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1.  Bestuursverslag  

 

1.1  Algemeen 

2017: Nederland kwam definitief uit de recessie. De werkloosheid daalde; weliswaar langzaam maar gestaag. Het 

algemene vertrouwen in de economie groeide en de consumptieve besteding nam toe. Halverwege 2017 werd dit 

ook zichtbaar in de kinderopvang; in Zwolle, maar ook daarbuiten, groeide de bezetting. In Apeldoorn komt het 

proces van verbetering trager op gang.  

 

Wat eind 2016 al was aangekondigd, is begin 2017 gerealiseerd: de Sociale Wijkteams (SWT’s) gaan definitief 

verder als bedrijfsonderdeel van de gemeentelijke organisatie. Met de overgang van enkele medewerkers van 

Travers Welzijn naar de SWT’s maakt Travers definitief geen onderdeel meer uit van de SWT’s en heeft Travers 

een zelfstandige positie in het zogenaamde ‘voorveld’. De gemeente Zwolle positioneert Travers daarmee als 

preventief werkende maatschappelijke onderneming in het sociale domein en ziet in Travers een belangrijke 

partner om de leefbaarheid van de samenleving te versterken. 

 

Alle bedrijfsonderdelen van Travers zijn in 2017 in omvang gegroeid. Dat is niet alleen maar het gevolg van het 

economische herstel. Veel meer is het een bevestiging van het goede werk dat alle medewerkers van Travers 

leveren. Dat wordt gezien en erkend; door ouders van kinderen die opvang zoeken, door de gemeente die een 

betrouwbare partner wil, door bewoners van buurten en wijken die de kwaliteit van de leefomgeving zien 

toenemen en door andere partijen die ons benaderen voor samenwerking of overname. 

 

Dat groeien soms ook pijn doet zien we in de bedrijfsvoering. Technologische ondersteuning is (deels) verouderd. 

De vraag vanuit de diverse bedrijfsonderdelen is vanwege de groei enorm toegenomen. En de jarenlang 

succesvolle manier van werken blijkt niet langer houdbaar. Kortom: er wordt veel van de inzet van het 

ondersteunende apparaat verwacht. En er is ook nog de overheid die op het gebied van gegevensbescherming 

wet- en regelgeving afkondigt; de Algemene Verordening Gegevensbescherming die veel gevolgen heeft voor de 

wijze waarop Travers met persoonsgegevens moet omgaan. 

 

Eind 2017 heeft Travers onder al haar medewerkers een onderzoek uitgevoerd. Er is gevraagd naar de 

bevlogenheid van medewerkers, maar ook naar de algemene tevredenheid over het werk, de collega’s en het 

beleid. Tenslotte is gemeten in welke mate medewerkers actieve ambassadeur zijn van Travers. De uitkomsten 

zijn zeer bemoedigend. Het algemene beeld is dat medewerkers tevreden zijn over de waarden van Travers, over 

de sfeer binnen de organisatie, over de collega’s en over de inhoud van de werkzaamheden. De ervaren 

werkdruk is een aandachtspunt; regels van de overheid, administratieve taken, te weinig personeel en te weinig 

autonomie over de eigen werkzaamheden zijn een veel gehoorde klacht. 

 

Bedrijfseconomisch was 2017 voor Travers succesvol. De omzet is flink toegenomen en ook het bedrijfsresultaat 

is aanmerkelijk hoger dan begroot. Misschien is nog wel de belangrijkste indicator dat mede door de groei de 

hoeveelheid ‘handen aan het bed’ is toegenomen. En dat is voor een maatschappelijke onderneming een goede 

constatering. 
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1.2  Doelstellingen 2017  

In “Koers & Ambitie 2018” heeft Travers haar strategische keuzes en doelstellingen geconcretiseerd. Voor 2017 

zijn deze vertaald in de volgende doelen: 

 

1.2.1 Markt & Omgeving 

 

Samenwerking 

 Realiseren van verdere samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, onderwijs, welzijnswerk, 

sport en cultuur; eind 2017 werken 10 locaties binnen Doomijn samen in een IKC of soortgelijk 

samenwerkingsverband met het onderwijs.  

