente banken

329.500 322.707

317.000

500

500

317.000

0

0

317.000 317.000 317.000 317.000

500 500 500 500

318,OOO 317.OOO 317.sOO 317.500 317.500 317.500

325.000

0

0

1.000

3.500

241,085

36.937

4L.436
I.346
1

325.000 250.000

38.000

43.000

1.000

3.000

262.500

39.140

44,190

1.000

27L.50A

40,160

45.320

1,000

3.000

3.550

2.000 3.000

330.5sO 335.OOO 349.830 360.980

800

1.869

801

0

801

0

801 801

0

801

0 0

2,669 801 801 801 801 801

5.400

500

6.800 4.599 5.900 s.900 5.900 5.900

4.800

2.000

4.452

L47

5.400

500

5.400

500

5.400

500

8.000

400

850

550

500

1.000

500

5.000

1.200

0

250

250

7.459
364

928

0

376

2.447

322

5.300

1.233

160

0

9

9.000

400

850

1.200

400

2.200

500

500

1.250

0

1.250

100

9.000

250

1.000

1.200

400

2.300

500

1.000

1.300

2AO

500

150

9.500

250

1.000

1.200

400

2.400

500

1.000

1.350

250

500

150

9.750

250

1.000

1.200

400

2.500

500

1.000

1.400

250

500

150

1a 18.558 17.650 L7 18.500 18.900

0 t2 0 50 50 50

o t2 -L2 50 o

1,450 2.A57 1700 1.600 1.550 1.500
1.450 2.057 1700 1.600 1.550 1.500

-40.919 -31.733 -39.089 -43.651 -59.131 -70.631

1i
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Voa r resu ltq atbeste m ml ng

Actlva

Vaste actlva
Materiële vaste activa

Vlottende activa
Vorderíngen

Liquide middelen

Passlva

Eipen vermogen

Eigen vermogen
Resultaat

Rebound balans per ultimo 2021

2021
€ €

1.035

1.03s

3.652
530.807

534.459

535.494

527.L16
-31.733

495.383

2.911

37.ZOO

535.494

2020
€

546.002
-18.886

€

1.835

562.359

564.194

527.1L6

2.193

34.88s

564.194
E

t.2 1.835

1.5

t.7
25

552.334

E

2.1

2.3 Voorzieningen

2.4 Langlopende schulden

2.5 Kortlopende schulden

00
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Exploltatieoverzlcht kalenderlaar 2021

2021
Eaten
3.1 RiJksbijdragen

3.1.2 Overige subsidies OCW

3.5 Overige baten
3.5.2 Detachering personeel

3,5,6 Overige (overige baten)

Totaal baten

[asten
4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen

4.1.2 Overige personele lasten

4.2 AfschriJvingen

4.2.2 Materiële vaste activa

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur
4.3.7 Overige (huisvestingslasten)

4,4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten
4.4.3 Overige (overige lasten)

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten/lasten

Totaal exploltatie

317.000

320.175
2s32

801

4.452

18.s61.

9

-2.057

317,000

317.000

322.707

801

4.599

18.570

346,677

-29.678

-2.057

-31.733

€ €

17,000

1.000

32s.750
3.750

2.669

4.800
2.000

18.000
500

-1.450

2021

317.000

1.000

318.000

329.500

2.669

6.800

18.s00

357.469

-39.469

-1.450

-40.919

317.000

33.687
s60

330.692
3.472

16.330

2.5L3

L7,T49

0

25

2020

317,000

34.247

35I.247

334.t64

16.330

2.513

t7.I49

370.156

-18.910

25

-18.885

€€

00

0

0

0t47
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REBOUND Kasstroomoverzicht

€
Kasstroom uit operationele activiteiten

€

Netto resultaat

202t 2020
€ €

4.2

2.3

Aanpassingen voor
- Afschrijvingen
- Voorzieningen

Veranderinsen in vlottende middelen
- Vorderingen

Kruisposten
- Kortlopende schulden

Kasstroom uit bedriifsoperaties
- Financiële baten en lasten

Kasstroom uit investerinesactiviteiten
- Materiële vaste activa

Kasstroom uit fi nancierinssactiviteiten
- Langlopende schulden
- Financiële vaste activa

Totale kasstroom

Verloop liquide middelen
- beginstand
- mutatie
- eindstand

801

7t8

-3.627

2.315

2.A57

-33.792

1.519

16.330

-r..119

9.I74

L.867

-18.860

15.277
-3.649

LL.O4L

-25

1.5

2,s

7.2

2.4

1.3

1.7

-32.273

-1.312

2.O57

255

00

-31.528

0

7,367

7.367

- 5s4.966

7.367

562.333

0

0

0

0

00

-31.528

552,333

-31.528

530.805
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Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening

1. Algemene toelichting

1.1 Activiteiten
De activiteiten van Stichting Rebound Breda bestaan voornamelijk uit onderwijsondersteuning voor
leerlingen met een specifÍeke zorgvraag.

