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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stg v SO en VSO op Gref Grdsl regio Veluwe
4 1 0 4 8 5 6 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld
0 3 4 2 2 0 0 3 0 0

E-mailadres

iinfo@rehobothoz.nl

Website (*)

www.rehobothoz.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

0 0 7 0 4 7 5 9 9
1 1 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P.J. Westerlaken (college van Bestuur)

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 114 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Voor het bestuursmodel maken we gebruik van het two-tier model

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting stelt zich ten doel het doen verstrekken van speciaal basisonderwijs,
speciaal onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs overeenkomstig de in artikel 2 van
de statuten.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het stichten en in stand houden van één of meer scpeciale scholen voor
basisonderwijs, scholen voor speciaal en/of scholen voor speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs voor zover daaraan speciaal onderwijs wordt verzorgd behorend tot
cluster 3 en cluster 4 bedoeld in de Wet op de expertisecentra (en gevestig in de regio
Veluwe).
b. alle andere wettige middelen, welke ter bereiking van het doel van de stichting
bevordelijk kunnen zijn.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

We verzorgen onderwijs aan leerlingen met een speciale zorgbehoefte. Het onderwijs
sluit aan bij de specifieke hulpvragen, behoeften en mogelijkheden van de doelgroep.
Het doel is om de leerlingen voor te bereiden op een zo goed en zelfstandig mogelijk
functioneren in de maatschappij.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De scholen worden bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Voor de speciale leerroutes van leerlingen draagt ook het
samenwerkingsverband bij door het verstrekken van arrangementen.

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De financiën worden ingezet voor het instandhouden van het onderwijs in de breedste
zin. Huisvesting, personeel, materiële instandhouding, enz.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De werkzaamheden vinden plaats op school gedurende de schoolweken.
Door een individueel onderwijstraject aan te bieden wat aansluit bij de mogelijkheden
en competenties van de leerling willen we bereiken dat ze hun problematiek
accepteren en hun eigen mogelijkheden benutten voor uiteindelijk een plaats in de
maatschappij.

De stichting heeft vanaf 1984 een publiek en privaat eigenvermogen opgebouwd. De
middelen die op de spaarrekening stonden zijn overgezet naar Schatkistbankieren.

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De stichting hanteert de Wet Normering Topinkomens ten aanzien van de hoogte van
beloning van de bestuurder en de toezichthouders. Het individuele WNT-maximum
voor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en
voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

zie de website www.rehobothoz.nl

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

www.rehobothoz.nl

Voor het personeel vindt de salariëring plaats volgens de CAO PO

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

1.258.000

€

995.000

Financiële vaste activa

€

4.555.000

€

4.953.000

€

5.813.000

€

5.948.000

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

922.000

€

484.000

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

0

€

0

+
€

922.000

€

6.735.000

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

www.rehobothoz.nl

31-12-2019 (*)

Eigen vermogen

€

3.189.000

€

3.183.000

Voorzieningen

€

2.576.000

€

2.527.000

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

970.000

Totaal

€

6.735.000

€
€

722.000

€

6.432.000

+
€

484.000

€

6.432.000

+
Totaal

+

31-12-2020

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

7.973.000

€

7.271.000

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

27.000

€

33.000

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

353.000

Som van de overige baten

€

353.000

Overige Baten

+

€

323.000

€

323.000

+

+

€

8.353.000

€

7.627.000

Personeelskosten

€

7.447.000

€

6.518.000

Afschrijvingen

€

149.000

€

146.000

Huisvestingslasten

€

250.000

€

211.000

Overige lasten

€

474.000

€

459.000

Totaal lasten

€

8.320.000

€

7.334.000

Saldo financiële baten en lasten

€

€

8.000

Resultaat

€

€

301.000

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

33.000

33.000

+

€

301.000

€
33.000

€

301.000

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

www.rehobothoz.nl

Open

