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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs (Erfgooiers College)

Drs. O.J.M. van Dijk

www.erfgooiers.nl

Drs. A. Makkinje

Graaf Wichman 175, 1276 KD Huizen

Mw. E.C.J. de Koning

Nederland

4 1 1 9 4 5 9 1

1 2 0

1

8 0 2 8 2 4 4 5 6

0 3 5 5 2 4 8 0 2 0

Onderwijs en wetenschap 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

G.M. de Bruijn

Overige leden: J. Snijder, Mw. H.A.M. Broekman-Thomassen

administratie@erfgooierscollege.nl
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! Algemeen (vervolg)

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

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Het Erfgooiers College is een scholengemeenschap in Huizen voor christelijk 
voorgezet onderwijs met plusminus 990 leerlingen en meer dan 110 personeelsleden. 
Het onderwijs, waarin het leren van de leerling centraal staat, omvat vele activiteiten, 
binnen en buiten school. Het Erfgooiers College heeft als missie om vanuit de 
christelijke identiteit het onderwijs aan de aan haar toevertrouwde leerlingen zodanig te 
verzorgen, dat de leerlingen op een verantwoorde wijze worden voorbereid op de 
maatschappij. Het Erfgooiers College geeft verwachtingsvol, eigentijds onderwijs. De 
school is letterlijk een werkplaats van het leren: zowel de fysieke ruimte, als de 
voorzieningen en het pedagogisch klimaat stimuleren het leren van leerlingen en 
medewerkers. Ons onderwijs is er op gericht leerlingen te helpen zich te ontwikkelen 
tot zelfstandig functionerende burgers. 
Het Erfgooiers College geeft onderwijs op mavo (VMBO-TL), havo, vwo, vwo+ en 
gymnasium niveau. 

Het Erfgooiers wil de doelstelling bereiken door langs wettige weg, zonder 
winstoogmerk, een school in stand te houden voor Protestants Christelijk Voortgezet 
Onderwijs als bedoeld in de WVO.!
 Daarbij wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan levensbeschouwelijke vorming 
van de leerlingen en het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
Het samenwerken met stichtingen, verenigingen of publiekrechtelijke organen die 
activiteiten uitvoeren, die plaatselijk, regionaal of nationaal het belang van het chriselijk 
onderwijs raken.
In het schoolplan en schoolgids wordt aangegeven op welke wijze en vorm inhoud 
wordt gegeven aan de protestants christelijke identiteit van de school.

-Rijkssubsidie 
-Ouderbijdragen
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! Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

De leden van de raad van toezicht ontvangen een bezoldiging van 1700 of minder.
Het bestuur wordt betaald conform de CAO bestuurders VO- wnt maximumklasse C
personeel wordt betaald conform de CAO-VO

Schoolontwikkeling.
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het Corona-virus. Hierdoor zijn grote 
groepen leerlinge niet op school geweest maar is er intensief gewerkt aan het 
ontwikkelen en technisch uitvoeren van afstandsonderwijs. Nu de leerlingen weer meer 
naar school kunnen komen is de focus weer sterker komen te liggen op het signaleren 
en wegwerken van achterstanden. 
Er zijn voor veel vakken extar lessen ingepland; huiswerkklassen gevormd, 
examentraining in de vakantie opgezet.
Daarnaast is de diversiteit in de klas als gevolg van Corona nog verder versterkt 
waardoor er nog meer noodzaak is gekomen om aandacht te geven aan het thema 
differentiatie in de klas.
Een doorlopende lijn van kwaliteitsmeting en kwaliteitsbewustzijn blijft ook om blijvende 
aandacht vragen.

De gegeven middelen worden besteed aan het geven van lessen, extar ondersteuning 
en buitenschoolse activiteiten. Ook wordt er geld besteed aan huisvesting, onderhoud, 
schoonmaak en energie. Het geld dat via particulieren binnenkomt wordt uitgegeven 
aan extra activiteiten en inventaris voor zover dat de leerling raakt.!
Vermogen wordt aangehouden in liquide vorm op een bedrijfsrekening. Daarnaast is er 
een obligatie Ned. staat. De school voldoet aan de regeling beleggen en belenen.

https://www.erfgooiers.nl/app/uploads/2021/09/
Jaarrekening-2020.pdf

https://www.erfgooiers.nl/app/uploads/2021/04/
Jaarbrief-2021.pdf

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans

+

+
+

+

+

+
+

++

+

Balansdatum

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende$activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

–
–

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
%

%

%

%
%

%

%
%

%

%
%

%

%
%

%

%
%

%

%
%%%

%

%
%%%

%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

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

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

684.702
727.713

2.634.667

447.630

973.843
1.248.450

2.061.861
1.188.471

236.078

1.196.338
1.745.436

2.177.934

579.565
578.320

2.870.745

5.496.309
5.488.390

2.625.564

3.615.269
3.015.241

5.496.309

714.423

1.393.619

236.078

3.144.270

950.501

4.537.889

5.488.390

3
1

1
2

2
0

2
0

31-12-2020
31-12-2019 (*)

31-12-2020
31-12-2019 (*)

https://w
w

w
.erfgooiers.nl/app/uploads
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# Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

% %

% %

% %

% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

+

+

+

+

Som van de baten % %
+ +

Lasten

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten % %

% %

% %
+ +

Som van de lasten

8.922.254 8.760.481

1.775 375

1.775 375

0 0

17.060 17.153

317.809 447.924

2020 2019 (*)

9.258.898 9.225.933

7.072.025

326.036

302.937

5.192

7.155.616

459.954

255.261

2.142

600.028 194.246

952.680

8.658.870

1.158.714

9.031.687
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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.

https://www.erfgooiers.nl/app/uploads

https://www.erfgooiers.nl/uploads Open


