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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs (Erfgooiers College)
4 1 1 9 4 5 9 1

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

Graaf Wichman 175, 1276 KD Huizen
0 3 5 5 2 4 8 0 2 0

E-mailadres

administratie@erfgooierscollege.nl

Website (*)

www.erfgooiers.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

1 2 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Drs. O.J.M. van Dijk

IB 114 - 1Z*1FOL 

Secretaris
Penningmeester

Drs. A. Makkinje

Algemeen bestuurslid

G.M. de Bruijn

Algemeen bestuurslid

Mw. E.C.J. de Koning

Overige informatie
bestuur (*)

Overige leden: Mw. drs. A. Doesburg-Hamming; J. Snijder

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

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen en verzorgen van protestants christelijk
voortgezet onderwijs

(*) 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?

Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, zonder winstoogmerk en wel
door: -het oprichten en in stand houden van een school of scholen voor protestants
christelijk voortgezet onderwijs als bedoeld in de WVO; -het besteden van bijzondere
aandacht aan de levensbeschouwelijke vorming van de leerlingen en het bevorderen
van actief burgerschap en sociale integratie overeenkomstig hetgeen daarover in de
wet is bepaald; -het samenwerken met stichtingen, verenigingen en/of
publiekrechtelijke organen die activiteiten uitvoeren, die het plaatselijk, regionaal en
nationaal belang van het protestants christelijk voortgezet onderwijs raken; -het
aangeven in schoolplan en schoolgids op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven
aan de protestants christelijke identiteit van de school, die door haar wordt bestuurd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

-Rijkssubsidie
-Ouderbijdragen

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 verkregen middelen worden besteed aan geven lessen, extra ondersteuning en
buitenschoolse activiteiten. Ook wordt er geld besteed aan huisvesting waaronder
energie, onderhoud en schoonmaak. Het geld dat via particulieren binnenkomt wordt
besteed aan culturele activiteiten, inventaris van het gebouw ten dienste van leerlingen
en aankleding van het buitenterrein.
Vermogen wordt liquide aangehouden op bedrijfsrekeningen en een obligatie ned.
Staat. Alle beleggingen voldoen aan de regeling beleggen en belenen.

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

https://www.erfgooiers.nl/app/uploads/2020/11/Jaarrekening-2
019.pdf

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 raad van toezicht: Wnt paragraaf 1.d -bezoldiging van € 1.700 of minder;
Rector-bestuurder: Cao bestuurders VO -wnt maximum classe C
Personeel: Cao VO

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.

1. Prioriteit in onze schoolontwikkeling
Bij het evalueren van het afgelopen jaar en het maken van plannen voor het komende
jaar, is er steeds het besef dat we plannen maken onder voorbehoud. Het verloop van
het coronavirus is dusdanig onvoorspelbaar dat de planningshorizon erg kort is. Het
lijkt ons daarom goed om het thema ‘wegwerken van achterstanden en verschillen’
met voorrang op te pakken. Afhankelijk van het verloop van het virus en de daarbij
horende gevolgen voor het onderwijs, worden vervolgens de andere thema’s
opgepakt. Het zoveel mogelijk ongestoord door laten gaan van het onderwijsproces
heeft topprioriteit, met daarbij de opdracht om opgelopen verschillen en achterstanden
bij leerlingen weg te werken.
De volgende thema’s staan komend jaar centraal:
a) Afstemming
b) Kwaliteitsborging en kwaliteitscultuur
c) Innovatie
d) Wegwerken van achterstanden en verschillen

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

https://www.erfgooiers.nl/jaarbrief-2021/

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 1 9

Balansdatum

Activa

31-12-2019

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

714.423

Financiële vaste activa

€

236.078

€

950.501

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2018 (*)

€

+

€

803.938

€

326.908

€

1.130.846

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

31-12-2018 (*)

Eigen vermogen

€

3.015.241

€

2.820.995

Voorzieningen

€

727.713

€

775.090

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

1.745.436

Totaal

€

5.488.390

€
€

1.394.130

€

4.990.215

€
€

1.393.619

235.310

€
3.144.270

€

+
€

4.537.889

€

5.488.390

3.624.059

+
€

3.859.369

€

4.990.215

+
Totaal

+

31-12-2019

+

https://www.erfgooiers.nl/app/uploads/2020/11/Jaarrekening-2016.pdf

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2019

2018 (*)

Rijksbijdragen

€

8.760.481

€

8.563.026

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

375

€

1.750

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

447.924

Som van de overige baten

€

447.924

Overige Baten

+

€

468.141

€

468.141

+

+

€

9.208.780

€

9.032.917

Personeelskosten

€

7.155.616

€

7.342.126

Afschrijvingen

€

255.261

€

403.353

Huisvestingslasten

€

459.954

€

329.304

Overige lasten

€

1.158.714

€

1.059.341

Totaal lasten

€

9.029.545

€

9.134.124

Saldo financiële baten en lasten

€

15.011

€

14.622

Resultaat

€

194.246

€

-86.585

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

194.246

+

€

-86.585

€
194.246

€

-86.585

+
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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.

https://www.erfgooiers.nl/app/uploads/2020/11/Jaarrekening-2019.pdf

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.erfgooiers.nl/app/uploads/2020/11/Jaarrekening-2
019.pdf

Open

