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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting reformatorisch speciaal onderwijs randstad

Nummer Kamer van
Koophandel

7 4 8 2 6 7 2 7

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

Dorpsstraat-oost 3A, 2991CR BARENDRECHT

Telefoonnummer

0 1 8 0 6 1 1 0 7 7

E-mailadres

bestuur@sorandstad.nl

Website (*)

sorandstad.nl

RSIN (**)

8 6 0 0 4 1 3 3 5

Aantal medewerkers (*)

1 8 6

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

W.J. van Wijngaarden

Secretaris

L.M. Verdouw (tweede voorzitter)

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

M.W. Aarnoudse (directeur-bestuurder)

Algemeen bestuurslid

J.F. Voorthuijzen (directeur-bestuurder)

Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen en het (doen) verstrekken van primair
onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs, overeenkomstig de in
artikel 2 van deze statutengenoemde grondslag, zonder daarbij het maken van winst te
beogen.

(**) 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 primaire doelstelling is het geven van gespecialiseerd christelijk onderwijs op
reformatorische grondslag. De stichting heeft scholen voor speciaal onderwijs en
speciaal basisonderwijs in de regio Randstad. De scholen zijn gevestigd in
Barendrecht, Sliedrecht, Gouda, Werkendam en Dordrecht.
We hebben de hoge ambitie om onze voorzieningen zo ver uit te bouwen als nodig is,
zodat geen kind uit onze eigen christelijke achterban is aangewezen op
niet-identiteitsgebonden onderwijs.
Een ander belangrijk doel is het ontwikkelen van kennis. Deze kennis zetten we ook in
ten dienste van de gewone basisscholen uit ons samenwerkingsverband,

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten van OCenW.
Inkomsten uit de samenwerkingsverbanden.
Vergoeding van diensten die geleverd worden aan andere scholen (expertise delen).
Vergoedingen van gemeenten voor extra zorg en begeleiding (jeugdwet).
Jaarlijks ontvangen we ook giften van kerken uit onze achterban.

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 voor 88% besteed aan salarissen van personeel, om het
onderwijs te kunnen geven. De overige uitgaven zijn van materiele aard.

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

Het vermogen van de stichting wordt beheerd conform de regelgeving voor het
onderwijs en is vastgelegd in het treasurystatuut. Concreet betekent dat dat er alleen
spaarrekeningen worden aangehouden. In 2020 is een overeenkomst tot stand
gekomen voor het zogenaamde schatkistbankieren, waarmee voorkomen is dat er veel
boeterente betaald moet worden.

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).

Voor onze stichting geldt de CAO voor het primair onderwijs

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.

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

https://sorandstad.nl/onze-stichting

Open

04 van 06

2

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

€

1.500.017

Financiële vaste activa

€

25.460

€

1.525.477

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€

+

€

1.563.485

€

24.918

€

1.588.403

31-12-2019 (*)

Eigen vermogen

€

4.919.954

€

4.722.907

Voorzieningen

€

1.068.635

€

965.666

Langlopende schulden

€

453

€

453

Kortlopende schulden

€

1.464.084

€

1.149.370

Totaal

€

7.453.126

€

6.838.396

€
€

936.522

903.647

€
4.991.127

€

+
€

5.927.649

€

7.453.126

4.346.346

+
€

5.249.993

€

6.838.396

+
Totaal

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

sorandstad.nl

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

13.273.077

€

12.456.813

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

13.910

€

27.129

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

939.957

Som van de overige baten

€

966.441

26.484

+

30.417

€

814.683

€

845.100

+

+

€

14.253.428

€

13.329.042

Personeelskosten

€

12.370.744

€

11.243.972

Afschrijvingen

€

244.873

€

217.144

Huisvestingslasten

€

642.512

€

603.122

Overige lasten

€

798.615

€

760.378

Totaal lasten

€

14.056.744

€

12.824.616

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

+

€
196.684

196.684

€

€

504.426

504.426

€
196.684

€

504.426

+
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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 bestuursverslag 2020

https://sorandstad.nl/onze-stichting

Open

