Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Vereniging tot bevordering van Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag
4 0 4 6 4 6 4 4

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

Nieuweweg-noord 251
0 3 1 8 5 1 7 3 1 0

E-mailadres

info@vbso.nu

Website (*)

vbso.nu

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 2 6 2 6 4 3 6

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

NL

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

plv A. Krijgsman

Secretaris

A.A. Hak

Penningmeester

A. Krijgsman

Algemeen bestuurslid

E. Verwoerd, D. Guiljam, C.A. van Bochove, W. Ottema,

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als
volgt:
1. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van schoolonderwijs op
gereformeerde grondslag, zoals in artikel 2 van de statuten is omschreven.
2. Zij tracht deze doelen te bereiken door:
a. haar leden hulp te bieden bij de oprichting en instandhouding van scholen;
b. mede te werken aan de bloei van deze scholen;
d. haar leden voorlichting te geven met betrekking tot de toepassing en naleving van
de wettelijke voorschriften ten aanzien van de scholen en het personeel;
e. alle andere wettige middelen, die tot de gestelde doelen dienstig kunnen zijn.

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?

a. haar leden hulp te bieden bij de oprichting en instandhouding van scholen;
b. mede te werken aan de bloei van deze scholen;
d. haar leden voorlichting te geven met betrekking tot de toepassing en naleving van
de wettelijke voorschriften ten aanzien van de scholen en het personeel;
e. alle andere wettige middelen, die tot de gestelde doelen dienstig kunnen
zijn.
De vereniging heeft als nevendoel het faciliteren van psyschosocialde hulpverlening,
verleend door de stichting Ds. G.H. Kerstencentrum. Onder psychosociale
hulpverlening wordt onder andere verstaan:
a. opvoedingsondersteuning
b. ambulante gezinsbegeleiding
c. andere vormen van hulp aan jongeren en/of ouderen

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Bijdragen leden, bestaande uit aangesloten scholen en kerken. Giften.
Huuropbrengsten.
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Algemeen (vervolg)
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 verkregen middelen worden grotendeels besteed voor dienstverlening aan de
aangesloten scholen door ingehuurde medewerkers en een aangegane alliantie voor
juridische hulpverlening. Ook wordt het blad Criterium, educatief blad voor school en
gezin uitgegeven en wordt jaarlijks een identiteitscursus georganiseerd.
Verder vinden bijdragen plaats ten behoeve van de doelstelling van de vereniging
zoals, onderwijsconcept, schouder aan schouder, nethodeontwikkeling,
directeurenoverleg, ouderavonden, gewetensvorming, opvoedingsondersteuning etc.
Liquide middelen worden aangehouden op bank- en spaarrekeningen bij ABNAMRO,
ING en Regiobank

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

Open

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

Er is geen personeel in dienst.

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.

Ondersteuning scholen op o.a. de volgende gebieden:
Personeel
De VBSO geeft advies over allerlei vragen die zich in de relatie met personeel kunnen
voordoen.
Wetgeving
De wetgeving stelt eisen aan de inrichting van het bestuur, die heel veel mogelijkheden
open laten. Hoe moet dan een goede keuze worden gemaakt? Ook daarover kan de
VBSO adviseren.
School en bestuur
De wetgeving stelt eisen aan de inrichting van het bestuur, die heel veel mogelijkheden
open laten. Hoe moet dan een goede keuze worden gemaakt? Ook daarover kan de
VBSO adviseren. Of bijvoorbeeld een bijspijker-avond bij u op school verzorgen.
School, ouders, leerlingen, privacy
In de praktijk komen hierover regelmatig vragen over naar voren. Die kunt u aan de
VBSO-advocaat stellen. Eventueel kan de VBSO ook een thema-middag op school
verzorgen.

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

Open

04 van 06

2

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

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

407.554

427.884

€

+

€

407.554

Voorraden

€

640

€

640

Vorderingen &
overlopende activa

€

5.273

€

1.549

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
427.884

€

+
€

489.775

+
€

495.834

491.964

+
Totaal

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

€

903.388

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
€

366.865

426.272

€

+

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

98.351

https://www.vbso.nu/diensten/anbi-groepsbeschikking

919.848

Totaal

€

903.388

443.180

+
€

793.137

830.375

€
€

11.900

8.170

€

+
€

387.195

€

€

€
489.921

Passiva

€

81.303

€

919.848

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

117.392

Giften

€

240.133

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

0

+
0

€
€

122.741

+

85.824

€

116.053

€

201.877

€
€

65.043

68.570

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

305.176

270.447

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

114.382

€

89.850

Huisvestingskosten

€

4.631

€

23.839

Afschrijvingen

€

20.330

€

19.096

Financiële lasten

€

882

€

733

Overige lasten

€

202.189

€

201.584

Som van de lasten

€

342.414

€

335.102

Saldo van baten en lasten

€

-37.238

€

-64.655

+

+
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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.

https://www.vbso.nu/diensten/anbi-groepsbeschikking

Open

