Taal: Nederlands

Standaardformulier
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Onderwijsinstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Heliomare Onderwijs

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 2 7 0 5 9

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

Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee

Telefoonnummer

0 8 8 9 2 0 8 8 8 8

E-mailadres

bestuurssecretariaat@heliomare.nl

Website (*)

www.heliomare.nl

RSIN (**)

8 0 4 6 9 8 8 9 2

Aantal medewerkers (*)

4 5 9

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Dhr.Dr. J. Welmers

Algemeen bestuurslid

Dhr. G.V. van de Logt, RA

Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De Stichting Heliomare Onderwijs levert (voortgezet) speciaal onderwijs.

(**) 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?

Verwezen wordt naar het Bestuursverslag van Stichting Heliomare Onderwijs 2020.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Verwezen wordt naar het jaarverslag van Stichting Heliomare Onderwijs 2020.

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).

idem

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

www.heliomare.nl/over-heliomare/

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 bezoldiging van de Raad van Bestuur vindt plaats volgens de Code Goed Bestuur
(zie ook de jaarrekening 2020). Voor de medewerkers geldt de CAO PO.

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.

Verwezen wordt naar het Bestuursverslag Heliomare Onderwijs 2020.

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

www.heliomare.nl/over-heliomare/

Open
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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

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 21.661.588

Financiële vaste activa

€

€

0

0

€ 22.795.636
€

+

€ 21.661.588

0

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

2.142.419

€

2.093.798

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

4.317.260

€

5.728.738

+

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

Eigen vermogen

€

8.570.192

€

7.583.635

Voorzieningen

€

356.087

€

595.635

Langlopende schulden

€ 14.076.973

€ 14.678.790

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€ 28.121.267

5.118.015

7.760.112

7.822.536

+
Totaal

31-12-2019 (*)

+
€

6.459.679

€ 28.121.267

+

€ 22.795.636

Voorraden

€

0

31-12-2020

+
€ 30.618.172

+

+
€ 30.618.172
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

25.599.458

€

23.488.062

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

3.056.936

€

2.630.663

College-, cursus-, les- en examengelden

€

0

€

Baten werk in opdracht van derden

€

144.514

€

472.897

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

3.248.675

Som van de overige baten

€

3.248.675

+

€

3.175.638

€

3.175.638

+

+

€

32.049.583

€

29.767.260

Personeelskosten

€

23.330.804

€

21.676.693

Afschrijvingen

€

1.368.530

€

1.340.945

Huisvestingslasten

€

1.246.693

€

1.080.396

Overige lasten

€

4.768.837

€

4.783.930

Totaal lasten

€

30.714.864

€

28.881.964

Saldo financiële baten en lasten

€

-348.162

€

-399.361

Resultaat

€

986.557

€

485.935

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

986.557

+

€

485.935

€
986.557

€

485.935

+
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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.

www.heliomare.nl/over-heliomare/

Open

