Taal: Nederlands
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Onderwijsinstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag Driestar-W
4 1 1 7 4 3 3 8

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

Ronsseplein 1, 2803 ZV Gouda
0 1 8 2 6 9 1 6 9 1

E-mailadres

post@driestarcollege.nl

Website (*)

www.driestarcollege.nl www.wartburg.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 0 4 7 6 2 3 5 1
7 0 6

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

dr. R. Toes, voorzitter College van Bestuur

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

L.S. van Wezel MBA RC, lid College van Bestuur

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting heeft tot doel het verstrekken van onderwijs en de daaraan gerelateerde
begeleiding van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende
mensen met besef van waarden en normen op de in het derde lid van de statuten
vermelde grondslag en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

(**) 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?

De stichting doet dit onder meer door:
a. het besturen en beheren van een of meer scholen voor het verstrekken van
voortgezet onderwijs en het verrichten van de daarmee samenhangende en de
daarvan afgeleide taken, een en ander zoals bedoeld door en geregeld bij of
krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs;
b. het zoeken van samenwerking in alles wat tot de belangen van het
reformatorisch onderwljs behoort;
c. het beheren van gelden en faciliteiten door de stichting verworven of haar
beschikbaar gesteld, ter verwezenlijking van de voormelde doelstellingen;
d. en alle andere wettige middelen die voor de verwezenlijking van het doel
bevorderlijk zijn.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit:
a. Overheidsbekostiging;
b. Subs idies;
c. Leningen;
d. ErfstelIingen;
e. Legaten;
f. Giften;
g. Sehenkingen;
h. alle andere verkri]gingen en baten.

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 lumpsum financiering brengt met zich mee dat onderwijsinstellingen in het
voortgezet onderwijs zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiën. Ons financiële
beleid en het beheer is dienstbaar aan het realiseren van onze doelstellingen en is
daartoe op transparante wijze gericht op financiële continuïteit.
Op basis van ons risicoprofiel ligt het voor de hand dat reserves worden opgebouwd.
En afgezien van het feit of voor de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op
Reformatorische Grondslag Driestar-Wartburg (hierna Driestar-Wartburg College)
beschikbare reserves uit publieke middelen zijn verkregen of uit niet-publieke
middelen, achten wij het onze verantwoordelijkheid om de beschikbare
middelenrisicomijdend te beleggen. Vanaf mei 2020 heeft zowel het Driestar College
als het Wartburg College haar liquide middelen grotendeels ondergebracht bij
Schatkistbankieren.

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

https://www.driestarcollege.nl/
https://www.wartburg.nl/

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 bepalen van de indeling in een bezoldigingsklasse gebeurt door de Raad van
Toezicht. De accountant controleert of een onderbouwing van de toegepaste
bezoldigingsklasse wordt gegeven en of die correct is vastgesteld. Wordt een onjuiste
bezoldigingsklasse gehanteerd, dan kan dat leiden tot een overschrijding van het
toepasselijke bezoldigingsmaximum. Een overschrijding is onverschuldigd betaald en
moet conform de WNT worden terugbetaald. Zo nodig wordt daarop gehandhaafd.

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 het jaarverslag 2021 via onderstaande url.

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

https://jaarverslag.wartburg.nl/

De inschaling van het bestuur blijft beneden het maximum, zodat op dit punt voldaan
wordt aan de WNT.

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

€ 24.859.984

€ 18.151.125

Materiële vaste activa

€ 17.476.834

€ 17.329.639

Voorzieningen

€ 11.265.382

€ 11.301.859

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€ 11.130.743

€

Totaal

€ 47.256.109

€

+

€ 17.476.834

€ 17.329.639

Voorraden

€

103.266

€

126.963

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.166.805

€

1.060.451

Effecten

€

Liquide middelen

€ 28.509.204

€ 20.386.912

+

+
€ 21.574.326

+

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

9.450.981

€

€ 29.779.275
Totaal

+

€ 47.256.109

https://jaarverslag.wartburg.nl/

+
€ 38.903.965

+

+
€ 38.903.965
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Rijksbijdragen

€

78.275.705

€

68.546.690

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

490.781

€

671.904

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

2.512.198

Som van de overige baten

€

2.512.198

Overige Baten

+

€

1.757.276

€

1.757.276

+

+

€

81.278.684

€

70.975.870

Personeelskosten

€

60.283.532

€

56.483.371

Afschrijvingen

€

2.714.629

€

2.652.518

Huisvestingslasten

€

4.156.591

€

4.112.307

Overige lasten

€

7.415.712

€

6.755.713

Totaal lasten

€

74.570.464

€

70.003.909

Saldo financiële baten en lasten

€

638

€

13.357

Resultaat

€

6.708.858

€

985.318

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

6.708.858

+

€

985.318

€
6.708.858

€

985.318

+
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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://jaarverslag.wartburg.nl/

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

https://jaarverslag.wartburg.nl/

Open

