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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting tot Behartiging van de Belangen van het Christelijk Onderwijs
4 1 1 5 2 4 4 3

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

Postbus 18546
0 7 0 3 1 1 8 7 8 7

E-mailadres

info@scoh.nl

Website (*)

www.scoh.nl

RSIN (**)

0 0 7 4 1 9 4 3 0
0

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Jan Schinkelshoek

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Marcus van Spronsen en Jannie van den Hul-Omta

Algemeen bestuurslid

Karel van den Boogaard en Els Verhoef

Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*1FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De Behartiging van de Belangen van de te 's-Gravenhage gevestigde SCOH en SPCP
Zij tracht dit doel te bereiken:
a. door het verstrekken van bijdragen, leningen en voorschotten aan Stichting
Christelijk
Onderwijs Haaglanden (SCOH) en Stichting Protestants-Christelijke Peuterspeelzalen
(SPCP)
ter financiering van de kosten van SCOH en SPCP voor alle zaken die niet uit de
overheidssubsidies kunnen worden bestreden;
b. door het rechtstreeks verstrekken van subsidies, bijdragen, leningen en
voorschotten aan het
personeel van SCOH en SPCP;
c. door alle middelen welke naar het oordeel van het bestuur voor gemeld doel
bevorderlijk
kunnen zijn.

(**) 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?

a. Vermogensbeheer (uitbesteed aan een vermogensbeheerder).

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het vermogen van de Stichting is opgebouwd uit giften/legaten, die veelal vele jaren
geleden zijn verkregen. Het betreft privaat vermogen.
De stichting verwerft niet actief financiële middelen. Om
structureel uitkeringen te kunnen blijven doen, is besloten om het vermogen in stand te
houden en
eventueel uit het rendement uitkeringen te doen. Het vermogen (stichtingskapitaal) dat
in stand
blijft is €10 miljoen (peildatum: 1 januari 2011) met een jaarlijkse indexatie van 1%. De
indexatie
wordt jaarlijks gedaan over de hoogte van het stichtingskapitaal per 1 januari van dat
jaar. Indien het
resultaat in enig jaar negatief is, besluit het bestuur of indexatie ten laste van de
algemene reserve
plaatsvindt.

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).

Uitgaven categorieën
De volgende uitgaven kunnen worden gedaan ten laste van de stichting:
Op voorstel van het bestuur van SCOH en SPCP:
1. Tekorten bij de Stichting PC Peuterspeelzalen (SPCP) Den Haag;
2. Bijdragen aan huisvesting ten behoeve van SCOH of de SPCP. huuropbrengsten
achter kunnen blijven bij de verwachtingen.
3. Bijdragen aan onderwijskundige vernieuwingen. Voor bijdragen aan
onderwijskundigevernieuwingen is een apart fonds opgezet. De stichting stelt 50% van
het benodigde bedragbeschikbaar. De overige 50% wordt door SCOH beschikbaar
gesteld. Voor aanvragen entoekenningen vanuit het fonds is een procedure ontwikkeld.
Op aanvraag door medewerkers van SCOH, medewerkers SPCP en bestuursleden
van de stichting:
4. Projecten in relatie tot SCOH of SPCP in het kader van het uitdragen van de
Christelijke
identiteit
5. Projecten in het kader van duurzaamheid ten behoeve van SCOH of de SPCP. Het
gaat hier
http://www.scoh.nl/over-scoh/publicaties
Open
om de zorg voor onze natuurlijke grond en hulpstoffen, denk hierbij aan
energiebesparing.
6. Bijzondere projecten/activiteiten ten behoeve van alle SCOH scholen en SPCP,
zoals in het
verleden bijvoorbeeld voor privacybeveiliging.
7. Bijzondere projecten die door een leidinggevende van SCOH of SPCP gedaan
worden.
Hiervoor geldt een maximumbijdrage van €2.500,- per project.

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

b. Financieel ondersteunen van de stichtingen SCOH en SPCP.
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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).

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting ontvangen een vergoeding van 2.500 euro bruto per
persoon per
jaar.

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

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

https://www.scoh.nl/sites/www.scoh.nl/files/documenten/Jaarv
erslag%20Stichting%20BelangenBehartiging%202020%20wg.
pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Eigen vermogen

€ 15.466.461

€ 14.744.620

Materiële vaste activa

€

547.305

€

0

Voorzieningen

€

0

€

0

Financiële vaste activa

€ 14.663.188

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

226.324

€

192.470

Totaal

€ 15.692.785

€ 13.733.383

+

€ 15.210.493

€ 13.733.383

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

42.731

€

47.176

Effecten

€

409.196

€

912.224

Liquide middelen

€

30.365

€

244.307

+
€

+
€

482.292

1.203.707

+
Totaal

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

€ 15.692.785

+

+
€ 14.937.090

+

https://www.scoh.nl/sites/www.scoh.nl/files/documenten/Jaarverslag%20Stichting%20BelangenBehartiging%202020%20wg.pdf

+
€ 14.937.090
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

€

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

€

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

1.054.403

Som van de overige baten

€

1.054.403

Overige Baten

+

€

1.940.224

€

1.940.224

+

+

€

1.054.403

€

1.940.224

Personeelskosten

€

7.049

€

0

Afschrijvingen

€

Huisvestingslasten

€

91.235

Overige lasten

€

234.278

Totaal lasten

€

332.562

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

€

721.841

721.841

+

€

328.049

€

330.784

€

658.833

€

0

€

1.281.391

€

1.281.391

€
721.841

€

1.281.391

+
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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.scoh.nl/sites/www.scoh.nl/files/documenten/Jaarverslag%20Sti
chting%20BelangenBehartiging%202020%20wg.pdf

Open

