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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 8 4 0 8 4

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

Postbus 122, 5201 AC 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer

0 7 3 6 2 4 9 6 2 4

E-mailadres

info@kw1c.nl

Website (*)

www.kw1c.nl

RSIN (**)

0 0 9 0 4 7 4 9 9

Aantal medewerkers (*)

1 1 4 1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.C.N. van Kessel

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

D.J.M. Majoor

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Voor het verzorgen van Middelbaar Beroepsonderwijs en educatie is het doel: het
bevorderen en geven van beroepsonderwijs en educatie door het oprichten en
instandhouden van een onderwijsinstelling genaamd: Koning Willem I College,
regionaal opleidingencentrum voor educatie en beroepsonderwijs, alsook door het
verzorgen van onderwijsactiviteiten zonder daarbij het maken van winst te beogen en
voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderljk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords.
Voor het verzorgen van Voortgezet Onderwijs is het doel: het bevorderen van
middelbaar en hoger algemeen voortgezet onderwijs, voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs, alsmede van middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend
beroepsonderwijs, zonder daarbij het maken van winst te beogen.

(**) 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.kw1c.nl/media/website/documenten/kw1c%
20jaarverslag%202019.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).

Statutair bestuur: salarisregeling
Beleidsbepalend orgaan: vergoedingsregeling
Personeel: CAO

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.kw1c.nl/media/website/documenten/kw1c%
20jaarverslag%202019.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 55.829.587

Financiële vaste activa

€

€

1.772.376

1

2.506.074

€ 48.461.269
€

+

€ 57.601.964

1

€ 50.967.344

Voorraden

€

62.302

€

83.133

Vorderingen &
overlopende activa

€

2.166.971

€

4.024.998

Effecten

€

Liquide middelen

€ 18.169.431

€ 21.701.942

+

Eigen vermogen

€ 51.531.483

€ 51.235.399

Voorzieningen

€ 10.900.550

€ 11.385.950

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€ 15.568.635

€ 14.156.068

Totaal

€ 78.000.668

+
€ 25.810.073

+

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 (*)

€

€ 20.398.704
Totaal

+

31-12-2020

€ 78.000.668

+
€ 76.777.417

+

https://www.kw1c.nl/media/website/documenten/kw1c%20jaarverslag%202019.pdf

+
€ 76.777.417
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

110.901.852

€

107.166.910

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

623.887

€

571.738

College-, cursus-, les- en examengelden

€

2.431.032

€

2.440.262

Baten werk in opdracht van derden

€

2.465.630

€

3.865.239

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

2.073.580

Som van de overige baten

€

2.073.580

+

€

2.776.256

€

2.776.256

+

+

€

118.495.981

€

116.820.405

Personeelskosten

€

90.133.092

€

88.092.046

Afschrijvingen

€

9.707.805

€

9.493.479

Huisvestingslasten

€

7.762.054

€

7.806.447

Overige lasten

€

10.496.070

€

11.516.729

Totaal lasten

€

118.099.021

€

116.908.701

Saldo financiële baten en lasten

€

-100.876

€

-23.246

Resultaat

€

296.084

€

-111.542

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

296.084

+

€

-111.542

€
296.084

€

-111.542

+
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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.kw1c.nl/media/website/documenten/kw1c%20jaarverslag%202019.pdf

https://www.kw1c.nl/media/website/documenten/kw1c%
20jaarverslag%202019.pdf

Open

