Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op reformatorische grondslag (Gomarus s
5 0 3 7 8 1 9 8

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

Hoefslag 11
0 1 8 3 6 1 0 3 6 1

E-mailadres

info@gomarus.nl

Website (*)

www.gomarus.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 2 2 7 0 4 0 6 7
1 7 8

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Ir. Chr. J. Flikweert

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 114 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

er is een eenhoofdig College van Bestuur

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

Het verstrekken van voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag

(*) 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?

a. het oprichten, exploiteren, en behartigen van de belangen van één of meer
instellingen op het gebied van voortgezet onderwijs en van organisaties of
voorzieningen die voor zulk onderwijs op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn;
b. het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van voor het onderwijs
beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor
resultaatgerichtheid en doelmatigheid;
c. het wat het onderwijs betreft voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen;
d. het bevorderen van een dialoog met belanghebbenden over het onderwijs;
e. het bevorderen van een goed werkklimaat voor de medewerkers;
f. het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings verband
houden met en kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de
Stichting, daaronder begrepen activiteiten inzake financiering en onroerende zaken;
g. het verantwoorden van de in dit artikel omschreven realisering van het doel.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Vanuit landelijke en lokale overheden
Vanuit samenwerkingsverbanden/scholen/bedrijven
Vanuit ouders/verzorgers

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).

Salarissen voor medewerkers
Uitgaven voor scholing medewerkers
Uitgaven voor leermiddelen
Uitgaven voor aanpassing en onderhoud van gebouwen
Overige uitgaven om de instelling in stand te houden

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

https://www.gomarus.nl/ontdek_jouw_nieuwe_school/over_ons
/organisatie

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).

a) Voor College van Bestuur:
Conform klasseindeling volgens Wet Normering Topinkomens.
CvB: CAO Bestuurders VO, gebaseerd op complexiteitsvragen (9 punten)
b) Voor Raad van Toezicht:
Vergoeding is vastgesteld op 25% van maximumvergoeding voor RvT leden
c) Voor personeel:
Conform CAO VO

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.gomarus.nl/ontdek_jouw_nieuwe_school/over_ons
/organisatie

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€

7.641.815

€

6.140.455

Materiële vaste activa

€ 12.116.171

€ 12.419.738

Voorzieningen

€

1.020.286

€

1.010.076

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€

6.895.051

€

7.025.062

Kortlopende schulden

€

2.375.976

€

2.355.476

Totaal

€ 17.933.128

€

+

€ 12.116.171
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€ 12.419.738
€
€

130.929

134.152

€
5.686.028

€

+
€

3.977.179

+
€

5.816.957

4.111.331

+
Totaal

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

€ 17.933.128

+
€ 16.531.069

+

https://www.gomarus.nl/ontdek_jouw_nieuwe_school/over_ons/organisatie

+
€ 16.531.069
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Rijksbijdragen

€

18.742.405

€

16.607.599

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

285.062

€

281.560

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

713.751

Som van de overige baten

€

713.751

Overige Baten

+

€

764.936

€

764.936

+

+

€

19.741.218

€

17.654.095

Personeelskosten

€

14.842.179

€

14.656.999

Afschrijvingen

€

1.353.349

€

1.106.049

Huisvestingslasten

€

635.574

€

941.023

Overige lasten

€

1.264.547

€

930.544

Totaal lasten

€

18.095.649

€

17.634.615

Saldo financiële baten en lasten

€

-144.209

€

-142.725

Resultaat

€

1.501.360

€

-123.245

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

1.501.360

+

€

-123.245

€
1.501.360

€

-123.245

+
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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://www.gomarus.nl/ontdek_jouw_nieuwe_school/over_ons/organisatie

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

https://www.gomarus.nl/ontdek_jouw_nieuwe_school/over_on
s/organisatie

Open

