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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie Oost-Gelderland

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 5 1 9 1 7

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

J.F. Kennedylaan 49

Telefoonnummer

0 3 1 4 3 5 3 5 0 0

E-mailadres

cvb@graafschapcollege.nl

Website (*)

www.graafschapcollege.nl

RSIN (**)

8 0 1 7 8 3 8 4 7

Aantal medewerkers (*)

7 5 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.H. Koster - Wentink

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

M. Gerlagh

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

1. Het verzorgen en bevorderen van beroepsonderwijs, volwasseneducatie en ander
voortgezet onderwijs binnen het kader van onderwijsinstellingen op
samenwerkingsgrondslag.2 Inhoud en vormgeving van dit onderwijs gaat uit van de
gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen in de
Nederlandse samenleving, een en ander in overeenstemming met de waarden en
normen, die in de Nederlandse traditie erkend zijn. 3.De onderwijsinstellingen op
samenwerkingsgrondslag zijn toegankelijk voor onderwijsdeelnemers ongeacht geloof
of levensbeschouwing, waarbij geldt dat het onderwijs wordt gegeven in een geest van
respect en begrip voor elkaars levens- en maatschappijbeschouwing.4.Het onderwijs
wordt zodanig ingericht dat studenten worden voorbereid op hun toekomst in de
maatschappij. Studenten worden gekwalificeerd voor de uitoefening van een beroep,
voor deelname aan de maatschappij en voor doorstroom naar een hoger
onderwijsniveau, de drievoudige kwalificatie.

(**) 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 hiervoor het strategisch plan 2019-2022 Samen Leren Delen

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten zien er als volgt uit:
- bijdrage vanuit de rijksoverheid per student
- bijdrage van de student in de vorm van cursusgeld
- subsidies vanuit diverse overheden voor onderzoek en ontwikkeling
- het uitvoeren van contractonderwijs

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).

Zie hiervoor het strategisch plan 2019-2022 Samen Leren Delen

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

https://graafschapcollege.nl/over-graafschap-college/over-de-org
anisatie/strategie/

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).

Voor de beloning van het personeel wordt de verplichte CAO MBO gevolgd. Voor de
beloning van het bestuur worden de richtlijnen van de WNT gevolgd.

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 hiervoor het bestuursverslag in het geïntegreerd jaardocument 2020

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

https://graafschapcollege.nl/over-graafschap-college/over-deorganisatie/verslagen-en-verantwoording/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 50.710.000

Financiële vaste activa

€

€

227.000

0

346.000

€ 52.912.000
€

+

€ 50.937.000

0

€ 53.258.000

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

2.770.000

€

4.999.000

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€ 32.764.000

€ 26.383.000

+
€ 35.534.000

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

€ 65.540.000

€ 65.069.000

Voorzieningen

€

4.649.000

€

3.845.000

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€ 16.282.000

Totaal

€ 86.471.000

€ 15.726.000

+
€ 31.382.000

+
€ 86.471.000

+

31-12-2020

+
€ 84.640.000

+

+
€ 84.640.000

Zie hiervoor de toelichting die is opgenomen in de jaarrekening van het geïntegreerd jaardocument 2020. Let op! het gaat hier om de enkelvoudige
balans.
https://graafschapcollege.nl/over-graafschap-college/over-de-organisatie/verslagen-en-verantwoording/
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

75.406.000

€

73.093.000

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

1.273.000

€

1.592.000

College-, cursus-, les- en examengelden

€

1.295.000

€

1.234.000

Baten werk in opdracht van derden

€

2.197.000

€

2.930.000

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

4.288.000

€

3.184.000

Som van de overige baten

€

4.288.000

€

3.184.000

Overige Baten

+
+

+

€

84.459.000

€

82.033.000

Personeelskosten

€

64.367.000

€

62.924.000

Afschrijvingen

€

5.513.000

€

5.634.000

Huisvestingslasten

€

4.640.000

€

4.336.000

Overige lasten

€

7.410.000

€

9.208.000

Totaal lasten

€

81.930.000

€

82.102.000

Saldo financiële baten en lasten

€

-134.000

€

55.000

Resultaat

€

2.395.000

€

-14.000

Belastingen

€

0

€

0

Resultaat deelnemingen

€

0

€

0

Resultaat na belastingen

€

2.395.000

€

-14.000

Aandeel derden in resultaat

€

0

€

0

Nettoresultaat

€

2.395.000

€

-14.000

Totaal baten

+

Lasten

+

+
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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 hiervoor de toelichting die is opgenomen in de jaarrekening van het geïntegreerd
jaardocument 2020. Let op! het gaat hier om de enkelvoudige staat van baten en
lasten

https://graafschapcollege.nl/over-graafschap-college/over-de-org
anisatie/verslagen-en-verantwoording/

Open

