Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Rehobothschool Uddel
4 1 0 3 8 4 7 0

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

Het Drie 21-23, 3888 KD Uddel
0 5 7 7 4 0 1 4 2 4

E-mailadres

pmb@rhbu.nl

Website (*)

www.rhbu.nl

RSIN (**)

0 0 2 8 4 3 9 2 4
1 8

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.F van de Beek

Secretaris

T.M.A.J. van der Laan

Penningmeester

W. van den Hoorn

Algemeen bestuurslid

A. Westerbroek

Algemeen bestuurslid

D. van 't Slot

Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

We beschouwen het als de kernopdracht van de school de haar toevertrouwde
kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde
belijdenisgeschriften te leiden, te vormen en hulp te verlenen en daarmee de grondslag
te leggen voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Alles in diepe
afhankelijkheid van God zoals we dat verwoorden in ‘Aan Gods zegen is alles gelegen’.
Zij hoopt hiermee te mogen bereiken dat de kinderen hun taak en opdracht in kerk,
gezin en maatschappelijke samenleving zoeken te vervullen naar de eis van Gods
Woord.

(**) 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?

Onder het bevoegd gezag van de instelling valt een basisschool. Door het geven van
onderwijs binnen deze school kan de instelling haad kernopdracht uitvoeren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het grootste deel van de inkomsten wordt ontvangen van het ministerie van OCenW.
Daarnaast worden gemeentelijke subsidies ontvangen en donaties en giften.

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 inkomsten worden ingezet voor het geven van onderwijs. Hierdoor zijn de hoogste
lasten de personele lasten van de medewerkers. Daarnaast is er sprake van
huisvestingslasten, afschrijvingslasten en personele lasten.
De stichting houdt eigen vermogen aan. Dit wordt grotendeels in liquide vorm
aangehouden op (spaar)rekeningen bij een Nederalndse bank.

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

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 leden van het bestuur, zowel algemeen en dagelijks bestuur ontvangen geen
beloning voor de werkzaamheden.
De mewerkers van de school worden beloond op basis van de cao voor het primair
onderwijs.

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.

De uitgevoerde activiteiten bestaan uit het verzorgen van het onderwijs gedurende het
schooljaar.

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

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

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

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

452.340

507.752

€

+

€

452.340

+
507.752

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

€

1.593.906

€

1.471.788

Voorzieningen

€

298.113

€

239.200

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

161.782

Totaal

€

2.053.801

€
€

174.105

€

1.885.093

€
€

80.721

77.643

€
1.520.740

€

+
€

1.601.461

€

2.053.801

1.299.698

+
€

1.377.341

€

1.885.093

+
Totaal

Eigen vermogen

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten
Rijksbijdragen

€

€

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

€

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

1.661.066

1.644.348

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

17.087

Som van de overige baten

€

26.798

9.711

+

17.160

€

13.854

€

31.014

+

+

€

1.687.864

€

1.675.362

Personeelskosten

€

1.252.763

€

1.461.570

Afschrijvingen

€

63.516

€

66.198

Huisvestingslasten

€

116.057

€

96.711

Overige lasten

€

133.875

€

125.354

Totaal lasten

€

1.566.211

€

1.749.833

Saldo financiële baten en lasten

€

465

€

1.658

Resultaat

€

122.118

€

-72.813

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

122.118

+

€

-72.813

€
122.118

€

-72.813

+
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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.

Open

