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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Nieuwegein / IJsselstein e.o
4 1 1 7 9 4 9 8

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

Vreeswijksestraatweg 6 A
0 3 0 6 0 3 6 6 0 4

E-mailadres

nieuwegein@cals.nl

Website (*)

www.cals.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

0 0 3 2 7 2 5 0 3
3 1 1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mevrouw drs. G.H.M. Leijh

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

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het Cals College is een open katholieke school voor basis, kader, mavo, havo,
atheneum, gymnasium, technasium en tweetalig onderwijs met een vestiging in
Nieuwegein en een vestiging in IJsselstein.
Het Cals College is een actieve school, waar leerlinggericht en vernieuwend wordt
gewerkt. Een school die in een veilige omgeving aan leerlingen en medewerkers ruimte
biedt voor groei en ontwikkeling. De kernactiviteit is het verzorgen van kwalitatief goed
onderwijs.

(**) 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?

Zie het beleidsplan: het geven van voortgezet onderwijs.
De lessen worden gegeven gedurende de schoolweken.
Kwalitatief goed onderwijs, goede examenresultaten en goede doorstroming (weinig
zittenblijvers)

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Vanuit het ministerie van OCW, samenwerkingsverband Zuid-Utrecht en een klein deel
vanuit bijdragen van gemeenten en ouders.

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).

Met name aan de salarissen van het personeel en de instandhouding van de
gebouwen, energiekosten, kosten van ICT, scholingskosten en activiteiten voor
leerlingen en personeel. Het Cals College maakt gebruik van schatkistbankieren bij het
ministerie van Financiën.

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

https://www.cals.nl/nieuwegein/actueel/documenten/?filter=beleid

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 Raad van Toezicht bepaalt de bezoldiging van de bestuurder; de bestuurder wordt
bezoldigd conform de CAO Bestuurders VO. De personeelsleden van de stichting
worden allen bezoldigd conform de CAO Voortgezet Onderwijs.

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://www.cals.nl/anbi/anbi-gegevens-cals-college-skvo/

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

9.497.477

Financiële vaste activa

€

510.293

€

+

€ 10.007.770
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€ 12.513.923

Passiva

31-12-2019 (*)

€

8.785.211

€

538.654

€

9.323.865

€

649.349

Eigen vermogen

€ 16.601.057

€ 15.360.683

Voorzieningen

€

1.421.126

€

1.673.188

Langlopende schulden

€

442.436

€

470.797

Kortlopende schulden

€

4.706.423

€

4.882.536

Totaal

€ 23.171.042

1.078.586

€
€ 11.984.753

+

+
€ 13.063.339

+

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 (*)

€

€ 13.163.272
Totaal

+

31-12-2020

€ 23.171.042

https://www.cals.nl/anbi/

+
€ 22.387.204

+

+
€ 22.387.204
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

€

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

€

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

1.030.153

Som van de overige baten

€

1.030.153

31.547.743

31.863.047

Overige Baten

+

€

665.129

€

665.129

+

+

€

32.577.896

€

32.528.176

Personeelskosten

€

26.468.807

€

26.200.169

Afschrijvingen

€

1.492.839

€

1.491.781

Huisvestingslasten

€

1.408.950

€

1.650.306

Overige lasten

€

2.309.482

€

2.298.986

Totaal lasten

€

31.680.078

€

31.641.242

Saldo financiële baten en lasten

€

-31.439

€

-34.522

Resultaat

€

866.379

€

852.412

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

866.379

+

€

852.412

€
866.379

€

852.412

+
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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.cals.nl/anbi/

Open

