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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU)

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 7 9 9 7 2

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

Grebbenberglaan 9-a

Telefoonnummer

0 3 0 2 7 2 3 1 2 3

E-mailadres

info@pcouwillibrord.nl

Website (*)

www.pcouwillibrord.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

7 7 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

drs. F.M. Nasrullah

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

mr. A.W. Mulder

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De kernactiviteit van de stichting is het verzorgen van (speciaal) basis- en speciaal
onderwijs waarbij
leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien vanuit een christelijke inspiratie.

(**) 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 koersplan-2021-2025

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het Stichtingskapitaal en de opbrengsten daarvan, overheidsbijdragen en andere
subsidies, ouderbijdragen, inkomsten uit diensten, schenkingen, legaten en
erfstellingen die alleen onder voorwaarde van boedelbeschrijving mogen worden
aanvaard, alle andere verkrijgingen en baten.

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).

Instandhouding en oprichting van scholen in het primair onderwijs en (voortgezet)
speciaal onderwijs, waarbij iedere school in het schoolplan aangeeft op welke wijze de
identiteit wordt vorm gegeven; onderhouden van relaties met andere rechtspersonen
en instellingen die een bijdrage kunnen leveren aan realisatie van de doelstelling; het
gezamenlijk met De Willibrord Stichting te Utrecht instellen van Colleges van Bestuur
en Raden van Toezicht voor elk der rechtspersonen, zodanig dat de Colleges van
Bestuur en de Raden van Toezicht uit dezelfde personen bestaan; het gezamenlijk met
De Willibrord Stichting te Utrecht in stand houden van een bureau dat het College van
Bestuur in alles wat zijn bestuur aangaat ondersteunt; het benutten van alle andere
wettige middelen die ter bereiking van dit doel dienstig zijn. Het vermogen betreft
beleggingen en tegoeden op spaarrekeningen. Dit vermogen is nodig om de
continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen.

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

https://www.pcouwillibrord.nl/organisatie/koersplan-2021-2025

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).

Statutair bestuur: conform WNT-norm, klasse E en norm Vereniging voor
Onderwijsbestuurders; beleidsbepalend orgaan: n.v.t.; personeel primair proces:
conform CAO Primair onderwijs; personeel ondersteunende diensten en staf: conform
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.

Zie Jaarverslag 2021

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

https://www.pcouwillibrord.nl/organisatie/jaarverslag

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

8.060.207

Financiële vaste activa

€

2.622.868

+

€ 10.683.075

€

0

€

7.413.218

€

2.690.193

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 14.721.405

€ 10.641.428

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€ 24.654.307

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 jaarverslag 2021

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Eigen vermogen

€ 17.958.252

€ 10.841.427

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€ 13.955.052

Kortlopende schulden

€ 14.289.387

€

Totaal

€ 35.337.382

3.089.743

5.699.683

9.751.323

+
€ 20.392.751

+
€ 35.337.382

+

€ 10.103.411

Voorraden

9.932.902

Passiva

31-12-2020 (*)

+
€ 30.496.162

+

+
€ 30.496.162
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Rijksbijdragen

€

68.153.336

€

61.429.873

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

3.337.846

€

3.685.926

College-, cursus-, les- en examengelden

€

2.948.280

€

1.610.845

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som van de overige baten

€

Overige Baten

+

€
€

0

+
0

+

+

€

74.439.462

€

66.726.644

Personeelskosten

€

56.096.087

€

54.099.200

Afschrijvingen

€

1.560.563

€

1.548.415

Huisvestingslasten

€

4.076.023

€

4.784.479

Overige lasten

€

9.190.196

€

9.040.573

Totaal lasten

€

70.922.869

€

69.472.667

Saldo financiële baten en lasten

€

4.870

€

28.362

Resultaat

€

3.521.463

€

-2.717.661

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

Lasten

3.521.463

+

€

-2.717.661

€
3.521.463

€

-2.717.661

+
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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.

Zie jaarverslag 2021

https://www.pcouwillibrord.nl/organisatie/jaarverslag

Open

