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Algemene gegevens instelling
Naam

Ver. voor Christelijk onderwijs op Reformatorische Grondslag

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 3 2 1 4 6 3

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

Prof. Waterinklaan 43, 3312KM Dordrecht

Telefoonnummer

0 7 8 6 1 4 1 7 9 1

E-mailadres

secretaris@vcorg.nl

Website (*)

www.vcorg.nl

RSIN (**)

0 0 1 9 5 1 8 7 7
5 2

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

G. Holster

Secretaris
Penningmeester

L.J. Rijnhout

Algemeen bestuurslid

M.G. Meurs

Algemeen bestuurslid

B.H. Dekker

Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De vereniging stelt zicht ten doel het doen verstrekken van onderwijs overeenkomstig
haar Christelijke grondslag zoals omschreven in artikel 2 van de statuten, zonder
daarbij het maken van winst te beogen.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het stichten en instandhouden van één of
meer scholen voor primair onderwijs en andere wettige middelen, welke aan het doel
van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

(**) 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 primaiar onderwijs op gereformeerde
grondslag te Dordrecht. Daartoe beheert zij de Bogermanschool en Polyanderschool
te Dordrecht.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De gelden van de stichting worden geworven door:
- vrijwillige ouderbijdragen
- bijdragen van kerken en/of particulieren
- legaten
- rente
- rijksbijdragen voor personele bekostiging en materiele instandhouding.
De stichting 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 stichting. Het vermogen
van de stichting 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 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.

http://www.vcorg.nl/bestanden/306/47867---Ver-voor-Chr-Onderwijsop-Reformatorische-Grondslag---Jaarrekening-2020-getekend-WG.p
df

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

572.814

Financiële vaste activa

€

40.296

€

613.110

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€

+

€

604.667

€

74.981

€

679.648

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

€

1.620.244

€

1.653.676

Voorzieningen

€

194.550

€

173.992

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

309.871

Totaal

€

2.124.665

€
€

250.659

€

2.078.327

€
€

201.219

191.855

€
1.310.336

€

+
€

1.511.555

€

2.124.665

1.206.824

+
€

1.398.679

€

2.078.327

+
Totaal

+

31-12-2020

+

+

+

Zie jaarrekening
http://www.vcorg.nl/bestanden/306/47867---Ver-voor-Chr-Onderwijs-op-Reformatorische-Grondslag---Jaarrekening-2020-getekend-WG.pdf
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

2.858.637

€

2.799.099

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

615

€

9.063

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

84.993

Som van de overige baten

€

100.412

15.419

+

14.993

€

66.639

€

81.632

+

+

€

2.959.664

€

2.889.794

Personeelskosten

€

2.406.758

€

2.265.438

Afschrijvingen

€

97.953

€

89.434

Huisvestingslasten

€

227.261

€

235.066

Overige lasten

€

262.689

€

265.252

Totaal lasten

€

2.994.661

€

2.855.190

Saldo financiële baten en lasten

€

1.565

€

268

Resultaat

€

-33.432

€

34.872

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

-33.432

+

€

34.872

€
-33.432

€

34.872

+
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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

http://www.vcorg.nl/bestanden/306/47867---Ver-voor-Chr-Onderwijs-o
p-Reformatorische-Grondslag---Jaarrekening-2020-getekend-WG.pdf

Open

