Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting RENN4

Nummer Kamer van
Koophandel

0 2 0 7 5 3 0 2

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

Postbus 8091, 9702 KB Groningen

Telefoonnummer

0 5 0 3 0 9 8 8 8 8

E-mailadres

infro@renn4.nl

Website (*)

www.renn4.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

5 3 8

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Y.E. Beishuizen

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

J. Jonker

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*1FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het geven van onderwijs. Het in stand houden van scholen. Het verrichten van overige
werkzaamheden ter verzekering van de goede gang van zaken van het onderwijs, de
begeleiding van kinderen met een beperking die kunnen worden gerekend tot het
zorggebied van cluster 4en het geven van speciaal basisonderwijs.

(**) 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?

Onderwijzen van kinderen van 4 tot 18 jaar op S(B)O en VSO scholen in de drie
noordelijke provincies.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Rijksbijdragen, aanvullingen uit diverse samenwerkingsverbanden en subsidies van
o.a. gemeenten.

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).

Inzet van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel
Materialen t.b.v. het onderwijzen

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

https://www.renn4.nl/downloads/

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).

Beloning van de leden van het bestuur oldoen aan de WNT richtlijnen.
Beloning van het personeel is volgens de CAO Primair 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.

Onderwijzen van kinderen van 4 tot 18 jaar op S(B)O en VSO scholen

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

https://www.renn4.nl/downloads/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€
€

9.033.708

9.749.747

€

+

€

9.033.708

+
9.749.747

€

3.061.836

Eigen vermogen

€ 13.191.773

€ 14.322.755

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 18.643.069

1.127.153

1.342.218

€
€

4.324.143

4.770.207

3.520.998

€
6.547.525

€

+

7.164.434

+
€ 10.685.432

9.609.361

+

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 (*)

€

€
Totaal

31-12-2020

€ 18.643.069

https://www.renn4.nl/downloads/

+
€ 20.435.179

+

+
€ 20.435.180
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

47.096.309

€

41.795.594

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

264.145

€

243.830

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

1.635.852

Som van de overige baten

€

1.635.852

Overige Baten

+

€

1.174.051

€

1.174.051

+

+

€

48.996.306

€

43.213.475

Personeelskosten

€

41.047.708

€

35.022.021

Afschrijvingen

€

1.445.768

€

1.096.403

Huisvestingslasten

€

2.877.534

€

2.690.744

Overige lasten

€

4.745.638

€

4.374.790

Totaal lasten

€

50.116.648

€

43.183.958

Saldo financiële baten en lasten

€

-10.640

€

-5.719

Resultaat

€

-1.130.982

€

23.798

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

-1.130.982

+

€

23.798

€
-1.130.982

€

23.798

+
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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.renn4.nl/downloads/

Open