De samenwerking met het onderwijs bij de vorming van kindcentra ontwikkelt zich langzaam maar zeker. Dit 

ondanks de keuze van de huidige regering om niet in te zetten op een beleid dat de komst van kindcentra 

stimuleert. In Apeldoorn werken we samen met een onderwijsorganisatie en vormen drie Sterrenscholen de 

voorhoede in de landelijke ontwikkeling van integrale kindcentra. In Zwolle werken we al jaren samen met 

verschillende onderwijsorganisaties en zijn kindcentra in verschillende fase van ontwikkeling. Ook in Meppel, 

Lemmer en Havelte wordt met onderwijspartners samengewerkt bij het vormen van kindcentra.  

 

 Er vindt in 2017 samenwerking plaats tussen de sectoren Doomijn en Welzijn & Cultuur (W&C) in minimaal 

drie projecten. 

In Zwolle wordt op een aantal terreinen intensief samengewerkt tussen Doomijn en Travers Welzijn. Bijvoorbeeld 

op de wijkboerderijen, bij het vormgeven van ouder- peutermiddagen in de wijkcentra en projecten samen met de 

Stadskamer in het kader van leesbevordering. Bij de babyconcerten werken we samen met Hedon. Buiten Zwolle 

zoeken de verschillende Doomijn-locaties de samenwerking met plaatselijke (welzijns)partijen.  

 

Verstevigen positie in Zwolle 

 Travers behoudt haar huidige positie in het sociale domein en is ‘preferred supplier’ in het voorliggende veld. 

Beide zijn gerealiseerd en ook voor 2018 speerpunt van beleid. 

 

Marktaandeel en bezetting Doomijn 

 Doomijn realiseert in Zwolle een groei van de omzet van 4,0% t.o.v. begroot in 2016.  

De gerealiseerde groei in 2017 ten opzichte van de begroting 2016 bedraagt 16,1%. 

De markt in Noord Nederland is meer divers; per gemeente wordt op planbasis beslist over voortzetting van de 

activiteiten. De gerealiseerde groei voor Doomijn Noord is 6,4% ten opzichte van de begroting 2016.. 

 

Bijzondere locaties kinderopvang Doomijn (innovatie) 

 Binnen Doomijn zijn eind 2017 vijf bijzondere locaties voor kinderopvang waarmee Doomijn een niche in de 

markt van de kinderopvang bestendigt en uitbouwt. 

Doomijn is er niet in geslaagd om nieuwe locaties voor bijzondere kinderopvang te openen. Wel zijn enkele 

locaties (deels) omgevormd tot een locatie voor bijzondere opvang. De VPP locaties (villa’s) in Groningen en 

Meppel blijven succesvol, evenals de Klooienberg in Zwolle.   
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Harmonisatie Peuterspeelzalen 

 Uiterlijk 1 januari 2018 dienen alle peuterspeelzalen geharmoniseerd te zijn met de kinderopvang. In het 

jaarplan van 2017 wordt opgenomen hoe de harmonisatie per gemeente zal worden uitgevoerd; uitgangspunt 

hierbij is dat er sprake moet zijn van een kostendekkende exploitatie. 

De plannen ter zake zijn per gemeente opgesteld. Met alle gemeenten zijn afspraken gemaakt. De uitvoering van 

de plannen is nog niet in alle gevallen in 2017 gerealiseerd. Daar waar geen kostendekkende exploitatie kan 

worden gerealiseerd, zijn c.q. worden andere oplossingen uitgewerkt. 

 

1.2.2 Klant/burger 

 Binnen Doomijn wordt in 2017 gestart met continue meting van de klanttevredenheid.  

Er is gekozen voor een instrument “de verbetermeter”. Met dit instrument is het mogelijk om op basis van 

standaardvragen te benchmarken. Tegelijkertijd biedt het instrument ook de mogelijkheid om specifiek onderzoek 

of evaluaties onder klanten uit te voeren.  

Deelactiviteiten van Travers Welzijn en ZwolleDoet! worden ten behoeve van de rapportage aan de 

subsidieverstrekker (Gemeente) periodiek gemeten. Hedon heeft de klantervaringen volledig gedigitaliseerd. 

