Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Carmelcollege

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 2 7 8 7 1

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

Postbus 864, 7550 AW Hengelo

Telefoonnummer

0 7 4 2 4 5 5 5 5 5

E-mailadres

info@carmel.nl

Website (*)

www.carmel.nl

RSIN (**)

0 0 2 9 3 0 5 4 7

Aantal medewerkers (*)

3 2 4 1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mw. K. van Oort MSM, voorzitter College van Bestuur

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Dhr.drs.F.H. Mobach, lid College van Bestuur

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Stichting Carmelcollege stelt zich ten doel de behartiging en instandhouding van alle
vormen van voorgezet onderwijs, op basis van waarden uit de Joods-Christelijke
traditie, aangereikt door de katholieke geloofsgemeenschap van waaruit de Stichting
door de Orde der Karmelieten is opgericht. Het onderwijs- en vormingsaanbod van de
Stichting ten behoeve van een pluriforme wereld van geloof en cultuur heeft als doel bij
te dragen aan de humanisering van de wereld in een christelijk perspectief. Centraal
staat dus de zorg voor de mens, voor elke mens, voor heel de mens en voor alle
mensen. In deze visie ligt voor de Stichting de maatschappelijke opdracht besloten, dat
ze haar verantwoordlijkheid breed ziet en dat ze ook het bevoegd gezag uitoefent over
scholen die, vanuit een ander perspectief, een vergelijkbaar onderwijs- en
vormingsaanbod realiseren, met name in de begeleiding van hun leerlingen bij en in de
confrontatie met zingeving.

(**) 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?

Carmel verbindt VO-scholen verspreid door heel Nederland. Op circa 50 schoollocaties
verzorgen wij een breed onderwijsaanbod.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het overgrote deel van onze inkomsten (97%) bestaat uit Rijksbijdragen vanuit het
Ministerie van OCW. Deze Rijksbijdragen zijn grotendeels gebaseerd op het aantal
leerlingen dat onderwijs volgt op onze schoollocaties. Daarnaast zijn er overige
inkomsten, waaronder ouderbijdragen en gemeentelijke subsidies.

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).

Onze inkomsten worden besteed aan de exploitatie en het in stand houden van ruim
50 schoollocaties in het Voortgezet Onderwijs.

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

Onze scholen verzorgen praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium. In
totaal worden ruim 34.000 leerlingen in hun leerproces begeleid door circa 4.100
medewerkers. De scholen beschikken over een grote mate van autonomie en
zelfstandigheid, maar vormen samen een solidair verbond van kennis en ervaring op
het gebied van voortgezet onderwijs.

Stichting Carmelcollege stelt de zorg voor de mens centraal. Niet alleen bij haar
primaire taak: het aanbieden van bijzonder voortgezet onderwijs, maar ook bij het
scheppen van noodzakelijke randvoorwaarden voor dat onderwijs.
Deze zorg biedt ruimte voor en nodigt uit tot eigen inzet en verantwoordelijkheid van
onderwijsdeelnemers, medewerkers, schoolleiders, bestuursleden en toezichthouders.
Zo draagt de zorg voor de mens - elke mens, heel de mens en alle mensen - bij aan de
grondslag van Stichting Carmelcollege, aan humanisering en ontwikkeling van individu
en school.

https://koers.carmel.nl

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).

De beloning van het College van Bestuur geschiedt in overeenstemming met de cao
Bestuurders VO 2020. De beloning van het personeel geschiedt in overeenstemming
met de CAO VO.

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 van het jaarverslag 2020 bij de volgende vraag.

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

https://carmel.nl/nieuws/nieuws-en-publicaties/jaarverslag-202
0

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

€ 153.268.000

Financiële vaste activa

€

€

329.000

214.000

€ 155.207.000
€

+

€ 153.811.000
Voorraden

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

4.127.000

Effecten

€

0

Liquide middelen

€ 38.820.000

379.000

247.000

€ 155.833.000
€

Eigen vermogen

€ 115.309.000

€ 116.930.000

Voorzieningen

€ 29.341.000

€ 26.721.000

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€ 52.108.000

Totaal

€ 196.758.000

0

240.000

€ 62.381.000

0

€

0

€ 30.339.000

+

+
€ 50.439.000

+

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 (*)

€ 20.100.000

€ 42.947.000
Totaal

+

31-12-2020

€ 196.758.000

+
€ 206.272.000

https://carmel.nl/nieuws/nieuws-en-publicaties/jaarverslag-2020

+

+
€ 206.272.000
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

325.389.000

€

339.148.000

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

411.000

€

428.000

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

€

9.699.000

€

12.928.000

Som van de overige baten

€

9.699.000

€

12.928.000

Overige Baten

+
+

+

€

335.499.000

€

352.504.000

Personeelskosten

€

268.124.000

€

263.831.000

Afschrijvingen

€

17.540.000

€

18.041.000

Huisvestingslasten

€

16.920.000

€

16.791.000

Overige lasten

€

34.109.000

€

46.081.000

Totaal lasten

€

336.693.000

€

344.744.000

Saldo financiële baten en lasten

€

-426.000

€

-233.000

Resultaat

€

-1.620.000

€

7.527.000

Belastingen

€

0

€

0

Resultaat deelnemingen

€

0

€

0

Resultaat na belastingen

€

-1.620.000

€

7.527.000

Aandeel derden in resultaat

€

0

€

0

Nettoresultaat

€

-1.620.000

€

7.527.000

Totaal baten

+

Lasten

+

+
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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 URL van het jaarverslag 2020 bij de volgende vraag.

https://carmel.nl/nieuws/nieuws-en-publicaties/jaarverslag-2020

Open

