Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op ReformatorischeGrondslag "De Wartburg",
4 1 1 2 5 2 5 4

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

Smeetslandseweg 127
0 1 8 0 7 2 6 6 5 0

E-mailadres

info@wartburg.nl

Website (*)

www.wartburg.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 2 7 7 0 2 1 0

Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
4 6 8
1 8

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P. Schalk

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

mr. P.M.D. Weijers, drs. A.M. van der Bijl RA, ds. J. Joppe, drs. G.A. Stoop,

Algemeen bestuurslid

drs. A. Vat RA

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft tot doel het verstrekken van onderwijs en de daaraan gerelateerde
begeleiding van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende
mensen met besef van normen en waarden op de in het derde lid vermelde grondslag
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

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 stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het besturen en beheren van een of meer scholen (locaties) voor het verstrekken
van voortgezet onderwijs en het verrichten van de daarmee samenhangende en de
daarvan afgeleide taken, een en ander zoals bedoeld door en geregeld bij of krachtens
de Wet op het voortgezet onderwijs;
b. het zoeken van samenwerking in alles wat tot de belangen van het reformatorisch
onderwijs behoort;
c. het beheren van gelden en faciliteiten door de stichting verworven of haar
beschikbaar gesteld, ter verwezenlijking van de voormelde doelstellingen;
d. en alle andere wettige middelen die voor de verwezenlijking van --- het doel
bevorderlijk zijn.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

1. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit:
a. financiering door de overheid;
b. subsidies;
c. leningen;
d. erfstellingen;
e. legaten;
f. giften;
g. schenkingen;
h. alle andere verkrijgingen en baten.
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Algemeen (vervolg)
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 lumpsum financiering brengt met zich mee dat onderwijsinstellingen in het
voortgezet onderwijs zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiën. Ons financiële
beleid en het beheer is dienstbaar aan het realiseren van onze doelstellingen en is
daartoe op transparante wijze gericht op financiële continuïteit.
Op basis van ons risicoprofiel ligt het voor de hand dat reserves worden opgebouwd.
En afgezien van het feit of voor de stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op
Reformatorische Grondslag De Wartburg (hierna het Wartburg College) beschikbare
reserves uit publieke middelen zijn verkregen of uit niet-publieke middelen , achten wij
het onze verantwoordelijkheid om de beschikbare middelen risicomijdend te beleggen.

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

https://www.wartburg.nl/Media/view/71824/Schoolplan+2020-2
025.pdf?

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

Het bepalen van de indeling in een bezoldigingsklasse gebeurt door de Raad van
Toezicht. De accountant controleert of een onderbouwing van de toegepaste
bezoldigingsklasse wordt gegeven en of die correct is vastgesteld. Wordt een onjuiste
bezoldigingsklasse gehanteerd, dan kan dat leiden tot een overschrijding van het
toepasselijke bezoldigingsmaximum. Een overschrijding is onverschuldigd betaald en
moet conform de WNT worden terugbetaald. Zo nodig wordt daarop gehandhaafd.

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 het jaarverslag 2020 via onderstaande url.

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

https://jaarverslag.wartburg.nl/

Open

De inschaling van het bestuur blijft beneden het maximum, zodat op dit punt voldaan
wordt aan de WNT.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

8.786.229

8.987.317

€

+

€

8.786.229

+
8.987.317

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

724.350

€

+

6.562.121

+
€

8.657.385

€ 17.443.614

https://jaarverslag.wartburg.nl/

€
€

7.559.224

6.729.858

€
45

€

+

45

+
€

7.559.269

6.729.903

870.923

€
7.933.035

31-12-2019 (*)

€

7.433.044

+

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

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 17.443.614

5.152.521

€
€

4.791.948

+
€ 16.420.361

€

5.092.397

4.537.937

+

+
€ 16.420.361
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

335.915

Baten van subsidies

€

33.686.522

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

11.952

€

42.560

Overige baten

€

1.219.450

€

1.523.012

€
€

33.350.607

32.286.214

€

+

+

€

413.471

€

32.699.685

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

34.917.924

+

34.265.257

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

27.694.473

€

26.799.256

Huisvestingskosten

€

1.806.269

€

1.961.581

Afschrijvingen

€

1.116.812

€

1.025.968

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

3.471.004

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

3.751.292

34.088.558

€

33.538.097

829.366

€

727.160

+

+
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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://jaarverslag.wartburg.nl/

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

https://jaarverslag.wartburg.nl/

Open

