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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

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

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.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.
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3 Staat van baten en lasten 

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

Personeelskosten

Resultaat

Afschrijvingen

Belastingen

Huisvestingslasten

Resultaat deelnemingen

Overige lasten

Resultaat na belastingen

Totaal lasten

Aandeel derden in resultaat

Nettoresultaat

Saldo financiële baten en lasten

Overige Baten

Totaal baten

€ €

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
+

+

+

+

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

3 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.
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	1: 
	8: M. Schenk
	10: 
	9: 
	12: 
	11: 
	7_A4: 97
	16_ML: Het oprichten en in stand houden van openbare scholen voor primair onderwijs overeenkomstig artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs. Om haar doel te bereiken kan de Stichting gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn, waaronder begrepen het samenwerken met andere scholen, overheden, organisaties en/ of personen die eendezelfde dan wel aanverwant doel nastreven.
	13_ML: 
	0: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht
	5: www.solambacht.nl
	2: van polanenstraat 16, 3341 GP, Hendrik-Ido-Ambacht
	4_EM: m.schenk@solambacht.nl
	1_KVK: 51444984
	6_RSIN: 850019436
	3_TEL: 0786849150
	18_ML: Ieder kind krijgt door te spelen, te ontwikkelen en te leren bij SOL Ambacht de optimale ontwikkelkansen om op te groeien tot een zelfstandige, succesvolle, verantwoordelijke en positieve persoonlijkheid middels een per SOL samenhangend dagprogramma waarin opvoeding, ouders, onderwijs, opvang en ontspanning met elkaar verwerven zijn.
	19_ML: De stichting wordt voornamelijk door OCW gefinancieerd.
	20_ML: De inkomsten verkregen van OCW worden voornamelijk besteed aan personele kosten om de leerlingen te onderrichten.Overtollige middelen worden op een spaarrekening dan wel op een de rekening courant met de bank aangehouden. Overige mogelijkheden zijn niet toegestaan door het Treasurystaat van de stichting.
	21: 
	_MLT: 
	knop: 

	22_ML: Het beloningsbeleid volgt de CAO voor het primair onderwijs en de CAO voor bestuurders.
	23_ML: Ieder kind krijgt door te spelen, te ontwikkelen en te leren bij SOL Ambacht de optimale ontwikkelkansen om op te groeien tot een zelfstandige, succesvolle, verantwoordelijke en positieve persoonlijkheid middels een per SOL samenhangend dagprogramma waarin opvoeding, ouders, onderwijs, opvang en ontspanning met elkaar verwerven zijn.
	24: 
	_MLT: 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 1988177
	6_GT: 434387
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 149370
	8_GT: 2480026
	4_GT: 2137547
	9_GT: 2914413
	10_GT: 5051960
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	2_GT: 469501
	3_GT: 
	1_GT: 3317927
	4_GT: 1264532
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	4_GT: 1683218
	5_GT: 5499490

	2: 
	1_GT: 
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	6_GT: 422352
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 141420
	8_GT: 3477336
	4_GT: 1599802
	9_GT: 3899688
	10_GT: 5499490

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2019

	0: 
	1: 31-12-2019
	2: 31-12-2018 (*)

	5_ML: Zie website.
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	4_A7: 0
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	8_A7: 308476
	9_A7: 308476
	10_A7: 8239498
	16_A7: 184
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	3_ML: Zie website.



