Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Waardenburg
4 0 1 5 6 5 0 1

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

Notaris van Aalstweg 4, 4181BC Waardenburg
0 4 1 8 6 5 2 1 3 8

E-mailadres

ehschoolwaardenburg_algemeen@kliksafe.nl

Website (*)

www.ebenhaezerschoolwaardenburg.nl

RSIN (**)

0 0 2 5 7 1 5 9 6
1 4

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

G.C. van Tuijl

Secretaris

A.A. van Trigt

Penningmeester

B. Middelkoop

Algemeen bestuurslid

J.W. Walraven, P.J. Quik, M.A. van de Beek,

Algemeen bestuurslid

F.A. de Leeuw, H. de Kock, G. van Schothorst

Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het doel van de vereniging is het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde
Grondslag. Zij tracht dit doel te bereiken door het beheren van een of meerdere
scholen voor basisonderwijs alsmede het oprichten en/of behren van andere scholen
of onderwijsinstelling.

(**) 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?

De vereniging verleent financiële steun aan de school. Het vermogen wordt voor dat
doel door de vereniging beheerd en aangewend.
Het vermogen wordt besteed overeenkomstig het doel van de vereniging. Het
vermogen van de vereniging is nodig om de activiteiten van de instelling te
ondersteunen. Het gaat hier over het private vermogen en het vermogen bestaande uit
de overheidsmiddelen. Een private vermogen kan worden bestemd voor of besteed
aan het kunnen realiseren van vervangende nieuwbouw (onverzekerde (dienst)
woningen in eigendom van de vereniging; het (voor)financieren van (tijdelijke)
onderwijshuisvesting, herinrichten van schoolplein of schoolhof; bijdragen voor
leer-middelen voor zover niet uit de rijksbekostiging te financieren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De gelden van de stichting worden verworven door:
vrijwillige ouderbijdragen
bijdragen van kerken en/of particulieren
legaten
rente
rijksbijdragen voor personele bekostiging en materiële instandhouding

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).

Het vermogen wordt besteed overeenkomstig het doel van de vereniging. Het
vermogen van de vereniging is nodig om de activiteiten van de instelling te
ondersteunen. Het gaat hier over het private vermogen en het vermogen bestaande uit
de overheidsmiddelen. Het private vermogen kan worden bestemd voor of besteed
aan het kunnen realiseren van vervangende nieuwbouw (onverzekerde (dienst)
woningen in eigendom van de stichting; het (voor)financieren van (tijdelijke)
onderwijshuisvesting, herinrichten van schoolplein of schoolhof; bijdragen voor
leer-middelen voor zover niet uit de rijksbekostiging te financieren.

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

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

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 bestuursleden krijgen geen bezoldiging.
Alleen de gemaakte onkosten worden vergoed.
Er zijn geen personeelsleden in loondienst van de ANBI-instelling.

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.

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

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

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

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

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€
426.939

+
426.939

€

434.940

€

9.340

€

444.280

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

31-12-2019 (*)

Eigen vermogen

€

1.064.706

€

1.075.054

Voorzieningen

€

93.812

€

76.933

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

109.868

Totaal

€

1.268.386

€
€

110.935

€

1.262.922

€
€

71.419

62.499

€
770.028

€

+
€

841.447

€

1.268.386

756.143

+
€

818.642

€

1.262.922

+
Totaal

+

31-12-2020

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

+

+

+

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

1.168.344

€

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

6.630

€

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

21.295

Som van de overige baten

€

21.295

1.119.452

Overige Baten

+

€

14.000

€

14.000

+

+

€

1.196.269

€

1.133.452

Personeelskosten

€

987.713

€

871.559

Afschrijvingen

€

31.228

€

32.077

Huisvestingslasten

€

59.171

€

64.000

Overige lasten

€

128.193

€

122.700

Totaal lasten

€

1.206.305

€

1.090.336

Saldo financiële baten en lasten

€

-311

€

Resultaat

€

-10.347

€

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

-10.347

+

€

43.116

43.116

€
-10.347

€

43.116

+
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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.

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

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

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

Open

