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Standaardformulier
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting PCPO Midden Brabant

Nummer Kamer van
Koophandel

2 0 0 8 9 1 6 9

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

Cosunpark 21 4814 ND BREDA

Telefoonnummer

0 7 6 2 0 4 6 3 0 0

E-mailadres

info@pcpomiddenbrabant.nl

Website (*)

www.pcpomiddenbrabant.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

1 9 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. A.W. Wever

Secretaris

Dhr. A.W. Wever

Penningmeester

Dhr. A.W. Wever

Algemeen bestuurslid

Dhr. A.W. Wever

Algemeen bestuurslid

Dhr. A.W. Wever

Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*1FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het verzorgen van primair onderwijs.

(**) 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?

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.pcpomiddenbrabant.nl/wp-content/uploads/2021/0
3/2019-10-28-PCPO_Koersplan-2019-2023_def-1.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).

Beloning via plaats via de bestuurders CAO PO voor de bestuurder en voor het
personeel volgen we de CAO PO.

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.pcpomiddenbrabant.nl/wp-content/uploads/2021/0
6/2020-41001-PCPO-Jaarverslag-2020-incl.-controleverklaring
-wg-gewaarmerkt.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

4.573

€

6.860

Materiële vaste activa

€

2.440.009

€

2.418.506

Financiële vaste activa

€

2.382.378

€

2.010.017

€

4.826.960

€

4.435.383

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

1.629.220

Eigen vermogen

€

6.551.268

€

6.308.138

Voorzieningen

€

1.181.254

€

1.612.713

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 10.198.789

€
2.466.267

€

1.682.111

€

9.602.962

1.439.214

€
3.742.609

€

+
5.371.829

3.728.365

+
€

5.167.579

€

9.602.962

+

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

€ 10.198.789

+

+

+

https://www.pcpomiddenbrabant.nl/wp-content/uploads/2021/06/2020-41001-PCPO-Jaarverslag-2020-incl.-controleverklaring-wg-gewaarmerkt.pdf
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

16.825.717

€

15.505.996

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

317.027

€

323.139

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

722.417

Som van de overige baten

€

722.417

Overige Baten

+

€

502.124

€

502.124

+

+

€

17.865.161

€

16.331.259

Personeelskosten

€

14.524.393

€

12.179.460

Afschrijvingen

€

422.966

€

523.399

Huisvestingslasten

€

954.163

€

1.340.990

Overige lasten

€

1.748.481

€

1.754.181

Totaal lasten

€

17.650.003

€

15.798.030

Saldo financiële baten en lasten

€

27.972

€

66.755

Resultaat

€

243.130

€

599.984

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

243.130

+

€

599.984

€
243.130

€

599.984

+
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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.pcpomiddenbrabant.nl/wp-content/uploads/2021/06/2020-4100
1-PCPO-Jaarverslag-2020-incl.-controleverklaring-wg-gewaarmerkt.pdf

Open

