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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Octant, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs
4 0 3 9 7 6 9 5

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

Gildeweg 7b 2632 BD Nootdorp
0 1 5 3 6 1 4 6 9 8

E-mailadres

info@octant.nl

Website (*)

www.octant.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

0 0 5 0 7 2 8 6 4
2 0 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

IB 114 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr M. Boender (voorzitter en toezichthouder)

Secretaris

Mevr. D. Melker (vice-voorzitter en toezichthouder)

Penningmeester

Dhr. J. Spanbroek (lid en toezichthouder)

Algemeen bestuurslid

Mevr. N. Niemeijer (lid en toezichthouder)

Algemeen bestuurslid

Mevr. J. Ruitenburg (lid en toezichthouder)

Overige informatie
bestuur (*)

Toezichthoudend deel bestuur bestaat uit bovenstaande leden. Uitvoerend bestuur in
handen van dhr. H.J.C. Bosma.

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

De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van
christelijke scholen voor primair onderwijs. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het
houden van vergaderingen waarin het te voeren beleid wordt bepaald, door het zoeken
van samenwerking in alles wat tot de belangen van het christelijk onderwijs behoort en
voorts met alle andere wettige middelen, die aan het doel kunnen bijdragen.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) 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 url "Octant ambitieplan 2019-2023".

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Rijksinkomsten via lumpsumfinanciering, subsidies en overige 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).

Zie url "Octant ambitieplan 2019-2023".

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

www.octant.nl/over-ons/wie-wij-zijn

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).

Directeur-bestuurder valt onder CAO Bestuurder PO. Overige leden Raad van Beheer
zijn onbezoldigd. Personeel valt onder 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.

Zie url "Jaarverslag 2021"

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

www.octant.nl/over-ons/wie-wij-zijn

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

1.795.734

€

1.689.500

Financiële vaste activa

€

905.466

€

845.932

€

2.701.200

€

2.535.432

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.314.991

€

1.130.084

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

6.279.473

€

5.296.873

+
€

7.594.464

Totaal

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

Zie url "Jaarverslag 2021".

31-12-2020 (*)

Eigen vermogen

€

6.394.510

€

5.327.470

Voorzieningen

€

1.974.213

€

1.808.925

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

1.926.941

€

1.825.994

Totaal

€ 10.295.664

€

8.962.389

+
€

6.426.957

€

8.962.389

+
€ 10.295.664

+

31-12-2021

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Rijksbijdragen

€

18.515.144

€

16.685.560

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

89.226

€

122.068

College-, cursus-, les- en examengelden

€

0

€

0

Baten werk in opdracht van derden

€

0

€

0

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

475.786

€

404.303

Som van de overige baten

€

475.786

€

404.303

Overige Baten

+
+

+

€

19.080.156

€

17.211.931

Personeelskosten

€

14.504.466

€

14.247.470

Afschrijvingen

€

498.937

€

509.467

Huisvestingslasten

€

1.288.081

€

1.304.465

Overige lasten

€

1.772.074

€

1.539.164

Totaal lasten

€

18.063.558

€

17.600.566

Saldo financiële baten en lasten

€

50.443

€

26.359

Resultaat

€

1.067.041

€

-362.276

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

1.067.041

+

€

-362.276

€
1.067.041

€

-362.276

+
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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.

Zie url "Jaarverslag 2021".

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

www.octant.nl/over-ons/wie-wij-zijn

Open

