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Onderwijsinstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
4 1 1 4 9 7 1 6

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 (**)
Aantal medewerkers (*)

8 2 3 5 5 0 1 1 4
7 8 2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

R. Tromp

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

J. Snippe

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*1FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

SBI-code: 85201 - Basisonderwijs voor leerplichtigen
SBI-code: 85202 - Speciaal basisonderwijs
SBI-code: 85313 - Praktijkonderwijs

(**) 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?

De stichting heeft tot doel de oprichting, instandhouding en het besturen van één of _
meer protestant-christelijke scholen in 's-Gravenhage en omstreken en voorts al ___
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe _____
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. ___________________

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 spaarrekening,
beleggingen etc).

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

https://www.scoh.nl/sites/www.scoh.nl/files/documenten/Strate
gische%20Agenda%202018%202022.pdf

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).

CAO PO, VO en bestuurders CAO

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%20SCOH%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 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 11.398.025

Financiële vaste activa

€

€

0

173.091

0

€ 10.471.398
€

+

€ 11.571.116

134.416

€ 10.605.814

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

6.127.480

€

8.310.814

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€ 19.293.354

€ 14.294.152

+
€ 25.420.834

Totaal

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 (*)

Eigen vermogen

€ 22.328.742

€ 21.911.710

Voorzieningen

€

3.741.820

€

3.031.580

Langlopende schulden

€

998.329

€

727.292

Kortlopende schulden

€

9.923.059

€

7.540.198

Totaal

€ 36.991.950

+
€ 22.604.966

+
€ 36.991.950

+

31-12-2020

+
€ 33.210.780

+

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

+
€ 33.210.780
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

73.688.127

€

69.887.643

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

5.725.940

€

5.183.589

College-, cursus-, les- en examengelden

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€
€

3.063.774

3.262.220

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som van de overige baten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

82.477.841

€

78.333.452

Personeelskosten

€

67.956.484

€

62.217.283

Afschrijvingen

€

2.257.508

€

2.010.701

Huisvestingslasten

€

5.601.667

€

5.548.059

Overige lasten

€

6.229.572

€

6.245.841

Totaal lasten

€

82.045.231

€

76.021.884

Saldo financiële baten en lasten

€

-15.578

€

-559

Resultaat

€

417.032

€

2.311.009

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

Lasten

417.032

+

€

2.311.009

€
417.032

€

2.311.009

+
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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%20SCOH%20
2020%20wg.pdf

Open

