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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alkmaar e.o.

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 4 1 5 1 0

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

Mandenmakerstraat 11, 1825 BB Alkmaar

Telefoonnummer

0 7 2 5 1 8 7 6 7 6

E-mailadres

info@ja.nl

Website (*)

www.ja.nl

RSIN (**)

2 0 1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)

IB 114 - 1Z*1FOL 

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

D. Bruinzeel

Secretaris

nvt

Penningmeester

nvt

Algemeen bestuurslid

Stichting heeft een RvT-bestuursmodel

Algemeen bestuurslid

nvt

Overige informatie
bestuur (*)

Samenstelling College van Bestuur en Raad van Toezicht
https://www.ja.nl/anbi/ kies: bestuurssamenstelling

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

De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel het in stand houden en bevorderen
van christelijk voortgezet onderwijs in Alkmaar en omgeving.
1. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
het oprichten, in stand houden en het beheren van één of meer scholen en
scholengemeenschappen binnen Alkmaar en omgeving
2. Het aangeven in het schoolplan van de wijze waarop vorm en inhoud gegeven wordt
aan de christelijke identiteit van de door haar bestuurde scholengemeenschap
3. Het meewerken aan de vorming van een christelijk en nationaal onderwijsbeleid met
name door het samenwerken met instellingen die een gelijk of gelijksoortig doel
nastreven
4. Het benutten van alle andere wettige middelen, die ter bevordering van het doel
nuttig zijn.

(*) 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?

zie url beleidsplan

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Overheden
Ouders

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).

zie url beleidsplan

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

Het vermogen wordt via schatkistbankieren gestald, spaarrekeningen en
beleggingsrekening

https://www.ja.nl/wp-content/uploads/2020/09/schoolplan201820
22WEBSITEversie40.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).

CAO VO 2020
CAO Bestuurders VO 2020

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://www.ja.nl/wp-content/uploads/2021/06/Bestuursverslag
-2020-Publicatie.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

2.171.989

2.026.965

€

+

€

2.171.989

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

257.935

€

527.815

Effecten

€

468.487

€

444.252

Liquide middelen

€

7.419.526

€

7.274.150

+
2.026.965

+

Eigen vermogen

€

5.775.004

€

5.917.538

Voorzieningen

€

1.944.592

€

1.846.483

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 10.317.937

€
€

2.598.341

2.509.161

+
€

8.145.948

8.246.217

+

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 (*)

€

€
Totaal

31-12-2020

€ 10.317.937

+
€ 10.273.182

+

+
€ 10.273.182
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

18.743.717

€

19.304.383

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

19.802

€

16.569

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

545.926

Som van de overige baten

€

545.926

Overige Baten

+

€

786.800

€

786.800

+

+

€

19.309.445

€

20.107.752

Personeelskosten

€

16.037.601

€

15.789.407

Afschrijvingen

€

461.200

€

416.054

Huisvestingslasten

€

1.026.209

€

1.039.726

Overige lasten

€

1.943.185

€

2.307.298

Totaal lasten

€

19.468.195

€

19.552.485

Saldo financiële baten en lasten

€

16.216

€

58.097

Resultaat

€

-142.534

€

613.364

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

-142.534

+

€

613.364

€
-142.534

€

613.364

+
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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.ja.nl/wp-content/uploads/2021/06/Bestuursverslag-2
020-Publicatie.pdf

Open

