Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel Wekerom

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 1 2 0 5 5 5

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

Dorpsplein 8, 6733 AV Wekerom

Telefoonnummer

0 3 1 8 4 6 1 5 5 0

E-mailadres

info@smdbwekerom.nl

Website (*)

www.smdbwekerom.nl

RSIN (**)

0 0 2 5 6 8 9 5 0
1 7

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

IB 114 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Lid Functie Betaalde baan Nevenfunctie(s) A. Waaijenberg

Secretaris

N.D. van Wijk

Penningmeester

J.J. van den Brink

Algemeen bestuurslid

H. van den Berg

Algemeen bestuurslid

W.J. van Hunnik

Overige informatie
bestuur (*)

E. Kampert
K. Meinen

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

De Vereniging verzorgt het geven van Christelijk Basisonderwijs te wekerom

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) 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 verzorgt het geven van Christelijk Basisonderwijs te wekerom. Zij tracht
dit doel te bereiken door het stichten en in stand houden van scholen met de Bijbel. en
beheert de school met de bijbel te wekerom.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De gelden van de Vereniging worden geworven door:
- vrijwillige ouderbijdragen
- bijdragen van kerken en/of particulieren
- legaten
- rente
- rijksbijdragen voor personele bekostiging en materiele instandhouding.
De Vereniging beschikt naast een meerjarenbegroting voor de komende vijf jaren
waaruit blijkt hoeveel gelden naar verwachting zullen worden geworven en uitgegeven,
over een financieel beleidsplan waarin kaders voor de inzet en de werving van de
gelden zijn opgenomen.

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).

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

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 een private vermogen en het vermogen bestaande uit
de overheidsmiddelen.
Het vermogen wordt aangehouden bij de ING bank, de ABN-AMRO bank, en de
Rabobank. Hierbij wordt slechts het voor direct uitvoeren van de activiteiten benodigde
vermogen aangehouden op de betaalrekeningen. Het resterend bedrag is op diverse
spaarrekeningen geboekt.

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 beloning van het personeel vindt plaats conform de CAO Primair Onderwijs (PO).
Aan bestuurders en toezichthouders worden geen beloningen en/of vacatiegelden
toegekend. In het geval dat een bestuurder of toezichthouder daartoe een verzoek
indient, wordt er, onder overlegging van bewijsstukken, een vergoeding verstrekt voor
gemaakte (reis)kosten, een en ander op declaratiebasis.

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 jaarrekening.

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

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 (*)

€
€

396.051

400.368

€

+

€

396.051

+
400.368

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

€

1.111.606

€

1.050.242

Voorzieningen

€

141.173

€

120.587

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

111.657

Totaal

€

1.364.436

€
€

134.205

€

1.305.034

€
€

78.301

65.160

€
890.084

€

+
€

968.385

€

1.364.436

839.506

+
€

904.666

€

1.305.034

+
Totaal

31-12-2021

zie jaarrekening.

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Rijksbijdragen

€

1.423.893

€

1.225.969

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

2.676

€

2.661

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

25.335

Som van de overige baten

€

25.335

Overige Baten

+

€

25.239

€

25.239

+

+

€

1.451.904

€

1.253.869

Personeelskosten

€

1.099.377

€

994.945

Afschrijvingen

€

75.197

€

68.904

Huisvestingslasten

€

90.232

€

73.764

Overige lasten

€

124.660

€

104.030

Totaal lasten

€

1.389.466

€

1.241.643

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.073

€

381

Resultaat

€

61.365

€

12.607

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

61.365

+

€

12.607

€
61.365

€

12.607

+
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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.

Zie jaarrekening.

Open

