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Algemene gegevens instelling
Naam

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 0 0 5 0 4 3

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

Woudweg 140

Telefoonnummer

0 5 1 9 2 2 9 6 0 0

E-mailadres

info@dockinga.nl

Website (*)

www.dockinga.nl

RSIN (**)

0 0 9 8 8 1 8 0 3

Aantal medewerkers (*)

1 9 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

IB 114 - 1Z*1FOL 

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

dhr. A.D. Aalberts

Secretaris

mevr. Y. de Groot - Krikke

Penningmeester

mevr. S.M. Ensel - Boonstra

Algemeen bestuurslid

mevr. K.J. van Westrhenen

Algemeen bestuurslid

dhr. F.J. Talsma

Overige informatie
bestuur (*)

dhr. G.W. van Lonkhuyzen (dagelijks bestuurder)

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

De Vereniging aanvaardt verantwoordelijkheid voor het Christelijk onderwijs in het
algemeen en in het bijzonder voor het Christelijk onderwijs in de regio Noord-Oost
Friesland.Tevens onderkent de vereniging haar maatschappelijk verantwoordelijkheid
voor het (aanbod van) onderwijs in het algemeen in de genoemde regio.
De vereniging stelt zich ten doel de oprichting en de instandhouding van én of meer
Christelijke scholen voor voortgezet onderwijs ais bedoeld in artikel l van de Wvo, enal
hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
De vereniging stelt zich op grond van de in het eerste lid genoemde maatschappelijke
verantwoordelijkheid tevens ten doel één of meer scholen en/of nevenvestigingen op
algemeen bijzondere grondslag in stand te houden.

(*) 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?

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland is statutair
gevestigd aan de Woudweg 140 te Dokkum.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via Rijksbijdragen (hoofd bekostiging, overige overheidsbijdragen en overige baten.
(o.a. vrijwillige ouderbijdragen)

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).

Zie de jaarstukken en het bestuursverslag.

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

De activiteiten van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost
Friesland richten zich op het verzorgen van voortgezet onderwijs in de regio
Noord-Oost Friesland. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
De activiteiten worden elk schooljaar (1 augustus tm 31 juli) uitgevoerd.

https://www.dockinga.nl/anbi-status/

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 bezoldiging voor de toezichthoudende bestuursleden van de personele unie is per
1 januari 2020: de voorzitter € 4.260,- en leden € 3.195,-. Daarnaast kunnen er reis- en
onkosten worden gedeclareerd.
In de begroting van de school is onder de titel deskundigheidsbevordering een bedrag
ten behoeve van de professionalisering van het toezichthoudend bestuur opgenomen.

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 bestuursverslag jaarstukken 2020.

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

Ten aanzien van de bezoldiging van de dagelijks bestuurder wordt de cao voor
Bestuurders gevolgd en wordt daarmee ook aan de Wet Normering Topinkomen
(WNT) voldaan. Voor de WNT zijn de bestuurders de toezichthoudende
topfunctionarissen en is de dagelijks bestuurder de leidinggevende topfunctionaris met
dienstbetrekking.

https://www.dockinga.nl/anbi-status/

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.

+

+
0

+
€

0
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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.

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

Open

