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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting INNOVO | Onderwijs op maat
1 4 0 8 3 5 6 8

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

Ruys de Beerenbroucklaan 29a, 6417CC, Heerlen
0 4 5 5 4 4 7 1 4 4

E-mailadres

mail@innovo.nl

Website (*)

www.innovo.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 1 4 2 2 1 4 1 5
8 6 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 114 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

College van Bestuur: Bert Nelissen (voorzitter), Nicole van Wolven (lid)

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

Het geven van en bevordering van (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal
onderwijs en direct daaraan gelieerde en ondersteunende activiteiten ten behoeve van
kinderen in de leeftijd van nul (0) tot en met twintig (20) jaar zonder winstoogmerk, op
katholieke, interconfessionele en algemeen bijzondere grondslag en openbaar
onderwijs in afzonderlijke scholen voor onderscheidenlijk katholiek, interconfessioneel,
protestants christelijk en algemeen bijzonder onderwijs en in een of meer scholen voor
openbaar onderwijs.

(*) 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 doelstelling

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Rijksbijdrage

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 doelstelling. Vermogen op spaarrekening.

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

https://www.innovo.nl/public/innovo/media/file/sbp/SBP.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).

(Bestuurders) 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.

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

https://www.innovo.nl/public/innovo/media/file/publicaties/jaarv
erslagINNOVO2020.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€ 20.800.104

€ 24.121.270

Materiële vaste activa

€ 14.678.659

€ 13.763.385

Voorzieningen

€

1.735.083

€

1.435.529

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€

25.358

€

24.363

Kortlopende schulden

€

8.223.761

€

7.230.797

Totaal

€ 30.784.306

€

+

€ 14.678.659
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€ 10.054.411

€ 13.763.385
€

6.051.236

€

6.113.139

€

350.000

€ 12.585.435

+
€ 16.105.647

+
€ 19.048.574

+
Totaal

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

+

€ 30.784.306

+
€ 32.811.959

+

https://www.innovo.nl/public/innovo/media/file/publicaties/jaarverslagINNOVO2020.pdf

+
€ 32.811.959
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

68.235.689

€

66.936.013

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

300.528

€

319.297

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

1.859.512

Som van de overige baten

€

1.859.512

Overige Baten

+

€

1.998.362

€

1.998.362

+

+

€

70.395.729

€

69.253.672

Personeelskosten

€

63.453.748

€

57.058.368

Afschrijvingen

€

2.025.302

€

1.913.501

Huisvestingslasten

€

3.693.745

€

3.587.742

Overige lasten

€

4.514.114

€

4.961.451

Totaal lasten

€

73.686.909

€

67.521.062

Saldo financiële baten en lasten

€

-29.986

€

13.815

Resultaat

€

-3.321.166

€

1.746.425

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

-3.321.166

+

€

1.746.425

€
-3.321.166

€

1.746.425

+
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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.

https://www.innovo.nl/public/innovo/media/file/publicaties/jaarverslagINNOVO2020.pdf

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

https://www.innovo.nl/public/innovo/media/file/publicaties/jaarv
erslagINNOVO2020.pdf

Open

