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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Voortgezet Onderwijs Regio Meierijstad

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 8 2 9 3 0

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

Putsteeg 4, Schijndel

Telefoonnummer

0 7 3 8 2 0 0 4 0 0

E-mailadres

info@eldecollege.nl

Website (*)

www.eldecollge.nl

RSIN (**)

0 0 6 9 4 8 6 8 6
1 9 0

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

de heer M.T.W. Dankers

Secretaris

nvt

Penningmeester

nvt

Algemeen bestuurslid

nvt

Algemeen bestuurslid

nvt

Overige informatie
bestuur (*)

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

De stichting stelt zich ten doel het oprichten en in stand houden van voortgezet
onderwijs op Rooms-Katholieke grondslag in de regio Meierijstad.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. het samenwerken met instellingen die een soortgelijk doel nastreven;
b. het zo doelmatig mogelijk betrekken van het aan de scholengemeenschap
verbonden personeel, ouders en leerlingen;
c. het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het
doel nuttig kunnen zijn

IB 114 - 1Z*1FOL 

De stichting heeft geen winstoogmerk.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 06

1

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 stichting biedt via het Elde College een breed aanbod van voortgezet onderwijs
(breed scala) in Schijndel en Sint-Michielsgestel.
Het Elde College heeft de missie om uitdagend en inspirerend onderwijs te bieden met
een grote keuzevrijheid en binnen een geborgen klimaat. Deze missie hebben wij
vertaald in de slogan: “Elke Leerling Doet Ertoe”.De visie van het Elde College is als
volgt geformuleerd:
op het Elde College is elke leerling eigenaar van zijn/haar eigen leerdoelen en het
leerproces dat tot die leerdoelen leidt en wordt hierbij ondersteund door de docenten
en ouders.
het onderwijs leidt tot goede onderwijsresultaten en een brede persoonsvorming om
met zelfvertrouwen in de samenleving te staan.
het onderwijs zet aan tot kritisch nadenken en ethisch handelen;
leerlingen en medewerkers zijn in staat om uit vrije wil te kiezen voor het ‘goede’ en ver

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Rijksbijdragen van het ministerie van OCW
Inkomsten via het samenwerkingsverband voorgezet onderwijs De Meierij
Ouderbijdrage

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).

Met behulp van de rijksbijdragen van het ministerie van OCW verzorgen we het
onderwijs voor leerlingen van het Elde College.

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

Het Elde College ontvangt middelen via het samenwerkingsverband de Meierij om zo
het Passend onderwijs vorm te geven. Het gaat dan om leerwegondersteunend
onderwijs, ambulante ondersteuning en basisondersteuning. Met de middelen
verkleinen we de klassen, zetten we leerlingcoaches, zorgcoördinatoren en en
versterken we het mentoraat. In het jaarverslag van het Elde College is de besteding
van de middelen nader toegelicht.
De vrijwillige ouderbijdrage gebruikt het Elde College voor het aanbieden van
activiteiten en excursies die naast het reguliere onderwijsaanbod worden aangeboden.

https://www.eldecollege.nl/media/download/2145/180419+strategisch+beleidsplan_internet.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).

Het personeel van het Elde College valt onder de CAO regeling van het voortgezet
onderwijs. Hier wordt niet op afgeweken.

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 jaarverslag

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

De bestuurder van het Elde College is bezoldigd. Hierbij blijven we binnen de
normeringsgrenzen zoals opgenomen in de Wet normering Topinkomens.
De leden van de Raad van Toezicht zijn bezoldigd. De hoogte is vastgesteld op basis
van een brede inventarisatie van vergoedingen van andere Raden van Toezicht van
vergelijkbare scholen voor voortgezet onderwijs en met inachtneming van
aanbevelingen en richtlijnen zoals door de VTOI zijn gepubliceerd. Tevens houdt de
stichting zich aan de normeringsgrens zoals opgenomen in de wet normering
topinkomens

https://www.eldecollege.nl/media/view/2762/jaarrekening+elde
+2020+getekend.pdf?

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

1.975.776

€

1.931.290

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

1.975.776

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

468.709

€

506.700

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

7.967.889

€

7.232.701

+
€

8.436.598

+
1.931.290

Totaal

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

€

4.771.122

€

4.326.319

Voorzieningen

€

2.574.810

€

2.245.012

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

3.066.442

€

3.099.360

Totaal

€ 10.412.374

€

9.670.691

+
€

7.739.401

€

9.670.691

+
€ 10.412.374

Eigen vermogen

+

+

https://www.eldecollege.nl/media/view/2762/jaarrekening+elde+2020+getekend.pdf?

+
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Staat van baten en lasten

Baten
Rijksbijdragen

€

18.688.463

€

19.850.020

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

71.150

€

43.011

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

616.351

€

906.790

Som van de overige baten

€

616.351

€

906.790

+
+

+

€

19.375.964

€

20.799.821

Personeelskosten

€

15.400.737

€

16.251.159

Afschrijvingen

€

457.241

€

630.640

Huisvestingslasten

€

1.195.789

€

1.167.164

Overige lasten

€

1.855.003

€

2.580.917

Totaal lasten

€

18.908.770

€

20.629.880

Saldo financiële baten en lasten

€

-22.390

€

4.478

Resultaat

€

444.804

€

174.419

Belastingen

€

0

€

0

Resultaat deelnemingen

€

0

€

0

Resultaat na belastingen

€

444.804

€

174.419

Aandeel derden in resultaat

€

0

€

0

Nettoresultaat

€

444.804

€

174.419

Totaal baten

+

Lasten

+

+
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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 jaarverslag

https://www.eldecollege.nl/media/view/2762/jaarrekening+elde
+2020+getekend.pdf?

Open