 

1.2.3 Medewerkers 

 

Travers Academie 

 In 2017 wordt de Academie verder verstevigd. Het aanbod van activiteiten blijft vernieuwend en sluit aan bij 

thema’s binnen de sectoren. 

Medewerkers geven in het medewerker tevredenheid onderzoek aan het aanbod vanuit de Academie zeer te 

waarderen. De aandacht voor interne professionalisering scoort hoog bij medewerkers. Bij Doomijn wordt een 

groot deel van de capaciteit ingenomen door ‘verplichte’ cursussen. De vrije ruimte is hier beperkter dan bij W&C. 

Dit is mede het gevolg van de verschillen tussen de cao’s Kinderopvang en Sociaal Werk. 

 

HR beleid 

 Eind 2017 is het HR beleid en instrumentarium per sector vastgesteld en geheel geïmplementeerd en heeft 

er een 1
e
 evaluatie plaatsgevonden. 

Werkprocessen zijn herschreven en vastgesteld. Deels zijn deze geïmplementeerd, maar het merendeel nog niet.  

 

Ziekteverzuim 

 Het ziekteverzuim Travers breed is eind 2017 lager dan 4%. 

Dit streefgetal halen wij wederom niet (2017 = 5,1%) Terugdringen is een hardnekkig fenomeen. Ook in 2017 zijn 

tal van interventies gedaan en methodieken toegepast om het verzuim terug te dringen. Sommige onderdelen van 

de organisatie halen structureel een lager percentage dan 4%, andere onderdelen lukt dat vooralsnog niet.  

We blijven inzetten op maatwerk en de intermenselijke benadering, dat wil zeggen: niet dominant uitgaan van 

instrumentarium maar vooral van de menselijke interactie. Binnen een aantal sectoren is sprake van 

bovengemiddeld langdurig en niet-beïnvloedbaar verzuim, waarop bovenstaande maatregelen geen effect 

hebben. 
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Participatiebanen 

Er is geen quotum vastgesteld. Travers blijft als maatschappelijke onderneming attent op de inzet van 

arbeidsbeperkte medewerkers. 

 

Vitaliteit 

In 2017 is een medewerker onderzoek uitgevoerd naar o.a. de bevlogenheid van medewerkers. Het percentage 

respondenten was 69%. Het algemene eindcijfer dat men gaf voor het werken bij Travers is een 7,8. 

 

1.2.4 Organisatie 

 

Lokaal ondernemerschap 

 Bestuur en ondersteunende stafafdelingen zijn gecentreerd en faciliteren het proces van lokaal 

ondernemerschap.  

Ondersteunende afdelingen zijn ‘lean and mean’ ingericht en de doorbelasting bedraagt in 2017 maximaal 10% 

van de opbrengsten van de betreffende sector. De doorbelasting ondersteuning bedraagt 8,0% ten opzichte van 

de totale omzet. 

 

Ondersteunende processen zijn van het hoogste niveau 

In 2017 zijn in ieder geval de volgende projecten gerealiseerd: 

 Sturen op uren (Doomijn; moet in 2018 zijn gerealiseerd) 

 Konnekt, portaal voor ouders Doomijn; gerealiseerd 

 Management Self Service (MSS); uitgesteld tot 2018 

 

Inzet op innovatie 

 Voor projecten waarvoor elders geen financiering kan worden gevonden en die een bijdrage leveren aan de 

strategische doelen van Travers is binnen Stichting Travers Fonds in 2017 een bedrag van EUR 100.000 

beschikbaar. 

In 2017 is voor EUR 24.000 ten behoeve van innovatie vanuit Stichting Travers Fonds toegezegd, daarnaast is er  

een bedrag van EUR 250.000 toegezegd om te ondersteunen in Dock24, de ontwikkellocatie en samenwerking 

van maatschappelijke partners in Zwolle rondom sociale en maatschappelijke participatie.  

 

Integratie Kinderopvang OOK B.V. 

 Eind 2017 is Kinderopvang OOK volledig geïntegreerd binnen Travers. Tevens is er in 2017 een plan 

opgesteld voor optimalisatie van de locaties van Kinderopvang OOK en is gestart met de implementatie 

hiervan. 