1.2 Continuïteit
Het eigen vermogen van Stichting Rebound bedraagt per 31 december 2A21 €.395.383,- positief. De
in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

1 . 3 Vestigingsad res, rechtsvorm e n insch ijfnu mmer handelsregister
Stichting Rebound is feitelijk gevestigd op Hooilaan 1 te Breda en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 20128/.32.

1.7 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Rebound zich verschillende oordelen en schattingen díe essentieel kunnen zijn voor dL
in de jaarrekening opgenomen bedragen. lndien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

1.1 1 Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Rebound of de
moedermaatschappijvan Stichting Rebound en nauwe veruanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partuen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

1.12 Toelichting op het kasstroomovenicht
Het kasstroomovezicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomovezicht bestaan uit de liquide middelen. Ontuangsten en uitgaven uit hoofde van interest
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

2. Algemenegrondslagen

2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen
uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor Kleine rechtspersonen, specifiek RJK C1
(kleine organisaties zonder winststreven).

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. lndien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en
schattin gswijzi gin gen zoals opgenomen in de desbetreffende parag rafen.
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3. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.2 Materiële vaste activa
Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

De inventaris en apparatuur zijn in de balans opgenomen tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. Tenzij afzonderlijk vermeld vinden de afschrijvingèn-
plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Er wbrdt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
De activeringsgrens bedraagt € 500,-. Aanschaffingen beneden deze grens worden direct ten laste
van de exploitatie gebracht.

De afschrijvingspercentages voor de inventaris ên apparatuur zijn als volgt:
Apparatuur '14,3o/o -7 jaar
Computers 20o/o -5jaar
Meubilair 5o/o -2A iaar

3.4 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. lndien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt
de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. lndien het niet mogelijk is de realiseelOáre waarde
voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als lást verwerkt in de winst-
en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als
die er niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter
de gangbare bÍedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de
opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden
toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren.
Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto
kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens
worden deze kasstromen contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd. be
dísconteringsvoet geeft geen risico's weer waarmee in de toekomstige kasstromen al rekening is
gehouden.

lndien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is,
niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende
activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zryn indien geen bijzondere
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van
goodwill wordt niet teruggenomen.

Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de stichting op iedere balansdatum of er objectieve
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van
financiële activa. Bij objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen Uepaátt O'e
stichting de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardevermindéringen, en verwerkt
dit direct in de winst-en-verliesrekening.

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de
bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het aótief en de

Jaarrekenin g 2A21 Stg. Rebound 18



best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve
rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.
Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden teruggenomen indien
de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking.
De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de
geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een
bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst-ón-verliesrekeóing
verwerkt.

Bij een investering in eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd tegen kostprijs wordt de omvang
van de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het
financiële actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt
tegen de actuele vermogenskostenvoet voor een soortgelijk financieel actief. Het bijzondère-
waardeverminderingsverlies wordt slechts teruggenomen indien er aanwijzingen zijn dat een in
voorgaande jaren in de jaarrekening verwerkt verlies als gevolg van waardevermindering niet meer
aanwezig is of veranderd is.

3.6 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Als de onfuangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van
de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindéring
gebracht op de boekwaarde van de vordering.

3.8 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

3.9 Eigen vermogen

3.9.1 Algemene reseve
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continui'teit van het bevoegd gezag.
Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het versónit
tussen de toegerekende baten en lasten. ln geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de
algemene reserve gebracht. De algemene reserve wordt beschouwd als publieke middelen.

3. 9.2. Bestemmingsreserue
Hieronder opgenomen publieke reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de
huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden.
Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten
laste van een reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in
welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan.

3.10 Voonieningen

3.10.1 Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voozieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoozieningen worden
gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Jaarrekenin g 2021 Stg. Rebound 19



Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afrrvikkeling van de verplichting, dan wordt deie
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

3. 1 0. 2 Pe nsioe nvoonienin g
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt
gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABp.
De pensíoenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de'verplichting aan de pensioenuitvoerder
benadering'. ln deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de
staat van baten en lasten verantwoord.

De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten
bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde
premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

3. 1 0. 4 Voorzie ni ng jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening
gehouden met de blijfkans. gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubiËa-
uitkeringen worden ten laste van deze vooziening gebracht.

3. 1 2 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reéle waarde. Korflopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode
waarop ze betrekking hebben.

4.2 Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCWEZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt
door RSV Breda. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen
van de Rijksbijdrage verantwoord.

4.4. Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Minísterie
van OCWEZ, Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

4. 5 Personeelsbeloningen
4. 5. 1 Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-
en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de
belastingautoriteit.

