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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Jan de Groot

Henri Werner Maria Vroemen

Henri Werner Maria Vroemen

Joël Andreas de Witte

Nederland

3

6

Onderwijs en wetenschap 

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Stichting Advent Scholen

www.adventschool.nl

Kervelseweg 38

adventschool.nl@gmail.com
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1 Algemeen (vervolg)

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

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?

Scholen en/of onderwijsinrichtingen op te richten en te beheren, die zich richten naar 
de beginselen van de Bijbel en de geschriften van mevrouw E.G. White, in het 
bijzonder inzake onderwijs, karaktervorming, gezondheid en zending. De vorm van 
onderwijs die de stichting voorstaat duidt op een gelijkmatige ontwikkeling van de 
lichamelijke, praktische, mentale en geestelijke kwaliteiten. De stichting wil de 
beginselen van deze wijze van onderwijs bekend maken d.m.v. vergaderingen, 
conferenties, symposia, cursussen enz. en het onderling contact tussen deze soort 
scholen bevorderen met als doel ervaring, kennis en praktische hulp uit te wisselen om 
te bemoedigen en te versterken. De stichting zal dit ook internationaal ondersteunen 
en zo mogelijk ter hand nemen. Verder wil zij een fonds creëren voor minder kansrijke 
kinderen om dit onderwijs mogelijk te maken voor wie het schoolgeld niet direct kan 
betalen. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De school breidt zich uit, het aantal leerlingen is gestegen tot 17. Boven de 20 moet 
een nieuwe ruimte worden ingericht. De extra ruimte hopen we in de loop van het jaar 
te realiseren. De kosten daarvoor zijn begroot op ca. 10.000,- euro. Voor de nieuwe 
klas moeten ook twee full time leerkrachten worden geworven. De fondsen daarvoor 
bestaan voor een deel uit de vermeerderde inkomsten van schoolgeld en daarnaast 
zullen we ons meer richten op het werven van sponsoren. Verder willen we werken 
aan nieuwe praktijkruimten, voor de naailessen, tekenlessen en een werkplaats voor 
houtbewerking. De kosten daarvoor zijn begroot op ca. 18.000,- euro. 
Onze school heeft van Engeland de status ´Quality School´ ontvangen. Uiteraard 
willen we erop toezien dat deze kwaliteit gewaarborgd blijft. Afgelopen jaar konden we 
ook zanglessen aanbieden als deel van de school. Wij hopen dit het komende jaar 
voort te zetten. 

Door ouders en/of verzorgers van de leerlingen te betalen schoolgelden

Door sponsors, die al of niet door hen gekozen leerlingen ondersteunen

Subsidies en donaties

Erfstellingen, legaten en schenkingen

Alle andere verkrijgingen en baten

Het stichtingskapitaal
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. In overleg worden soms reiskosten vergoed.

Het aantal leerlingen is bijna verdubbeld sinds 2020 en er is nu een wachtlijst. 

Eén van de juffen ging trouwen. De kinderen gingen mee met bezoeken aan 
bruidsmodezaken en hadden een actief deel in de voorbereiding van dit evenement. 

We hadden informatiedagen over dit schoolsysteem in Duitsland en hebben stagiares 
begeleid uit Nederland, België, Duitsland en Suriname die voornemens zijn zo´n 
school te starten.

Afgelopen herfst heben we een kampweek georganiseerd voor de school met ouders, 
kinderen en leerkrachten in Oosterhout.

We hebben de volgende musea bezocht:
Oorlogsmuseum in Overloon
Nationaal Vlasserij- en suikermuseum in Klundert
Biesbosch Museum Eiland in Werkendam
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk
Brabants museum Oud in Oosterhout
Nationaal glasmuseum en glasblazerij in Werkendam
Spoorwegmuseum in Utrecht.

Er worden ruimten gehuurd voor de school, salaris uitbetaalt voor de leerkrachten, 
kosten die ontstaan door contacten met geïnteresseerden, steun aan nieuw op te 
richten scholen. Kosten voor boeken, schoolartikelen, administratie, berichtgeving en 
transport. Vergoedingen voor vrijwilligers en reiskosten.

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

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

3.000 3.000

6.585

2.630

-6.955 3.6720

2.630 6.672

2.630

-6.955 3.672

2.630

4.829

1.843

0

6.672

6.672

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

Op 1-1-2020 bij vorderingen en overlopende activa: 4829,- euro van rekening courant gelieerde partijen. Aan liquide middelen ING rekening 1163,- euro 
en kas 680,- euro. Totaal 1843,- euro. 
Per 31-12-2020 aan liquide middelen ING rekening 1517,- euro en kas 1113,- euro. Totaal 2630,- euro.

Passiva langlopende schulden: 3000,- lening van particulier.
Kortlopende schulden: 4319,- rekening courant gelieerde partijen.

Reservering vakantiegeld: 1720,- euro. Loonbelasting 546,- euro. Totaal: 6585,- euro. 
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
12.126 18.980

12.126 18.980

12.126 18.980

10.945 5.301

2.206 1.328

25.277 25.609

2020 2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

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

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.

35.903

24.204

194

20.106

11.840

206

35.903

35.903

20.106

20.106

2020 2019 (*)

Open

Per 1-1-2020 baten van particulieren, giften: 18.980,- euro. Baten als tegenprestatie 
geleverde diensten: Schoolgelden 5301,- euro. Vergoeding leermiddelen en diversen: 
1328,- euro. Totale som der baten: 25.609,- euro. 

Per 31-12-2020 baten van particulieren, giften: 12.126,- euro. Baten als tegenprestatie 
van geleverde diensten: Schoolgelden 10.945,- euro. Vergoeding leermiddelen en 
diversen: 2206,- euro. Totale som der baten: 25.277,- euro. 

Lasten per 1-1-2020 directe kosten onderwijzing: 1381,- euro. Personeelskosten: 
brutolonen 10.086,- euro. Sociale lasten werkgever: 1754,- euro. Samen 11.840,- euro.
Overige kosten: Huur gebouwen: 6000,- euro. Overige kosten: 679,- euro en 
bankkosten: 206,- euro. Samen 6885,- euro. Totale som der lasten: 20.106,- euro. 

Lasten per 31-12-2020 directe kosten onderwijzing: 1272,- euro. Personeelskosten: 
brutolonen 20.776,- euro. Sociale lasten werkgever: 3428,- euro. Samen 24.204,- euro.
Overige kosten: Huur gebouwen: 9600,- euro. Overige kosten: 633,- euro en 
bankkosten: 194,- euro. Samen 10.427,- euro. Totale som der lasten: 35.903,- euro. 

-10.432 5.709


