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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn
4 0 1 0 3 1 9 2

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

Meester van Hasseltlaan 57
0 6 1 0 7 0 1 2 0 1

E-mailadres

info@cso-apeldoorn.nl

Website (*)

https://cso-apeldoorn.nl/

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

6 2 9 1 3 3 8
1 0 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P.J.H. Bouwsema

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

F.H. ten Klooster

Algemeen bestuurslid

L.K. van Oorspronk

Overige informatie
bestuur (*)

E.G. Vos - van de Weg

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

CSO biedt met hart en expertise leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor leerlingen

er is sprake van een Raad van Toezicht

van 4 t/m 19 jaar met een specifieke onderwijskundige en/of ondersteuningsbehoefte
die op of binnen het SBO-, ZML-, praktijkonderwijs een passend

IB 114 - 1Z*2FOL 

onderwijszorgarrangement geboden kan worden.

(*) 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?

De instelling geeft onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 19 jaar met een specifieke

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling ontvangt het grootste deel van haar inkomsten via bijdragen van het

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 verkregen inkomsten worden besteed aan het geven van onderwijs. De lasten

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

onderwijskundige en/of ondersteuningsbehoefte. Dit onderwijs wordt verzorgd aan
4 onderwijsinstellingen binnen Apeldoorn.
Verdere informatie is opgenomen op de websites van de scholen.

Ministerie van Onderwijs, de gemeente en de samenwerkingsverbanden.

bestaan derhalve met name aan personele lasten. Daarnaast is er sprake van
huisvestingslasten, afschrijvingslasten en overige materiële lasten.
De stichting houdt vermogen aan. Dit vermogen is deels aanwezig in de vorm van
spaartegoeden bij een bank en is deels vastgelegd in materiële vaste activa.

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 leden van de Raaf van Toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
De medewerkers van de scholen zijn ingeschaald conform de CAO-PO of de 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://cso-apeldoorn.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021070
8-72464-Jaarverslag-2020-definitief-8-juli-2021.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

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

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

1.022.110

Financiële vaste activa

€

1.755.067

€

2.777.177

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

891.368

€

1.755.130

€

2.646.498

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

€

4.346.024

€

5.540.407

Voorzieningen

€

897.858

€

782.692

Langlopende schulden

€

1.395

€

2.495

Kortlopende schulden

€

975.305

€

911.971

Totaal

€

6.220.582

€

7.237.565

€
€

352.737

545.569

€
3.090.667

€

+
€

3.443.404

€

6.220.581

4.045.498

+
€

4.591.067

€

7.237.565

+
Totaal

+

Eigen vermogen

+

+

https://cso-apeldoorn.nl/wp-content/uploads/2021/08/20210708-72464-Jaarverslag-2020-definitief-8-juli-2021.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten
Rijksbijdragen

€

8.971.930

€

8.744.633

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

53.499

€

65.691

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

367.711

Som van de overige baten

€

367.711

Overige Baten

+

€

297.094

€

297.094

+

+

€

9.393.140

€

9.107.418

Personeelskosten

€

8.994.998

€

8.074.257

Afschrijvingen

€

145.655

€

159.406

Huisvestingslasten

€

657.876

€

713.329

Overige lasten

€

789.441

€

790.442

Totaal lasten

€

10.587.970

€

9.737.434

Saldo financiële baten en lasten

€

445

€

28.862

Resultaat

€

-1.194.385

€

-601.154

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

-1.194.385

+

€

-601.154

€
-1.194.385

€

-601.154

+
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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://cso-apeldoorn.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021070
8-72464-Jaarverslag-2020-definitief-8-juli-2021.pdf

Open