4.5.2 Pensioenen
Stichting Rebound heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering, De
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de
pensioenvooziening worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Zie ook de grondslagen
voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvooziening.
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4.6 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
lmmateriële vaste activa inclusief goodwill en materiêle vaste activa worden vanaf het moment van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven

lndien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afsch rijvingen aan gepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder
de afschrijvingen.

4.7 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de venruerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Toelichtins op de balans per ultimo december 2021

2021 2O2O verschll
€ € €

1.2 Materiële vaste actlva
01200 AanschafComputers(20%)

01201 Aanschaf Meubilair (5%)

Ot20t Desinvestering meubilair
Ot2O2 AanschafApparatuur (l4,28Yol

01250 Cum, afschr. Computers 20%

0t251 Cum. afschr. Meubilair 5%

01251 Cum.afschr. Meubilair 5%

01252 Cum. afschr. Apparatuur 114,28%l

18.923

0

0

2.950
-17.888

0

0
-2.950

18.923

37.386
-37.386

2.950
-17.088

-23.725

23.725
-2.950

0

-37.386

37,386

0
-800

23.725
-23.725

0
1.035 1.835 -800

1.5 Vorderingen
11100

11500

Debiteuren

Overige vorderingen
0

3.652

0

25

0

3.627
3,6s2 25 3.621

1.7 LiEuide middelen
14190 Kas Rebound

14290 Rabo 12.44.39.551 Rebound

14291 Rabo32.88.604.736ReboundSpaarrekening

7

LA.67I
520.129

7

65.223

497,104

0
-54.552

23.02s
530.807 562.334 -31.527

2,L Eigen vermogen
03300

03390

03210

Res. eigen act. algemeen

Onverdeeld resultaat

Overige mutaties

Bestemmingsreserve

527.Lt6
-31.733

-100.000

100,000

s46.002
-18.886

-18.886

-12.847

495,383 527.tr6 -31.733

Gezien de toekomsWerwachting van de Stichting Rebound is er besloten om vanuit de algemene
reserve een bestemmingsreserve te vormen van € 100.000 ten behoeve van de eventuele verplichte
transitiekosten,

2.3 Voorzieningen

04220 Voorziening jubilea 2.9t1. 2.193 778
2.91L 2.193 718

Kortlopende schulden

12100 Crediteuren

I27O1 Betalingen onderweg

t24OO Te betalen loonheffing

L2510 Afte dragen VUT-FPU

I254O AftedragenArbeidsongeschiktheidspensioen
12550 Afte dragen OP/NP

12610 vak-eju reservering

L262O Te betalen overige lasten

-26

0

15.982

615

t27
4.084
9.672
6.812

-87

4.747

13.027

477

105

3.477

8.526

4.619

61

-4.747

2.96r

L38

16

607

1.086

2.t93
37.200 34.88s 2.3I5
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REBOUND - Toelichting op het exploitatieoverzicht kalenderiaar 2021

periodebudget
202r 2027 2020 budgetverschil

3.1 Riiksbiidraeen

3.1.2 Overige subsidies OCW

81301 Budget Rebound

3.5 Overige baten

3.5.2 Detachering personeel

81t22 Detachering personeel

3.5.6 Overige (overige baten)

81110 Baten van derden overig

81305 Plaatsingsbijdragescholen

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen

40001 Lonen en salarissen

4O02O Lonen/salarissen ivmjubilea
40060 Sociale lasten

40065 Pensioenlasten

€ € €
317.000 317.000 31-7.000

317.000 317.000 317.000

0 0 33.687 0
0 0 33.687 0

0

500

500

560

0

-s00
-500

0 1.000 s60 -1.000

241.085

718
36.937

4t.436

32s.000 254.449
-1.1 19

37.459
39.903

-70.551

-1.869

37.459

39.903

50

0

0

7

320.r76

Gemiddeld aantal werknemers:

Gedurende het jaar 2021 waren 6 werknemers in dienst voor totaal 3,9 fte.
ln 2020 waren er 5 werknemers in dienst voor totaal 3,7 fte.

325.750 330.692 4.942

4.1".2 Overige personele lasten

40090 Ov.pers.kosten (incldotatievoorzieningen)

40101 Reiskosten woon- / werkverkeer
629

l-.903 3.s00 3.4I4
379

-t.597
582so

2.532 3.750 3.472 -1.2L8

4.2. Afschriivineen
4.2.2 Materiële vaste activa

41250 Afschrijving computers 20%

41251 Afschrijving meubilair 5%

41300 Afwaardering/boekverlies meubilair

4.3 HuisvestinRslasten

4.3.1 Huur

42002

4.3.7 Overige (huisvestingslasten)

42490 overigekosten huisvestiging

801
n

0

1.869

801

L.869

13.660

1.

