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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Adelante Onderwijs

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 7 6 5 9 4

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

Onderstestraat 29, 6301KA Valkenburg

Telefoonnummer

0 4 5 5 2 8 2 6 0 0

E-mailadres

sbk@adelante-zorggroep.nl

Website (*)

www.adelante-zorggroep.nl

RSIN (**)

0 0 2 9 4 3 0 1 3

Aantal medewerkers (*)

1 3 8

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Stichting Adelante Groep

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Bestuurders Stichting Adelante Groep: Voorzitter R.v.B Plagge, Harmannus Wilhelm
Maria en lid R.v.B. van Horn, Yvette Yolan.

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

De stichting heeft ten doel: (de coördinatie van het beleid en de werkzaamheden in het
kader van) het verlenen van onderwijs aan en opleiding van en ten behoeve van
kinderen met een beperking en/of handicap en de daaraan verwante activiteiten,
waarbij zij uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle participerende denominaties en het
openbaar onderwijs.

IB 114 - 1Z*1FOL 

Voor de (uitgebreide) doelstelling wordt verwezen naar de statuten.
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817559/200131_statuten-stichting-adelante-o
nderwijs.pdf

(*) 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 schoolontwikkeling zal de komende 4 jaar in het teken staan van inhoud geven aan
de 21ste eeuwse vaardigheden. Adelante speciaal onderwijs wil haar onderwijs
verbeteren en vernieuwen: om leerlingen goed op de toekomst voor te bereiden zullen
we in ons onderwijs vernieuwingen moeten invoeren, die gericht zijn op het aanbieden
van zowel kennis als vaardigheden. Juist deze vaardigheden hebben leerlingen van nu
nodig om straks in de maatschappij te kunnen functioneren. Adelante speciaal
onderwijs zal op weg naar vernieuwing eerst kijken naar waar we nu staan, waar we
tevreden over zijn en willen behouden en dan bekijken wat we willen toevoegen aan
ons onderwijs om deze vernieuwing te realiseren.
Zie ook onderstaande url voor verdere verieping.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zie jaarrekening Onderwijs in jaardocument Zorg van de Adelante Groep.
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817656/jaarrekening-stichting-adelante-onder
wijs-2019.pdf

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).

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

Zie ook de jaarrekening Onderwijs waarin reserveringen worden toegewezen aan de
doelstelling van onderwijs zoals in de statuten omschreven.

https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817573/schoolplan201
9-2023.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).

Beloning van het bestuur is volgens de regeling WNT, zie Jaardocument Zorg.
Beloning van de medewerkers loopt via de CAO.
De vrijwilligers krijgen alleen reiskosten vergoed.

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 de jaarrekening onderwijs

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

https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817656/jaarrekening
-stichting-adelante-onderwijs-2019.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

241.726

€

276.098

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

241.726

€

276.098

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.164.359

€

781.572

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

6.640.836

€

6.419.149

+
€

7.805.195

€

8.046.921

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

31-12-2019 (*)

Eigen vermogen

€

5.241.355

€

5.110.601

Voorzieningen

€

277.010

€

253.019

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

2.528.556

€

2.113.199

Totaal

€

8.046.921

€

7.476.819

+
€

7.200.721

€

7.476.819

+
Totaal

+

31-12-2020

+

+

+

De jaarrekening voor 2020 is nog niet gereed. De hierboven opgenomen cijfers zijn voorlopig, deze worden bijgesteld zodra de jaarrekening definitief is
vastgesteld.
De jaarrekening over 2019 is te vinden onder:
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817656/jaarrekening-stichting-adelante-onderwijs-2019.pdf
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

10.489.836

€

10.113.611

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

0

€

0

College-, cursus-, les- en examengelden

€

0

€

0

Baten werk in opdracht van derden

€

0

€

0

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

663.274

€

708.661

Som van de overige baten

€

663.274

€

708.661

Overige Baten

+
+

+

€

11.153.110

€

10.822.272

Personeelskosten

€

8.582.130

€

8.214.905

Afschrijvingen

€

46.608

€

44.560

Huisvestingslasten

€

326.879

€

333.264

Overige lasten

€

2.066.934

€

2.425.624

Totaal lasten

€

11.022.551

€

11.018.353

Saldo financiële baten en lasten

€

195

€

-449

Resultaat

€

130.754

€

-196.530

Belastingen

€

0

€

0

Resultaat deelnemingen

€

0

€

0

Resultaat na belastingen

€

130.754

€

-196.530

Aandeel derden in resultaat

€

0

€

0

Nettoresultaat

€

130.754

€

-196.530

Totaal baten

+

Lasten

+

+
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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.

De jaarrekening voor 2020 is nog niet gereed. De hierboven opgenomen cijfers zijn
voorlopig, deze worden bijgesteld zodra de jaarrekening definitief is vastgesteld.
De jaarrekening over 2019 is te vinden onder:
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817656/jaarrekening-stichting-adelante-onder
wijs-2019.pdf

https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817656/jaarrekening-sti
chting-adelante-onderwijs-2019.pdf

Open

