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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Scala College en Coenecoop College

Nummer Kamer van
Koophandel

2 8 1 0 6 4 2 8

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

Postbsus 458

Telefoonnummer

0 1 7 2 4 2 3 7 3 7

E-mailadres

info@scalacollege.nl

Website (*)

www.scalacollege.nl

RSIN (**)

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

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

dhr. F.J. de Wit

Secretaris

Manon Eagles

Penningmeester

nvt

Algemeen bestuurslid

nvt

Algemeen bestuurslid

nvt

Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

nvt

Het doel van de Stichting is het in stand houden van opensbare scholen voor
voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel; 42b van de wet. Om haar doel te bereiken
kan de stichting gebruik maken van alle middelen die daaraa dienstbaar zijn.
Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door de door de Stichting in
standgehouden openbare scholen draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met
aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden
zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de
betekenins van de verscheidenheid van die waarden. De door de Stichting in
standgehouden openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder
onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Het openbaar onderwijs dat wordt
verzorgd door de door de Stichting in stand gehouden openbare schoeln wordt
gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing

(**) 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?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

Rijksbekostiging
Vergoedingen voor de door de Stichting verleende diensten
subsidies, giftes en donaties
hetgeen verkregen woort door erfstellingen of legaten,met dien verstande dat
erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving
hetgeen op andere wijze verkregen wordt

De middelen worden besteed aan:
personeel
gebouw (onderhoud, nieuwbouw)
investeringen (ict, verbouwingen etc)
Het doel: kwalitatief hoogstaand onderwijs voor alle leerlingen die staan ingeschreven
bij een van de 2 scholen die vallen onder de Stichting (Scala College en Coenecoop
College)
De Stichting heeft een overeenkomst met het Rijk aangaande schatkistbankieren

https://www.scalacollege.nl/web/images/uploads/documenten/Good_Governance/K
oersplan_brochure_Scala_College_and_Coenecoop_College.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).

Terug te lezen in het jaarlijks verplicht te publiceren jaarverslag waarin opgenomen de
jaarrekening van het betreffende boekjaar (lees kalenderjaar) en het bestuursverslag
over dat betreffende jaar.
https://www.scalacollege.nl/web/images/uploads/documenten/Good_Governance/Jaarv
erslag_2020_Stichting_Scala_College_en_Coenecoop_College.pdf
CAO VO scholen 2020
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/995/original/CAO_VO_
2020.pdf?1592552863

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 activiteitenverslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

Het jaarveslag bstaat uit 2 componenten:
Jaarrekening
Bestuursverslag. Dit verslag geeft een complete weergave van de huidige en
toekomstige activiteiten

https://www.scalacollege.nl/web/images/uploads/documenten/
Good_Governance/Jaarverslag_2020_Stichting_Scala_Colleg
e_en_Coenecoop_College.pdf

Open

Balans

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

Totaal

€ 40.720.414

€ 18.612.184

+

€

+

€ 16.747.813

Liquide middelen

€
€

1.864.371

€

€

€

€

€ 22.108.230

Effecten

Vorderingen &
overlopende activa

Voorraden

7.026.258

1.818.626

1.143.076

8.844.884

€ 30.747.354

€

+

€ 21.902.470

€

809.668

Financiële vaste activa

+

€ 20.759.394

€ 21.298.562

Materiële vaste activa

€

€

31-12-2019 (*)

+

+

Totaal

Kortlopende schulden

Langlopende schulden

Voorzieningen

Eigen vermogen

Passiva

31-12-2020

1.264.278

7.397.582

4.982.900

€ 40.720.414

€

€ 27.075.654

€

€

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

€

31-12-2020

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Immateriële vaste activa

Activa

Balansdatum

2
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+

31-12-2019 (*)

901.364

6.072.200

4.059.864

€ 30.747.354

€

€ 19.713.926

€

€

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

28.914.881

€

29.075.921

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

627.161

€

1.001.520

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

452.704

Som van de overige baten

€

452.704

Overige Baten

+

€

652.618

€

652.618

+

+

€

29.994.746

€

30.730.059

Personeelskosten

€

23.164.348

€

22.866.329

Afschrijvingen

€

1.589.847

€

1.516.062

Huisvestingslasten

€

1.447.757

€

1.683.813

Overige lasten

€

2.239.701

€

3.202.547

Totaal lasten

€

28.441.653

€

29.268.751

Saldo financiële baten en lasten

€

-227.711

€

-210.280

Resultaat

€

1.325.382

€

1.251.028

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

1.325.382

+

€

1.251.028

€
1.325.382

€

1.251.028

+
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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.scalacollege.nl/web/images/uploads/documenten/Good_Governance/J
aarverslag_2020_Stichting_Scala_College_en_Coenecoop_College.pdf

Open

