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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Wijzer aan de Amstel
4 1 2 1 3 9 7 4

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

Postbus 84, 1420 AB Uithoorn/Eendracht 8, Uithoorn
0 2 9 7 5 6 2 7 1 3

E-mailadres

info@wijzeraandeamstel.nl

Website (*)

www.wijzeraandeamstel.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 0 2 8 4 4 1 9 4
2 0 2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

de heer P. Hazewindus

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

mevrouw M. van der Meer, mevrouw K. Kuijpers, mevrouw S. Hermans

Algemeen bestuurslid

Mevrouw J. Kooiman, de heer B. van Eekhout, de heer J. Oudering

Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*1FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting stelt zich zonder winstoogmerk ten doel de bevordering van het
interconfessioneel (RK/PC) en rooms-katholiek basisonderwijs in de gemeente
Uithoorn met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen

(**) 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?

In het Koersplan 2018-2022 staan de ambities waar aan gewerkt worden. Wij
onderscheiden 5 thema's en per thema wordt beschreven waar wij willen staan. De
scholen voegen zelf 2 schoolspecifieke thema's hieraan toe. Het Koersplan vormt de
basis voor de schoolplannen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling wordt gefinancieerd door het rijk.

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 verkregen inkomsten worden aan het onderwijs en aanverwante zaken besteed.

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

https://www.wijzeraandeamstel.nl/assets/uploads/files/Koerspl
an_tekst_2018_-_2022.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).

Bij Wijzer aan de Amstel wordt de CAO voor primair Onderwijs toegepast.

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.

In het jaarverslag worden de activiteiten van Wijzer aan de Amstel beschreven en is de
fianciële verantwoording opgenomen.

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

https://www.wijzeraandeamstel.nl/assets/uploads/files/Stichtin
g_Wijzer_aan_de_Amstel_Gewaarmerkt_jaarverslag_2019_in
clusief_controleverklaring.pdf

De toezichthoudende leden van het bestuur ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De
beloning van het bestuur is conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT)

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Voorzieningen

€

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

€

0

+
0

+
€

0

€

0

+
Totaal

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

Zie url van de jaarrekening

+

+
0

+
€

0

05 van 06

3

Staat van baten en 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

€

Overige Baten

+

€
€

0

+
0

+
Totaal baten

€

+
€

0

0

Lasten
Personeelskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Huisvestingslasten

€

€

Overige lasten

€

Totaal lasten

€

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

+
0

€
€

+
0

€
0

0

€

€

0

0

€
0

€

0
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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.

Zie url van de jaarrekening

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

https://www.wijzeraandeamstel.nl/assets/uploads/files/Stichting_Wijzer_aan_de_A
mstel_Gewaarmerkt_jaarverslag_2019_inclusief_controleverklaring.pdf

Open