Alle ondersteunende processen vinden vanuit Zwolle plaats en zijn geïntegreerd. Plannen voor optimalisatie zijn 

eind 2017 in meerderheid gereed. Er ligt een marketingprogramma. Op enkele locaties is begonnen met de 

uitvoering. De naam “OOK” is begin 2018 volledig vervangen door Doomijn. De bedrijfscultuur 

(zelfverantwoordelijkheid en lokaal ondernemerschap op elke locatie) is nog een punt van aandacht. 

 

Integraal risicomanagement 

 In 2017 is IRM volledig geïntegreerd binnen de organisatie en staat deze periodiek op de agenda binnen alle 

geledingen van de organisatie. 
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Interne audits dragen bij aan de bewustwording rond dit thema. Een gekwalificeerde auditor (afkomstig van OOK) 

heeft de regie. Binnen Doomijn zijn de procedures scherp geformuleerd en kunnen afwijkingen direct worden 

opgespoord. Bij Welzijn & Cultuur zijn de processen informeler en daardoor soms kwetsbaarder op eventuele 

risico’s. 
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1.3 Vooruitzichten 2018 

De verwachting is dat de economisch groei niet onmiddellijk weer afzwakt. Het is zaak voor Travers om ook in 

2018 te blijven profiteren van een bloeiperiode. Al is het alleen maar om weer wat ‘vet op de botten’ te krijgen 

voor toekomstige mindere perioden. Voor maatschappelijke ondernemingen in het sociale domein is 2018 een 

spannend jaar; er zijn gemeenteraad verkiezingen. De uitkomsten daarvan hebben vrijwel altijd effect op de 

relatie met het maatschappelijk middenveld en de organisaties die daarin werken.  

 

In 2018 loopt ook de huidige ‘plancyclus’ van Travers af. Koers & Ambitie 2018 is dan in de laatste fase. Een 

strategische heroriëntatie is aan de orde. Zijn de (kern)waarden van Travers nog actueel. Is het marktprofiel nog 

scherp genoeg? Is de bedrijfscultuur optimaal toegerust voor onze maatschappelijke taak? Wat gaat er met de 

kinderopvang in Nederland gebeuren? Directe financiering is opnieuw uitgesteld en inmiddels voorzien voor  

1 januari 2020. De relatie met het basisonderwijs is voortdurend onderwerp van het politieke debat.  

 

Travers staat er begin 2018 ‘goed op’. Maar dat is geenszins een reden om zelfgenoegzaam achterover te gaan 

leunen; integendeel. De bedrijfseconomische parameters zijn redelijk tot goed; het totale weerstandsvermogen is 

op orde, dat van afzonderlijke entiteiten nog niet. De omzet groeit vrijwel overal waar wij diensten aanbieden. Het 

resultaat kan her en der beter. Klanten waarderen ons over het algemeen als goed. We hebben een sterke naam, 

een sterk merk. Medewerkers waarderen hun werk bij Travers eveneens en zijn in veel gevallen een 

ambassadeur van de onderneming. De Gemeente Zwolle is een pleitbezorger van ons werk. Concurrenten 

spreken met ontzag over ons. Kortom: een mooie uitgangspositie. Maar ‘wisselen doe je als je voorstaat’. En dat 

betekent dat 2018 het jaar van de veranderingen moet worden. Veranderingen die ons nog beter maken. Nog 

sterker. 

 

Een groeiende economie heeft als keerzijde arbeidsschaarste. Dat is een directe bedreiging voor Travers. Hoe 

zorgen wij blijvend voor excellente medewerkers?  

 

Travers zal in 2018 beginnen om ‘duurzaamheid’ als centraal thema te gaan ontwikkelen. Niet alleen ecologisch, 

maar ook op het gebied van bijvoorbeeld voedselvoorziening voor de kinderopvang, of qua personeelsbeleid. 

Hiervoor wordt een (gefaseerde) duurzaamheidsagenda ontwikkeld. 