-1.869

0

800

0

801 2.669 16.330 1.858

4.452 4.800 2,5r.3 -348

4.452 4.800 2,5r3 -348

1.47 2.000 n 1.853
L47 2.000 0 -1.853
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REBOUND - Toellchtlns op het exploitatieoverzlcht kalenderiaar 2021

periodebudget

202t budgetverschll

4.4 Overlqe lasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten

43OO2 Abonnementen
43004 Accountant/adminstratie
43005 Advieskosten
43006 Sociaalmedischebegeleiding/Arbo/EHBO
43008 Assurantlen

43010 Beveiliging

43024 Drukwerk
43040 NetwerkkostenlCï
430M OverigekostenAdm./Beh./Best.
43050 Reiskostendienstrêizen
43052 Representatie
43056 Scholing

43060 Telefoonkosten
43062 Vergaderkosten
43066 Werving / selectie
412L4 Verbruiksmaterlalenvakken

4.4.3. Overlge kosten

43072 kantoorkosten

Flnanclêle baten en lasten
5.1 Rentebaten/lasten

91000 Rente banken

202I

n

376

2,407

322

5.300

7.233

150

0

1Z

2020

0
2.998

0
-4L
-7

0
0

1.551
-184

-512

325
-5.000

19

-250

0

10.998

0

359

843

0

0

2.LOL

316
488

825

0
1.2t9

0

7.459

0

354

928

0

8.000

0
400

850

0

0

s50

500
1.000

500

5.000

1.200

250

18.561 18.250 L7.149 -1.101

9 250 0 -24L
9 250 0 -24L

5

-2.O57 -1.450 25 -607
-2.O57 -1.4s0 25 -607
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VERBONDEN PARTIJEN:

Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel

BredaSamenwerkingsverband VO Stichting

NIET UIT DE BATANS BLUKENDE VERPLICHTINGEN:

Lanslopende verplichtineen :

Naam Betreft

Flex Offiz Huurkantoorruimte Onbepaald

Unit 2.12

Einddatum Jaarbedrae

5.342,-
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OVERIGE GEGEVENS

Voorstel rqsultaatbestemmlns

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van € 31.733,-
Het resultaat wordt ten laste gebracht van de algemene reserve.

Controle verklarins van de onafhankeliike accountal!

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant ís opgenomen op de volgende pagina.
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De jaarrekeníng is vastgesteld d.d.: mei 2022

Bestuur:

Dhr. F. Hessels

Handteken

Datum:

Raad van Toezicht:

Dhr. L.C.J.M. Oomen

Handteken

Datum:

Dhr. P.A.J.M. van Heusden

Handteken

Datum:
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Aan het bestuur en de Raad van Toezicht van

Stichting Rebound Breda eo

Hooilaan l, Unit 2..l2

48I6 EM BREDA

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2O21

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2O2l van Stichting Rebound Breda eo te Breda gecontroleerd.

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

grootte en de samenstelling van hetvermogen van Stichting Rebound Breda eo per 3l december

2021 en van het resultaat over 202.l in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving

voor kleine rechtspersonen'CI Kleine Organisaties-zonder-winststreven'.

De jaarrekening bestaat uit:

l. de balans per 3l december 2O21;

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 Stichting Rebound Breda eo 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.

Bezoekadres: Cosunpark 10, Breda, Tel. +31 (O)88 0320 600, Fax +31 (0)162 45/ OoE

Correspondentieadres: Postbus 3462, 4EOO DL Breda, info@esj.nl, w.esj.nl
ESJ is aangesloten bij Allinial Global, een associatie van onaÍhankelijke accountants- en belastingadvieskantoren.

ESJ Audit & Assuíane is de handelsnaam van ESJ Audit & Assurance B.V- gevestigd te Breda. LJitsluitend ESJ Audit & AssuEnce B-V., ingschÍeven bij de Kamer van
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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:

het bestuursverslag;
de overige gegevens

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine
rechts personen'C I Kl ei ne Organ isati es-zonder-wi nststreven'.

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 afwijki ngen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de jaarverslaggeving

voor kleine rechtspersonen 'Cl Kleine Organisaties-zonder-winststreven' en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijkvoor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met RichtlUn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen 'Cl Kleine
Organ isaties-zonder-wi nststreven'.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met RichtlUn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen 'Cl Kleine
Organisaties-zonder-winststreven'. ln dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

BU het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of
de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan

of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wii
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 stichting;
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 vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan

handhaven;

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

gebeurten issen.
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Wij communiceren met de met governance belaste personen 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.

Breda, 9 september 2O22

ESJ Audit & Assurance B.V

J.P.H. Nelemans MSc

Registeraccou ntant
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