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Stichting ZIEN 

Bestuursverslag 2018 

1. Inleiding

In 2005 is de stichting ZIEN opgericht met als belangrijkste eerste doel het realiseren van glasvezelverbindingen 

(managed ethernet) voor het onderwijs en de bibliotheken in Zeeland. In 2006 is door middel van vraagbundeling dit 

doel gerealiseerd. Ruim 125 locaties werden voorzien van een glasvezelverbinding. In 2011 werd een tweede ronde 

van vraagbundeling georganiseerd door de stichting waardoor 55 locaties extra konden worden aangesloten. Vanaf 

de aanvang heeft stichting ZIEN er zorg voor gedragen dat het ict-netwerk zowel technisch als functioneel optimaal 

voor de deelnemende organisaties en hun vestigingen bleef werken. Daarvoor onderhield de stichting intensief 

contact met Delta, de leverancier van de dienst. 

De contractuele constructie was als volgt: 

a. De stichting ZIEN sloot met de aanbieder (Delta) van het managed ethernet een mantelovereenkomst.

b. Delta sloot vervolgens met elke deelnemende instelling (po/vmbo/vo/bibliotheek) een individuele

overeenkomst (afgeleide van de mantelovereenkomst)

c. Elke deelnemende instelling ging hiermee een verplichting  aan met de stichting ZIEN voor de ondersteuning

/ financiering van de activiteiten van de stichting

In 2018 is de contractuele constructie gewijzigd 

a. Deelnemende instellingen sluiten een nieuw contract voor onbepaalde tijd met  aanbieder (Delta)

b. Door St. Zien is een samenwerkingsovereenkomst met  Delta gesloten.

De verplichting  van de deelnemende instellingen naar St. Zien komt hiermee te vervallen 

2. Activiteiten gedurende het verslagjaar

In 2018  heeft het bestuur van de Stichting ZIEN haar aandacht vooral gericht op implementatie, uitrol en 

contractvorming van Zien III. De instellingen zijn geïnformeerd en samen met Delta is er voorlichting gegeven.  

Dit heeft geresulteerd in een deelname van nagenoeg alle deelnemende instellingen, op één bestuur na, en een 

uitbreiding met vijf nieuwe besturen.  

Daarnaast wordt door de stichting extra dienstverlening geleverd inzake het monitoren en evalueren van de 

dienstverlening. Delta en de stichting ZIEN sloten hierover een samenwerkingsovereenkomst. 

3. Bestuur en Toezicht

In onderstaand overzicht een opsomming van de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht. Het bestuur dient 

een afspiegeling te zijn van de deelnemers, er wordt daarom bij de samenstelling gestreefd naar geografische 

spreiding en een evenwichtige verdeling van vertegenwoordigers vanuit het MBO, Voortgezet Onderwijs, Primair 

Onderwijs en de Zeeuwse Bibliotheek. 

Bestuur 

F.H. Van Spaandonk Secretaris 

R. Voet   voorzitter  

L. Maas Lid 

Drs.  J.A. Brand  Lid 

A.P. de Nooijer-van Brummelen Penningmeester 

Raad van Toezicht 
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R. Crombeen Lid 

F. van der Knaap Lid 

M. Nelen  Lid 

Het bestuur is 5 maal bijeen geweest. De Raad van Toezicht heeft eenmaal vergaderd. 

4. Dienstverlening

De middelen om de glasvezelverbindingen voor ZIEN aan te laten leggen, zijn voor een groot deel verkregen uit 

subsidies en vrijwillige bijdragen van de EG, Provincie Zeeland en Delta Nutsbedrijven. Het onderwijs en de 

bibliotheken hebben ook een bijdrage geleverd. 

De dienstverleningsovereenkomst van de deelnemers van ZIEN met ZeelandNet is volgens SLA nageleefd. 

Het kwaliteitsaspect blijft ook volgende jaren onderwerp van gesprek en wordt zelfs uitgebreid; door de 

ontwikkelingen binnen het onderwijs en op het gebied van ict, hebben de scholen behoefte aan een betere 

performance van het netwerk voor de scholen van MBO, HBO, WO en enkele VO scholen.  

5. Jaarrekening

De som van de baten in 2018 was - € 835,- ( negatief) en van de lasten  € 24.810,- Na verrekening van het saldo 

financiële lasten van € 182,-  is het negatieve saldo van de exploitatie € 25.827, -.  In de begroting was uitgegaan 

van een negatief resultaat van € 9.250. Het verschil is als volgt te verklaren:  

 De baten vallen ca. € 26.000 lager uit dan begroot. In december j.l. is besloten een geen contributie meer in

rekening te brengen.

 De lasten vallen lager uit door:  meer uitgave voor studie en experts (€ 2.000,--) lagere administratiekosten

(€ 950,-) en seminars ( € 7.500)  en accountantskosten ( € 975,-)

Het bestuur van de stichting ZIEN heeft besloten het negatief exploitatiesaldo van € 25.827,- te onttrekken aan de 

exploitatiereserve. Het saldo van de reserve per 31 december 2018 bedraagt daarmee € 32.808,- 

Goes, 5  juni 2019, 

A.P. de Nooijer – van Brummelen, 

penningmeester 
























