Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting tot het verstrekken van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag41119

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 1 9 9 8 5

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

Rembrandtlaan 100, 2951 PL Alblasserdam

Telefoonnummer

0 7 8 6 9 3 2 0 5 6

E-mailadres

bestuur@bestuurjbspvs.nl

Website (*)
RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A. van der Kuijl

Secretaris

W. Heijns (waarnemend)

Penningmeester

J.J.H. Gortzak

Algemeen bestuurslid

M.J. de Rijk

Algemeen bestuurslid

J. Kerst

Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het doel der stichting is het verstrekken van christelijk onderwijs op gereformeerde
grondslag overeenkomstig de grondslag van de stichting, te weten Gods onfeilbaar
Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid, zoals omschreven in
artikel 2 van de statuten.

(**) 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 stichting tracht haar doel te bereiken door het beheren van twee scholen voor
basisonderwijs, zijnde de ds. Joannes Beukelmanschool te Alblasserdam en de ds.
Petrus van der Veldenschool te Nieuw-Lekkerland, alsmede het oprichten, verkrijgen
en/of beheren van andere scholen en/of onderwijsinstellingen en voorts door alle
andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk zijn (art. 3.2
statuten).

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten worden verkregen vanuit rijksbekostiging voor de beide basisscholen die de
stichting beheert, alsmede vrijwillige ouderbijdragen ten dienste van het op deze
scholen gegeven onderwijs. Daarnaast ontvangt de stichting donaties van donateurs
die de doelstelling van de stichting onderschrijven.

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 besteed voor de exploitatie van de beide scholen met alles wat
daarmee samenhangt. Zie verder het bestuursverslag in de jaarrekening.

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).

Leden van het statutair bestuur ontvangen geen vergoeding of beloning voor hun
werkzaamheden voor de stichting.
Bij de stichting in dienstverband werkzaam personeel ontvangt salaris volgens de
geldende CAO 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.

Zie 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 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2020 (*)

€
€

647.854

727.253

€

+

€

647.854

+
727.253

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

31-12-2020 (*)

Eigen vermogen

€

2.084.658

€

1.787.773

Voorzieningen

€

368.282

€

259.389

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

426.361

Totaal

€

2.879.301

€
€

423.644

€

2.470.806

€
€

264.749

294.648

€
1.966.698

€

+
€

2.231.447

€

2.879.301

1.448.905

+
€

1.743.553

€

2.470.806

+
Totaal

31-12-2021

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

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Rijksbijdragen

€

4.478.308

€

4.336.896

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

6.561

€

16.215

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

80.092

Som van de overige baten

€

80.092

Overige Baten

+

€

68.312

€

68.312

+

+

€

4.564.961

€

4.421.423

Personeelskosten

€

3.468.051

€

3.554.968

Afschrijvingen

€

115.504

€

115.590

Huisvestingslasten

€

324.171

€

315.456

Overige lasten

€

357.358

€

323.943

Totaal lasten

€

4.265.084

€

4.309.957

Saldo financiële baten en lasten

€

-2.993

€

394

Resultaat

€

296.884

€

111.860

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

296.884

+

€

111.860

€
296.884

€

111.860

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

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

Open

