Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer
van Koophandel (*)

OSG Singelland
0 1 0 8 0 0 9 6

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

Van Haersmasingel 37

Telefoonnummer

0512582345

E-mailadres

info@singelland.nl

Website (*)

www.singelland.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 6 4 5 8 4 1 0

Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
5 8 0
2 0

Aantal vrijwilligers (*)

Bestuurslid 1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Naam bestuurslid

Functie bestuurslid

P. Schram

voorzitter raad van toezicht

Bestuurslid 2
Bestuurslid 3
Bestuurslid 4
Bestuurslid 5
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*3FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

(**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel: het bevorderen, in stand houden en verzorgen van
voldoende openbaar voortgezet onderwijs in de regio die in elk geval gevormd wordt
door de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, met
inachtneming van artikel 42 van de Wet op het Voortgezet onderwijs.
Artikel 42 van bedoelde wet luidt als volgt: “Het openbaar onderwijs draagt bij aan de
ontwikkeling van de leerling met aandacht voor de levensbeschouwelijke en
maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, en met
onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Openbare
scholen zijn toegankelijk voor leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst of
levensbeschouwing. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders
godsdienst of levensbeschouwing.”

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?

Aan het strategisch beleidsplan 2018-2022 liggen de uitkomsten van Singelland 400
(S400) ten grondslag. Een indrukwekkende vertegenwoordiging van iedereen die op
enigerlei wijze bij Singelland betrokken is, heeft bijgedragen aan de visie en missie van
OSG Singelland en in het bijzonder de uitwerking ervan. Een co-creatie op basis van
openheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid. De gedachte dat niemand bestaat zonder
de ander (Ubuntu) stond daarbij centraal.
De koers die het proces om te komen tot dit strategisch beleidsplan heeft gekenmerkt,
laat zich samenvatten als: van binnen naar buiten:
- groeien naar verantwoordelijkheid: voor jezelf en voor de ander
- persoonlijke ontplooiing binnen een leergemeenschap
- van de eigen binnenwereld naar een steeds grotere buitenwereld
Deze koers valt samen met de drie kerntaken die in het huidige denken over onderwijs
worden geduid als subjectificatie (vorming van de persoon), kwalificatie (kennis en
vaardigheden)en socialisatie (lidmaatschap van een gemeenschap; waarden en
normen).

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Voor iedere school en Singelland als geheel is daarbij een evenwicht tussen deze
kerntaken
vanbijdrage
essentieel
rijksbijdrage/
vanbelang.
ouders De uitkomsten van S400 kunnen worden
samengevat als drie verbindende thema’s of pijlers onder dit strategisch beleidsplan:
- groeien naar verantwoordelijkheid: voor jezelf en voor de ander
- persoonlijke ontplooiing binnen een (leer)gemeenschap
- van de eigen binnenwereld naar een steeds grotere buitenwereld
Drie centrale thema’s in het kader van socialisatie (en Bildung)
1. samenwerking
2. talent in ontwikkeling
3. maatwerk en keuzemogelijkheden
De doelstellingen en ambities voor de komende periode laten zich samenvatten als het
Singelland-Zes-Punten-Plan (SZPP) en worden in het strategisch beleidsplan
uitgewerkt:
1. maatwerk, 2. gelijke kansen, 3. plusdocument, 4. professionalisering, 5. opleiden in
de school, 6. maatschappelijke opdracht.

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
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).

aan buitenschoolse activiteiten, voor de leerlingen

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

https://www.singelland.nl/downloads

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

OSG Singelland beloont zijn medewerkers marktconform CAO Voortgezet Onderwijs.
Voor de bestuurder zijn de arbeidsvoorwaarden conform de Bestuurders CAO voor het
voortgezet onderwijs. De voorzitter en de leden van de raad van toezicht ontvangen
een vergoeding conform de adviestabel van de VTOI, waarbij het leerlingenaantal
bepalend is voor de hoogte van de vergoeding. De personeelslasten zijn terug te
vinden in de jaarrekening.

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.

Een uitgebreid verslag van de activiteiten van OSG Singelland vindt u in het
Bestuursverslag 2020.

Url van het activiteiten
https://www.singelland.nl/downloads
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

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

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

7.779.802

8.371.823

€

+

€

7.779.802

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 14.372.030

€ 11.404.107

+
8.371.823

€

2.270.156

Continuïteitsreserve

€

5.318.394

€

5.164.456

Bestemmingsreserve

€

5.369.967

€

3.599.768

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

+

€ 24.421.988

31-12-2020 (*)

€
€

+

+

€ 10.688.361

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 24.421.988

8.764.224

1.777.393

+
€ 13.181.500

+

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

31-12-2021

€

€ 16.642.186

Totaal

Passiva

8.489.457

5.244.170

+
€ 21.553.323

€

8.071.493

€

9.113

€

4.708.493

+

https://www.singelland.nl/sites/default/files/2022-09/906001200-NT-1150%2C%20OSG%20Singelland%2C%20Jaarstukken%202021.pdf

+
€ 21.553.323
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Subsidies van overheden

€

41.455.784

€

38.450.572

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

785.222

€

229.877

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

+

€
€

42.241.006

+
38.680.449

€
€

139.738

+

€
€

139.738

€

1.893.380

374.736

+
374.736

1.680.187

+
Som van alle baten

Lasten

€

+
€

44.274.124

40.735.372

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

35.199.266

€

34.159.512

Huisvestingskosten

€

1.869.669

€

2.244.994

Afschrijvingen

€

1.354.363

€

1.447.676

Financiële lasten

€

31.694

€

18.379

Overige lasten

€

3.894.995

€

3.615.063

Som van de lasten

€

42.349.987

€

41.485.624

Saldo van baten en lasten

€

1.924.137

€

-750.252

+

+
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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.singelland.nl/sites/default/files/2022-09/906001200-NT-1150%2C%20OSG
%20Singelland%2C%20Jaarstukken%202021.pdf

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

https://www.singelland.nl/sites/default/files/2022-09/906001200-NT-1150%
2C%20OSG%20Singelland%2C%20Jaarstukken%202021.pdf

Open

