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ANBI – PUBLICATIE OP INTERNET 
Naar de eisen van de Belastingdienst 

 

 

 

Contactgegevens stichting  

Naam stichting/vereniging Vereniging tot het verstrekken van 

basisonderwijs op Reformatorische Grondslag 

te Hilversum 

 

Fiscaal nummer of RSIN NVT 

Postadres De heer T.G. Kok 

Lieven de Keylaan 24 

1222 LG Hilversum 

Telefoonnummer 035 64 79 893 

E-mail tgkok@kliksafe.nl 

De namen en functie van de bestuurders 

Toelichting Belastingdienst: hiermee bedoelen 

wij de functies van de bestuurders die in de 

statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, 

‘penningmeester’ en ‘secretaris’. 

Voorzitter 

J. Landwaart 

 

Penningmeester 

J. Bakker 

 

Secretaris 

T.G. Kok 

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan (max. 400 

woorden) 

U dient de kernpunten uit uw beleidsplan te 

noteren. Veel scholen hebben dit al verwerkt in 

het jaarverslag; dan volstaat een verwijzing 

daarnaar. 

Toelichting Belastingdienst bij ‘beleidsplan’: 

een ANBI moet een actueel beleidsplan 

hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier 

waarop de ANBI haar doelstelling bereikt. Het 

plan mag een meerjarig beleidsplan zijn. 

 

Het bestuur van de Petrus Dathenusschool te 

Hilversum is m.i.v. 1 januari 2017 

ondergebracht bij de Vereniging tot stichting 

en instandhouding van scholen met de Bijbel te 

Ederveen en Hilversum. Zolang de school kan 

blijven voortbestaan zal de vereniging de 

school direct of indirect blijven ondersteunen 

vanuit het private vermogen, bijvoorbeeld in 

de vorm van het verzorgen van het leerlingen 

vervoer van en naar de school. Het vermogen 

van de vereniging bestaat uit private middelen 

verkregen van ouders, kerken, particuliere 

instellingen, vrijwillige ouder bijdragen, 

legaten (indien van toepassing) en rente. 

Het vermogen wordt besteed aan het leerlingen 

vervoer en het ondersteunen van het 

onderwijs. 

Het beloningsbeleid 

Toelichting Belastingdienst: publiceer zowel 

het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat 

in de statuten staat, als voor de directie van 

de instelling. Publiceer ook het 

 Beloningsbeleid bestuur: NVT. 

 Beloningsbeleid directie en personeel: NVT. 
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beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze 

laatste groep kunt u volstaan met een 

verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor 

het personeel, als dat van toepassing is. 

 

(Financiële) verantwoording 

In de regel zitten het jaarverslag en de 

jaarrekening in één document.  

Jaarverslag inclusief jaarrekening en ANBI 

beleidsplan bijgevoegd. 


