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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

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

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.
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1 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 (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

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

2 Balans

Balansdatum – –

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

College-, cursus-, les- en examengelden

Baten werk in opdracht van derden

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Som van de overige baten

Personeelskosten

Resultaat

Afschrijvingen

Belastingen

Huisvestingslasten

Resultaat deelnemingen

Overige lasten

Resultaat na belastingen

Totaal lasten

Aandeel derden in resultaat

Nettoresultaat

Saldo financiële baten en lasten

Overige Baten

Totaal baten

€ €

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
+

+

+

+

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

3 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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: G.A.H.I. Zeegers / College van Bestuur SPOLT
	10: 
	9: 
	12: 
	11: 
	7_A4: 188
	16_ML: Het verzorgen van primair onderwijs aan 4 - 12 jarigen
	13_ML: 
	0: Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT)
	5: www.spolt.nl
	2:  de Neerakker 2
	4_EM: bestuursbureau@spolt.nl
	1_KVK: 41066900
	6_RSIN: 002978106
	3_TEL: 0475550449
	18_ML: lesgeven aan 4 - 12 jarigen (basisscholen)
	19_ML: van OCW / DUO
	20_ML: het verzorgen van primair onderwijs aan 4-12 jarigen (basisonderwijs)
	21: 
	_MLT: https://spolt.nl/over-spolt/strategisch-beleidsplan-2020-2024/
	knop: 

	22_ML: Personeel conform CAO PO / College van Bestuur conform bestuurders CAO PO /

Raad van Toezicht op basis van richtlijnen VTOI. 
	23_ML: Zie jaarverslag op website. 


	24: 
	_MLT: https://spolt.nl/over-spolt/jaarverslagen/
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 1621710
	6_GT: 882758
	7_GT: 407656
	5_GT: 0
	3_GT: 3118118
	8_GT: 3039790
	4_GT: 4739828
	9_GT: 4330204
	10_GT: 9070032

	3: 
	2_GT: 1825756
	3_GT: 0
	1_GT: 5240040
	4_GT: 2004236
	5_GT: 9070032

	4: 
	2_GT: 1683436
	3_GT: 0
	1_GT: 5472189
	4_GT: 2012113
	5_GT: 9167738

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 1616755
	6_GT: 967355
	7_GT: 100482
	5_GT: 0
	3_GT: 3527492
	8_GT: 2955654
	4_GT: 5144247
	9_GT: 4023491
	10_GT: 9167738

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: Afname Financiële vaste activa ten gunste van kortlopende effecten en liquide middelen.

Afname eigen vermogen door negatief resultaat baten en lasten.

Saldo voorzieningen stijgt door aanvullende dotatie voor personele voorzienngen.

	3: 
	1: 
	1_A7: 16358940
	2_A7: 45659
	3_A7: 0
	4_A7: 00
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 274125
	9_A7: 274125
	10_A7: 16678724
	16_A7: -82862
	11_A7: 13793392
	17_A7: -232149
	12_A7: 282315
	18_A7: 
	13_A7: 1166682
	19_A7: 
	14_A7: 1585622
	20_A7: -232149
	21_A7: 
	22_A7: -232149
	15_A7: 16828011

	2: 
	1_A7: 15369332
	2_A7: 92015
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 258594
	9_A7: 258594
	10_A7: 15719941
	16_A7: 58638
	11_A7: 14116047
	17_A7: -1181003
	12_A7: 251878
	18_A7: 
	13_A7: 1106710
	19_A7: 
	14_A7: 1484947
	20_A7: -1181003
	21_A7: 
	22_A7: -1181003
	15_A7: 16959582

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	JV: 
	_MLT: https://spolt.nl/over-spolt/jaarverslagen/
	knop: 

	3_ML: Nieuwe rijksbijdragen (NPO en EHvdK) ca. € 1,0 mln.

Bijstellingen in prijs coor OC&W ivm CAO stijging in personele lasten.

Afname van aantal FTE komt tot uitdrukking in daling personele lasten.


Toename overige lasten als besteding van extra ontvangen subsidies.

Negatieve resultaten/ rendementen op beleggingen en spaargelden.



