Taal: Nederlands
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Onderwijsinstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Aloysius Stichting

Nummer Kamer van
Koophandel

2 8 0 7 9 2 2 9

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

Leidsevaart 2

Telefoonnummer

0 2 5 2 4 3 4 0 0 0

E-mailadres

bestuur@aloysiusstichting.nl

Website (*)

aloysiusstichting.nl

RSIN (**)

8 0 6 8 9 2 6 7 5

Aantal medewerkers (*)

8 4 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

De Aloysius Stichting heeft een college van bestuur en een raad van toezicht

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

De Aloysius Stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die expertise in
onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen
ontwikkelen. De Aloysius Stichting bereidt haar leerlingen voor op een betekenisvolle
toekomst in de samenleving. Daarbij richt zij zich ook nadrukkelijk op hun ouders,
familie en verdere omgeving. Zij werkt daarvoor nauw samen met netwerkpartners in
onder meer onderwijs en jeugdzorg.
De Aloysius Stichting biedt leerlingen een passend ontwikkelings- en
opbrengstgericht onderwijsprogramma, dat is afgestemd op hun leefwereld, in een
leeromgeving die optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen.

IB 114 - 1Z*2FOL 

Deze missie en visie worden bereikt met drie kernwaarden:
• Kracht: leerlingen en medewerkers in hun kracht zetten, eigen kracht ontwikkelen, le

(*) 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 Aloyssius Stichting is een schoolbestuur voor het speciaal basisonderwijs en
speciaal (voortgezet) onderwijs. Voor meer informatie: aloysiusstichting.nl

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de Aloysius Stichting bestaan voor het grootste deel uit subsidies
van het ministerie van OC&W en samenwerkingsverbanden.

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 inkomsten van de Aloysius Stichting worden conform de Wet op het primair
onderwijs en de wet op de expertise centra besteed.

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

https://www.aloysiusstichting.nl/jaarmagazine/

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 Aloysius Stichting volgt voor het beloningsbeleid van haar personeel de CAO voor
het primair onderwijs. De beloning van de raad van bestuur is overeenkomstig de
WNT.

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.

Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten van de Aloysius Stichting zijn te
vinden in het Jaarmagazine, het Koersmagazine en het Jaarverslag.

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

https://www.aloysiusstichting.nl/jaarmagazine

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€ 19.402.464

Passiva

31-12-2019 (*)

€
9.545.512

+
9.545.512

€

8.220.825

€

716.880

€

8.937.705

€

7.151.474

Eigen vermogen

€ 22.367.110

€ 28.168.830

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 36.099.450

4.282.844

3.634.697

€
€

9.449.496

7.244.956

6.397.855

€
€ 23.712.923

+

+
€ 30.110.778

+

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 (*)

€

€ 26.553.938
Totaal

+

31-12-2020

€ 36.099.450

+
€ 39.048.483

ttps://www.aloysiusstichting.nl/Home/Organisatie/Aloysius-in-cijfers

+

+
€ 39.048.483
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

69.778.251

€

63.503.467

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

2.526.988

€

1.596.116

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

5.753.667

Som van de overige baten

€

5.753.667

Overige Baten

+

€

7.269.142

€

7.269.142

+

+

€

78.058.906

€

72.368.725

Personeelskosten

€

64.603.695

€

54.189.818

Afschrijvingen

€

2.232.852

€

2.137.648

Huisvestingslasten

€

5.092.064

€

4.838.567

Overige lasten

€

11.905.274

€

9.325.462

Totaal lasten

€

83.833.885

€

70.491.495

Saldo financiële baten en lasten

€

-26.741

€

369.041

Resultaat

€

-5.801.720

€

2.246.271

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

-5.801.720

+

€

2.246.271

€
-5.801.720

€

2.246.271

+
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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.aloysiusstichting.nl/Home/Organisatie/Aloysius-in-cijfers

https://www.aloysiusstichting.nl/Home/Organisatie/Aloysius-in-cij
fers

Open