 

Een ander centraal thema heeft zich al volop aangekondigd: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 

oftewel de wet op de privacy. Ingrijpend voor een onderneming die werkt met mensen, met kwetsbare mensen 

die vertrouwen verdienen. De relaties met deze kwetsbaren van de samenleving zijn veelal broos en 

medewerkers van Travers moeten daar zeer prudent mee omgaan. De wet AVG is daarom voor Travers niet 

zomaar een overheidsmaatregel, maar van strategische belang en met mogelijk veel impact op het gedrag van 

onze vakmensen. 

 

 

Zwolle, 16 mei 2018 

 

A.W. Bosch 

Raad van bestuur Stichting Travers 
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2.  Governanceverslag 2017 

 

2.1  Algemeen 

De Raad van Toezicht van Travers is in 2017 wederom op een plek gewijzigd. Mevrouw Marian Louppen koos er 

voor haar termijn niet geheel uit te dienen en trad een jaar eerder dan gepland uit de Raad. Op het profiel 

‘Onderwijs’ werd mevrouw Mirjam Koster benoemd. Medio 2017 startte de Raad het gesprek over de opvolging 

van de voorzitter. Zijn vertrek is voorzien voor april 2018. De Raad koos uit haar midden mevrouw Margriet Drijver 

om John Prooi op te volgen. De Raad van Toezicht van Travers heeft zich inmiddels bewezen als een goed 

samenwerkend team van diverse achtergronden, ervaringen en leeftijden. Naast de vanzelfsprekende aandacht 

voor de resultaten, kondigde de Raad aan zich meer met de zogenaamde ‘soft skills’ van het toezichthouden 

bezig te willen houden. Sommigen spreken in dit verband ook wel van ‘horizontaal toezicht’. Een zeer prettige 

bijkomstigheid was dat de Raad in 2017 kon beschikken over een stagiaire die vanuit haar wetenschappelijke 

discipline de praktijk van het toezichthouden van nabij wilde leren kennen. Marlies Honingh heeft 2017 gebruikt 

om een onderzoek uit te voeren naar het ‘taalgebruik’ in de top en op de werkvloer, op grond van de vraag: 

“Wanneer is volgens jou Travers succesvol?”. De Raad wil 2018 gebruiken om deze ervaringen om te zetten in 

een toezichtkader voor de RvT, gebaseerd op geconcretiseerd beleid. 

 

2017 was voor de Raad geen jaar van de grote besluiten. Centrale vragen waren: hoe verloopt de integratie van 

kinderopvang OOK?, wat wordt de positionering van de Sociale Wijkteams?, hoe gaat Travers om met diverse 

aspecten en soorten van risico’s? en kan Travers de vraaguitval in de kinderopvang keren?. 

 

De Raad heeft in 2017 een nieuwe commissie in het leven geroepen: de commissie Klant & Kwaliteit. Deze 

commissie zal zich in eerste instantie richten op de klanten van Doomijn via de Centrale Cliëntenraad en op de 

invoering van integraal kwaliteitsbeleid.  

 

Vaste overleggen had de Raad via de Overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad en via de commissie 

Audit & Risk met de accountant en incidenteel middels individuele contacten van leden van de Raad met 

management en/of medewerkers van Travers. De remuneratiecommissie zal na het vertrek van Marian Louppen 

en John Prooi opnieuw worden ingericht.  

 

De diverse rollen van de Raad van Toezicht (toezichthouder, werkgever en adviseur) zijn op deze wijze goed 

belegd en hebben in 2017 ook goed gefunctioneerd. De diverse wijzigingen in de samenstelling van de Raad 

hebben een soepele wijze van overdracht nauwelijks in de weg gestaan. 

 

2.2  Raad van Toezicht 

De samenstelling van de Raad was in 2017 als volgt: 

 De heer ir. J.J. Prooi (1946), voorzitter, tevens voorzitter remuneratiecommissie. 

In 2014 herbenoemd voor een 2e termijn, aftredend in april 2018. 

 De heer E. ter Burg (1973), lid commissie Audit & Risk. Tevens op voordracht van de 

Ondernemingsraad.  

Aangetreden op 1 september 2015, herkiesbaar. 
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 Mevrouw M. Drijver (1954), lid commissie Klant & Kwaliteit.  

Aangetreden op 1 december 2015, herkiesbaar. 

