Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Saltho Onderwijs

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 8 0 9 4 2

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

Schijndelseweg 1, 5283 AB Boxtel

Telefoonnummer

0 4 1 1 6 5 2 4 4 4

E-mailadres

infoso@koraal.nl

Website (*)

www.salthoonderwijst.nl

RSIN (**)

0 0 3 2 5 8 5 8 0

Aantal medewerkers (*)

1 1 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Stichting Koraal

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

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het verzorgen van
(voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan jeugdigen met een (verstandelijke)
beperking en/of complexe (gedrags- en/of psychiatrische) problematiek en voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

(**) 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 jaarverslag 2021 Saltho Onderwijs

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zie jaarverslag 2021 Saltho Onderwijs

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 jaarverslag 2021 Saltho Onderwijs

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

https://www.koraal.nl/over-koraal/verantwoording/jaarverslagen

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 Primair Onderwijs

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 2021 Saltho Onderwijs

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

https://www.koraal.nl/over-koraal/verantwoording/jaarverslage
n

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2020 (*)

€
€

1.230.252

1.331.603

€

+

€

1.230.252

+
1.331.603

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

31-12-2020 (*)

Eigen vermogen

€

2.150.485

€

2.031.773

Voorzieningen

€

1.569.081

€

1.181.598

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

1.522.182

Totaal

€

5.241.748

€
€

1.613.886

€

4.827.257

€
€

878.447

822.576

€
3.133.049

€

+
€

4.011.496

€

5.241.748

2.673.078

+
€

3.495.654

€

4.827.257

+
Totaal

31-12-2021

+

https://www.koraal.nl/over-koraal/verantwoording/jaarverslagen

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Rijksbijdragen

€

12.011.971

€

12.178.514

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

445.518

€

424.670

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

65.048

Som van de overige baten

€

65.048

Overige Baten

+

€

105.668

€

105.668

+

+

€

12.522.537

€

12.708.852

Personeelskosten

€

9.902.719

€

10.349.904

Afschrijvingen

€

272.457

€

202.660

Huisvestingslasten

€

1.195.047

€

905.135

Overige lasten

€

1.033.602

€

966.944

Totaal lasten

€

12.403.825

€

12.424.643

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

+

€
118.712

118.712

€

€

284.209

284.209

€
118.712

€

284.209

+
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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 jaarverslag 2021 Saltho Onderwijs

https://www.koraal.nl/over-koraal/verantwoording/jaarverslagen

Open

