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Standaardformulier
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs
6 8 0 4 0 5 7 1

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

Meester Boonstraplantsoen

Telefoonnummer
E-mailadres

secretariaat.vvgo@gmail.com

Website (*)

www.gereformeerdebasisschool.nl

RSIN (**)

8 5 7 2 7 6 5 4 2

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Sikkens, W.J.

Secretaris

Hoving-Folkers, A.

Penningmeester

Egmond, L. van

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

: De doelstelling is, zoals beschreven in de statuten van de vereniging:
Het doen geven van gereformeerd onderwijs.

(**) 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?

zie link naar het beleidsplan

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling verkrijgt inkomsten d.m.v. giften en donaties van de leden van de

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 aan leerkrachten, huur en onderhoud van de locatie,

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

http://www.gereformeerdebasisschool.nl/uploads/1/5/8/5/1585
2246/beleidsplan_v.v.g.o..pdf

instelling.

methoden en lesmateriaal. en boodschappen voor de kinderen

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).

Het bestuur ontvangt geen beloning.

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.

Het bestuur zorgt voor de voortgang van het dagelijkse werk op de school.

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

Het personeel ontvangt een salaris op basis van een salarisregeling.

Het bestuur heeft diverse vergaderingen gehad het afgelopen jaar.

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

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

227

€

+

€

0

+
227

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

€

25.798

€

22.441

Voorzieningen

€

620

€

550

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

€
€

741

1.129

€
25.677

€

+
€

26.418

€

26.418

21.635

+
€

22.764

€

22.991

+
Totaal

31-12-2020

+

+
26.418

Openstaande vorderingen betreft contributie lidmaatschap van div leden. En een vergoeding voor reparatie van een lekkage.

+
€

22.991
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

€

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

€

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

1.755

Som van de overige baten

€

55.095

53.340

+

48.835

€

2.243

€

51.078

+

+

€

55.095

€

51.078

Personeelskosten

€

31.300

€

27.137

Afschrijvingen

€

Huisvestingslasten

€

12.665

Overige lasten

€

7.773

Totaal lasten

€

51.738

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

€

+

€

13.472

€

4.941

€

45.550

€
3.357

3.357

€

€

5.528

5.528

€
3.357

€

5.528

+
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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