 De heer Wouter Versteeg (1974), voorzitter commissie Audit & Risk.  

Aangetreden op 1 september 2016, herkiesbaar. 

 Mevrouw M.H. Koster – Wentink (1974), lid commissie Klant & Kwaliteit. 

Aangetreden op 17 mei 2017, herkiesbaar. 

 Mevrouw M.J. Louppen – Laurant (1950), lid remuneratiecommissie. 

Afgetreden per 01 juni 2017. 

 

De (neven)functies van de leden van de Raad staan vermeld op de website van Travers en zijn zowel naar aard 

als naar omvang niet strijdig met de bepalingen uit de statuten, de reglementen en de aanbevelingen uit de beide 

governance-codes. De Raad hanteert bij de toepassing van deze bepalingen het principe ‘pas toe of leg uit’. 

 

2.3  Toezicht en advies 

De Raad is in 2017 zes maal bij elkaar geweest. De voornaamste onderwerpen van gesprek zijn de onderstaande 

geweest.  

 

Omgeving & markt: 

 Presentatie positionering Welzijn & Cultuur 

 Presentatie Marktanalyse Doomijn 

 Evaluatie Gastouderopvang 

 

Bedrijfsvoering: 

 Jaarrekening en jaarverslag 2016 

 Integratie OOK 

 Kwartaal rapportages 

 Begroting en jaarplan 2018 

 Analyse ziekteverzuim 

 Beleggingsportefeuille Stichting Travers Fonds 

 Integraal Risico Management 

 

Strategie en werkwijze: 

 Herziening ondersteunende bedrijfsprocessen 

 IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang), directe financiering en harmonisatie Peuterspeelzalen 

 “School van de straat”; aanschaf pand Gasthuisdijk t.b.v. Welzijn 

 Privacy en datalekken; AVG 

 Evaluatie bedrijfsovernames 

 

Overig: 

 Samenstelling RvT 

 Remuneratie bestuur en RvT 

 Oprichting commissie Klant & Kwaliteit 
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 Opvolging voorzitterschap 

 

De Raad van Toezicht heeft in de mei-vergadering decharge verleend aan het Bestuur. 

 

Commissies 

De Raad kent een drietal commissies; Remuneratie, Audit & Risk en Klant & Kwaliteit.  

 

De remuneratiecommissie heeft de beoordeling van de bestuurder voorbereid en besproken op 17 februari 2017. 

Beoordeling en remuneratie inclusief honorering leden RvT zijn vastgesteld in de voltallige Raad van Toezicht op 

21 maart 2017.  

 

De commissie Audit & Risk heeft in 2017 de volgende onderwerpen besproken: 

 Jaarrekening 2016 in aanwezigheid van de accountant 

 Informatiebeleid en beveiliging; wet datalekken en privacybeleid  

 Integraal Risico Management 

 Begroting 2018 

 Managementletter 2017 

 

De commissie Klant & Kwaliteit is in 2017 als nieuwe commissie van start gegaan. De commissie zal zich in 

eerste instantie op de kinderopvang richten. Daartoe heeft zij een oriënterend gesprek gevoerd met de voorzitter 

van de Centrale Cliëntenraad van Doomijn en de interne auditor van Travers. 

 

De Raad van Toezicht heeft in 2017 een stagiaire de gelegenheid geboden om kennis te maken met de praktijk 

van het toezichthouden. Gedurende het jaar heeft de stagiaire door middel van interviews met medewerkers uit 

alle geledingen van de organisatie, onderzoek gedaan naar de beelden die er leven over de vraag wanneer 

Travers succesvol is. De rapportage wordt begin 2018 besproken. 

 

2.4  Werkgever en remuneratie 

In haar rol als werkgever heeft de Raad in 2014 besloten de Wet Normering Topinkomens (WNT) te volgen. 

Travers vindt dat zij als maatschappelijke onderneming verplicht is om maximale transparantie en openheid te 

betrachten over de besteding van publieke middelen, waaronder de salarissen van haar bestuurders. Om die 

reden wordt in de jaarrekeningen van alle gesubsidieerde stichtingen de bezoldiging van de topfunctionarissen 

vermeld. De toezichthouders van Travers hanteren overigens niet de norm van de WNT, namelijk 15% en 10% 

van het bestuurderssalaris voor respectievelijk de voorzitter en de leden. Ze volgen het advies van de NVTK,  6% 

en respectievelijk 4% van het bestuurderssalaris.  

