Taal: Nederlands
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ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

SCOPE Scholengroep
4 0 4 4 8 1 8 5

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

Postbus 166
0 1 7 2 4 4 9 5 0 0

E-mailadres

sgn@youscope.nl

Website (*)

www.scopescholen.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 2 3 2 7 1 9 9

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

5 7 1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2 0 0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P.K. Jansen

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

G.W. van Leeuwen

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?

Binnen Nederland is SCOPE de eerste Nederlandse organisatie die gelijktijdig
inhoudelijk én facilitair sturing geeft aan basis- en voortgezet onderwijs. Wij creëren de
voorwaarden waarmee onze scholen pedagogisch en sociaal verantwoord onderwijs
kunnen geven. Zo bieden we een doorlopende en vertrouwde leeromgeving met volop
uitdaging en dynamiek voor kinderen van vier tot en met achttien jaar. SCOPE
investeert om kinderen goed onderwijs te bieden en goed onderwijs geef je als het bij
het kind past. Daarom is SCOPE innovatief en speelt in op nieuwe ontwikkelingen. We
doen er alles aan om passend onderwijs te bieden; onderwijs dat kinderen aanspreekt
en uitdaagt. SCOPE biedt ook haar medewerkers een inspirerende loopbaan met
volop mogelijkheden voor vernieuwing en ontplooiing. We houden rekening met
persoonlijke wensen en behoeften, zonder de leerdoelen van SCOPE uit het oog te
verliezen.

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 Onderwijs voor het Primair, Voortgezet en Speciaal Onderwijs. Zie
URL:
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-voor-christelijk-onderwijs-te-alphen-aan-de
n-rijn-en-omstreken/

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidies via DUO en ouderbijdragen
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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).

Aan het verzorgen van onderwijs

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

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-voor-christelijk-on
derwijs-te-alphen-aan-den-rijn-en-omstreken/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Regels geldend via de CAO en binnen de vastgestelde maxima van de WNT.

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.

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-voor-christelijk-onderwijs-te-alphen-aan-de
n-rijn-en-omstreken/

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

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-voor-christelijk-on
derwijs-te-alphen-aan-den-rijn-en-omstreken/

Open

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

€

€

Materiële vaste activa

€ 61.661.799

€ 44.923.145

Bestemmingsreserve

€ 10.374.163

€ 10.385.347

Financiële vaste activa

€ 47.845.472

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€ 43.309.109

+

€ 109.507.271

€ 88.232.254

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 11.035.903

€ 21.372.868

€
€

1.031.145

+
€ 12.067.048

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

€ 121.574.319

5.645.093

€

+

6.522.002

+

€ 16.019.256

€ 16.907.349

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€ 47.845.472

€ 43.309.109

Kortlopende schulden

€ 53.267.961

€ 47.125.621

Totaal

€ 121.574.319

1.458.563

+
€ 22.831.431

+
Totaal

+

+
€ 111.063.685

€

4.441.630

3.721.606

+

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-voor-christelijk-onderwijs-te-alphen-aan-den-rijn-en-omstreken/

+
€ 111.063.685
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

50.630.409

€

50.934.208

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

72.568

€

71.037

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

€
€

50.702.977

+

51.005.245

€
€

0

+

+
0

€
€

3.053.067

2.577.642

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

53.756.044

53.582.887

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

45.142.320

€

42.512.715

Huisvestingskosten

€

2.720.516

€

2.849.969

Afschrijvingen

€

2.574.939

€

2.133.973

Financiële lasten

€

491.841

€

251.023

Overige lasten

€

3.713.679

€

4.012.506

Som van de lasten

€

54.643.295

€

51.760.186

Saldo van baten en lasten

€

-887.251

€

1.822.701

+

+
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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://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-voor-christelijk-onderwijs-te-alphen-aan-de
n-rijn-en-omstreken/

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

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-voor-christelijk-on
derwijs-te-alphen-aan-den-rijn-en-omstreken/

Open

