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Verkort jaarverslag 2021 A&O fonds Waterschappen
Stichting A&O-fonds Waterschappen
A&O fonds Waterschappen is opgericht per 10 januari 2008 en operationeel per 16 april 2008. Het fonds is een
samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Waterschappen. Doelstelling van het A&Ofonds
Waterschappen is het wegnemen van knelpunten in de arbeidsmarkt van de sector Waterschappen en het stimuleren
van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van HRM- en arbeidsmarktbeleid. Goed werknemer- en werkgeverschap is hierbij
het uitgangspunt. Dit vertaalt zich in aantrekkelijke, dynamische en creatieve organisatie in de sector waterschappen, met
een gezond arbeidsklimaat en met wendbare en weerbare medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en
hun loopbaan.
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Activiteiten 2021
Loopbaanbestendig
In-company workshops duurzaam werken
Subsidieregeling Duurzaam werken 2021
Gezond & veilig werken academie
Wet banenafspraak
Levenslang ontwikkelen
Loopbaanscan
Loopbaan op peil
Platform opleidingsprofessionals
Platform loopbaanprofessionals
Platform HR & de Omgevingswet
HR & digitale transformatie
Waarderen van werk
Inventarisatieonderzoek nieuwe vormen van waarderen en belonen
Projecten overige thema’s
Visie op hybride werken
HR-monitor 2020
Sectoraal medewerkersonderzoek 2021
A&O fondsen HR-lunchwebinars
Platform arbeidsmarktprofilering
Communicatie
Voor de communicatie zetten het fonds ook in 2020 weer de reguliere communicatiemiddelen in: website, digitale nieuwsbrief,
social media, DE PRAKTIJK. Daarnaast startte in 2021 het A&O fonds een traject om de gehele huisstijl aan te passen.
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Financiën
Projectkosten 2021
De begrote projectkosten voor 2021 bedroegen €724.000. De werkelijke kosten bedroegen €510.506.
De werkelijke kosten bedroegen zoals hierboven is opgenomen €510.506, waarvan €2.744 betrekking had op projecten 2020.
Deze kosten zijn via de resultaatverdeling ten laste van de bestemmingsreserve projecten 2020 gebracht. Voor de projecten 2021
is €507.732 ten laste van het resultaat in 2021 gekomen. Het verschil met de begroting ad. €216.268 is toegevoegd aan de
bestemmingsreserve Projecten 2021.
Apparaatskosten 2021
De begrote apparaatskosten voor 2021 bedroegen €323.000. De werkelijke kosten bedroegen €334.532.
Baten werkgeversbijdragen 2021
De in 2021 ontvangen werkgeversbijdrage bedraagt €888.257. De baten waren op €850.000 begroot. Dit bedrag is een aanname
en gebaseerd op cijfers uit 2020. Jaarlijkse fluctuaties in de formatieomvang van organisaties verklaren het verschil tussen de
begrote baten en gerealiseerde baten.
Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat van 2021 bedraagt €39.090 positief (2020: €157.518 negatief), begroot bedroeg het exploitatieresultaat
€200.000 negatief. Het exploitatieresultaat komt ten laste van de Algemene Reserve.
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Balans per 31 december 2021 (in euro's, na resultaatbestemming)
Balans per 31 december 2021 (in euro's, na resultaatsbestemming)

Vaste activa
Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Liquide middelen
Liquide middelen
Totaal generaal

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Overige reserve: Reserve weerstandsvermogen
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden & overlopende passiva

Totaal generaal

31-12-2021

31-12-2020

1.497
1.497

2.431
2.431

600.000
600.000

2.431

23.307
23.307

6.021
6.021

383.097

924.151

1.007.901

932.603

31-12-2021

31-12-2020

249.864
324.412
382.268
956.544

424.268
110.918
382.268
917.454

5.788
45.569
51.357

3.024
12.125
15.149

1.007.901

932.603
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Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2021
tot en met 31 december 2021 (in euro’s)
2021

Begroting 2021

2020

Baten
Waterschappen
Som der baten

888.257
888.257

850.000
850.000

827.412
827.412

Lasten
Projecten
Apparaatskosten
Som der lasten

510.506
334.532
845.037

724.000
323.000
1.047.000

705.257
279.336

Exploitatie resultaat voor financiële baten

43.220

(197.000)

(157.181)

Financiële baten en lasten
Resultaat

-4.129
39.090

(3.000)
(200.000)

(337)
(157.518)

213.494
-174.404
174.404

(200.000)
200.000

35.244
(192.762)
192.762

Bestemming van het resultaat
Mutaties bestemmingsreserves
Subtotaal
Onttrekking aan Algemene reserve
Resultaat na bestemming

-

-

984.593

-
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Grondslagen voor waardering
Grondslagen van waardering
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisatie zonder
winststreven.
WNT Verantwoording 201 Stichting A&O fonds Waterschappen
De vergoedingen aan bestuursleden van de Stichting blijven onder de normen zoals gesteld in de Wet Normering
Topinkomens.
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