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Algemene gegevens instelling
Naam

Vereniging tot het verstrekken van chr. onderwijs op ref. grondslag in Aagtekerke en M

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 3 0 9 6 9 6

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

Valkenburgstraat 10

Telefoonnummer

0 1 1 8 5 6 1 6 4 9

E-mailadres

info@boazschool.nl

Website (*)

www.boazschool.nl

RSIN (**)

0 0 2 5 9 2 4 7 2
2 8

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

G.S. Verhulst

Secretaris

M. Francke

Penningmeester

N.J. Minderhoud

Algemeen bestuurslid

W. Maljaars

Algemeen bestuurslid

R. Dingemanse, J. Riemens, C. Stroo

Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*1FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Artikel 5 -------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging stelt zich ten doel het doen verstrekken van basisonderwijs
overeenkomstig de in artikel 3 van deze statuten genoemde grondslag, zonder daarbij
het maken van winst te beogen.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het stichten en in stand houden van
scholen voor basisonderwijs en door andere wettige middelen, welke aan het doel van
de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

(**) 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?

Op school wordt dagelijks lesgegeven aan kinderen in het primair onderwijs. Het geven
van goed onderwijs moet uiteindelijk leiden tot het behalen van voldoende resultaten
van de eindtoets.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De school wordt bekostigd door het rijk.

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 besteed aan de salarissen van de personeelsleden, het
onderhoud van het gebouw en het speelterrein, aanschaf van leermaterrialen zoals
verbruiksmateriaal, lesmethoden en ICT. Het vermogen van de instelling staat op een
spaarrekening.

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

https://www.versluijsschool.nl/anbi/
https://www.boazschool.nl/anbi/

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).

De bestuursleden van de vereniging zijn vrijwilligers, zij ontvangen alleen een beperkte
vrijwilligersvergoeding. Het personeel van de school wordt uitbetaald volgens de cao
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.

Zie hieronder

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

https://www.versluijsschool.nl/anbi/
https://www.boazschool.nl/anbi/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2020 (*)

€
€

455.514

398.002

€

+

€

455.514

+
398.002

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 (*)

Eigen vermogen

€

1.291.327

€

1.198.038

Voorzieningen

€

254.186

€

224.528

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

218.864

Totaal

€

1.764.377

€
€

215.691

€

1.638.257

€
€

102.966

136.503

€
1.205.897

€

+
€

1.308.863

€

1.764.377

1.103.752

+
€

1.240.255

€

1.638.257

+
Totaal

31-12-2021

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Rijksbijdragen

€

2.291.176

€

2.117.236

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

16.885

€

18.272

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

43.466

Som van de overige baten

€

55.760

12.294

+

11.384

€

34.148

€

45.532

+

+

€

2.363.821

€

2.181.040

Personeelskosten

€

1.890.816

€

1.846.167

Afschrijvingen

€

83.536

€

75.423

Huisvestingslasten

€

87.884

€

88.060

Overige lasten

€

208.296

€

173.367

Totaal lasten

€

2.270.532

€

2.183.017

Saldo financiële baten en lasten

€

0

€

48

Resultaat

€

93.289

€

-1.929

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

93.289

+

€

-1.929

€
93.289

€

-1.929

+
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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.versluijsschool.nl/anbi/
https://www.boazschool.nl/anbi/

Open