 

Travers definieert de volgende functies als topfunctionarissen: 

 Voorzitter Raad van Toezicht 

 Leden Raad van Toezicht 

 Voorzitter Raad van Bestuur 

 Directeuren 
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2.5 Opvolging Voorzitterschap 

Per 01 april 2018 wijzigt het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van Travers. 

Op 31 maart 2018 eindigt de termijn van voorzitterschap van de heer J.J. Prooi, tevens eindigt per deze datum 

zijn functie als toezichthouder van Travers.  De Raad heeft uit zijn midden een nieuwe voorzitter gekozen, 

mevrouw M. Drijver is per 01 april 2018 voorzitter van de Raad van Toezicht van Travers.  

 

 

Zwolle, 16 mei 2018 

 

M. Drijver 

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Travers. 
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Jaarrekening 2017 
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(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA  31-12-2017  31-12-2016 

 €  € 

Vaste activa

1. Materiële vaste activa          1.784.929          1.964.156 

Vorderingen

2. Debiteuren               32.380               32.380 

3. Belastingen               54.951               74.329 

4. Vorderingen op gelieerde entiteiten             304.431             232.233 

5. Overige vorderingen en overlopende activa             105.456             130.989 

            497.219 469.931 

6. Liquide middelen          2.003.867          1.845.693 

Totaal activa          4.286.014          4.279.780 

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER
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PASSIVA  31-12-2017  31-12-2016 

 €  € 

7. Eigen vermogen          3.022.850          3.013.024 

8. Voorzieningen             469.940             601.236 

9. Crediteuren             131.004             101.078 

10. Belastingen             128.383               98.153 

11. Schulden ter zake van pensioenen                 3.629 10.444

12. Schulden aan gelieerde entiteiten 135.538             120.013 

13. Overige schulden en overlopende passiva             394.670             335.832 

            793.224             665.519 

Totaal passiva          4.286.014          4.279.780 

    

Kortlopende schulden en overlopende passiva
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2017 2016

 €  € 

Baten

A. Subsidies                         -                         - 

B. Overige opbrengsten             198.503             230.394 

Totaal baten             198.503             230.395 

Lasten

       

C. Personeelskosten          2.369.794          2.084.940 

D. Afschrijvingen 192.244 202.186 

E. Huisvestingskosten 870               47.829 

F. Organisatiekosten          1.027.085             878.699 

G. Interne doorbelastingen -3.403.682 -2.989.266 

Totaal lasten 186.312 224.388 

Bedrijfsresultaat 12.191 6.007

H. Financiële baten en lasten -2.365 3.914 

Nettoresultaat 9.826 9.921

ENKELVOUDIG EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2017
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ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

2017 2016

 €  € 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 12.191 6.007

Aanpassingen voor afschrijvingen 217.372 227.314

Mutatie voorzieningen -131.296 205.188

Mutaties in werkkapitaal

Mutatie vlottende activa                         -                         - 

Mutatie vorderingen -27.286 -94.625

127.703 -219.469

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 198.684 124.415

Ontvangen rente 3.520 8.888

Betaalde rente -5.885 -4.974

Kasstroom uit operationele activiteiten 196.319 128.329

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -38.145 -141.263

                        -                         - 

Desinvesteringen in materiële vaste activa                         -                         - 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -38.145 -141.263

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Investeringen in financiële vaste activa                         -                         - 

Desinvesteringen in financiële vaste activa                         -                         - 

Rente-inkomsten beleggingen                         -                         - 

Koersresultaat verkochte beleggingen                         -                         - 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten                         -                         - 

Mutatie geldmiddelen 158.174 -12.934

Liquide middelen

Stand begin boekjaar 1.845.693 1.858.627

Stand einde boekjaar 2.003.867 1.845.693

Mutatie geldmiddelen 158.174 -12.934

Mutatie vooruitbetalingen op  materiële vaste activa

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva
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