Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
4 1 0 8 6 0 6 5

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

Muntelaar 10 5467HA Veghel
0 8 8 0 1 7 0 0 0 0

E-mailadres

info@leijgraaf.nl

Website (*)

https://www.leijgraaf.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 4 7 6 7 8 9 0

Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
4 1 0
1 7

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P.T.W.H.M. van Summeren

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel het verzorgen van educatie en beroepsonderwijs in de zin
van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, waaronder uitdrukkelijk begrepen het
regionaal opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.1. van de wet Educatie
Beroepsonderwijs, genaamd: ROC de Leijgraaf.
Het onderwijs vindt plaats op algemene grondslag en gaat uit van gelijkwaardigheid
van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen die het democratisch
en emanipatorisch karakter van onze samenleving kan deelnemen en de volle
ontplooiing van de deelnemer wordt gestimuleerd.
In het beroepsonderwijs wordt naast een goede beroepsoriëntatie en beroepsopleiding
zorg gedragen voor een brede maatschapoelijke en levensbeschouwelijke oriëntatie
van de leerlingen, cursisten en deelnemers, afgestemd op de voortgang in hun
ontwikkeling.
In de educatie wordt de participatie door (jong) volwassenen in de samenleving
beorderd. Deze participatie is gericht op sociale en professionele redzaamheid. De
stichting beoogt niet het maken van winst

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?

Het verzorgen van beroepsonderwijs in de regio in brede zin. Dit draagt evident bij aan
het doel van het verzorgen van educatie en beroepsonderwijs. De Leijgraaf volgt hier
de schooljaren (september t/m juli).

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling krijgt met name inkomsten uit de Rijksbijdragen van het Ministerie van
OC&W, subsidies, het verzorgen van onderwijs bij locale bedrijven en studiebijdragen.
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Algemeen (vervolg)
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).

Het doel van De Leijgraaf is voornamelijk het aanbieden van regionaal
beroepsonderwijs. In relatie tot de omvang van De Leijgraaf worden liquide middelen
aangehouden. Deze zijn ondergebracht bij het Ministerie van Financiën, het zgn.
schatkistbankieren.

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

https://www.leijgraaf.nl/over-ons/organisatie/

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 bestuur houdt De Leijgraaf zich aan de Wet Normering
Topinkomens voor het onderwijs.
Aan het personeel worden lonen uitbetaald conform de CAO BVE (Beroepsonderwijs &
Volwassenen Educatie).

Open

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.

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

https://www.leijgraaf.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarversla
g-2020-De-Leijgraaf-V2.2.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€ 14.853.573

€ 15.812.224

Materiële vaste activa

€ 22.383.146

€ 24.436.306

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

528.872

€

+

€ 22.912.018
Voorraden

6.181

€

5.988

Vorderingen &
overlopende activa

€

2.024.592

€

2.810.331

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

7.755.778

€

4.971.116

+

+
€

9.786.551

7.787.435

+
Totaal

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

€ 32.698.569

+

€ 25.130.625

€

€

694.319

691.983

€
635.855

€

+

635.793

+

€ 16.181.411

€ 17.140.000

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

3.102.007

€

1.845.702

Langlopende schulden

€

6.032.000

€

6.184.305

Kortlopende schulden

€

7.383.151

€

7.748.053

Totaal

€ 32.698.569

+
€ 32.918.060

691.983

+

https://www.leijgraaf.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarverslag-2020-De-Leijgraaf-V2.2.pdf

+
€ 32.918.060
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

41.909.460

€

42.207.285

Subsidies van overheden

€

889.958

€

1.108.841

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

€
€

889.958

+

1.108.841

€
€

0

+

+
0

€
€

4.642.247

4.836.968

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

47.441.665

48.153.094

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

37.685.010

€

38.331.768

Huisvestingskosten

€

2.664.833

€

2.859.580

Afschrijvingen

€

2.841.916

€

3.800.382

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

5.057.895

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

6.232.399

48.249.654

€

51.224.129

-807.989

€

-3.071.035

+

+
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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.

https://www.leijgraaf.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarverslag-2020-De-Leijgraaf-V2.
2.pdf

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

https://www.leijgraaf.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarversla
g-2020-De-Leijgraaf-V2.2.pdf

Open

