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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Nieuwe Schoolvereniging

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 9 9 0 1 3

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

Van de Veldestraat 3-II, 1071 CW Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 6 6 2 3 7 5 4

E-mailadres

info@cornelisvrij.nl

Website (*)

www.cornelisvrij.nl

RSIN (**)

0 0 3 0 9 4 3 8 8
1 5

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

IB 114 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Nils Blaauboer

Secretaris

Oda Barten

Penningmeester

Hein Veloop

Algemeen bestuurslid

Helen Hüpscher-Bakker

Algemeen bestuurslid

Nathalie Korsman

Overige informatie
bestuur (*)

Arie Jan Göbel
Wilmer Smeenk

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

Het in stand houden van de door Cornelis Vrij in 1898 opgerichte en door hem geleide
school, genoemd de Cornelis Vrij School. Het oprichjten of in stand houden van een of
meer scholen voor jongens en meisjes, het geven van basisonderwijs, zodanig dat de
lichamelijke, intellectuele, esthetische, sociale en ethische opveoding daarmeee tevens
zal zijn gediend. Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen, die aan het
doel bevoordelijk kunnen zijn.

(*) 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?

De instelling geeft basisonderwijs. De werkzaamheden worden gedurende het
schooljaar verricht.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling verkrijgt inkomsten vanuit de rijksoverheid, de gemeente, de
ouderbijdragen en schenkingen.

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).

De inkomsten worden besteed aan onderwijs in overeenstemming met hetgeen is
beschreven in de schoolgids en verantwoord in de jaarrekening.

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

https://www.cornelisvrij.nl/schoolgids/

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).

Het statutair bestuur ontvangt geen vergoeding anders dan in redelijkheid gemaakte
kosten. Het onderwijzend personeel wordt in overeenstemming met de CAO beloond.

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.cornelisvrij.nl/schoolgids/
https://www.cornelisvrij.nl/bestuur-en-organisatie/jaarverslag%202021

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

€

427.000

Financiële vaste activa

€

404.005

€

831.005

€

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

202.823

Passiva

31-12-2020 (*)

€

+
€

202.823

€

1.033.828

2.086.389

€

143.162

€

197.435

€

340.597

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

€

556.162

€

370.402

Voorzieningen

€

43.560

€

13.736

Langlopende schulden

€

98.182

€

0

Kortlopende schulden

€

335.924

€

2.042.848

Totaal

€

1.033.828

€

2.426.986

+
€

2.086.389

€

2.426.986

+
Totaal

+

31-12-2021

+

https://www.cornelisvrij.nl/bestuur-en-organisatie/jaarverslag%202021

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Rijksbijdragen

€

1.641.661

€

1.516.190

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

84.655

€

73.372

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

441.153

Som van de overige baten

€

441.153

Overige Baten

+

€

215.453

€

215.453

+

+

€

2.167.469

€

1.805.015

Personeelskosten

€

1.546.118

€

1.475.110

Afschrijvingen

€

43.388

€

62.903

Huisvestingslasten

€

107.674

€

68.354

Overige lasten

€

283.329

€

206.023

Totaal lasten

€

1.980.509

€

1.812.390

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.200

€

40

Resultaat

€

185.760

€

-7.335

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

185.760

+

€

-7.335

€
185.760

€

-7.335

+
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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.cornelisvrij.nl/bestuur-en-organisatie/jaarverslag%202021

https://www.cornelisvrij.nl/bestuur-en-organisatie/jaarverslag%
202021

Open

