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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

College-, cursus-, les- en examengelden

Baten werk in opdracht van derden

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Som van de overige baten

Personeelskosten

Resultaat

Afschrijvingen

Belastingen

Huisvestingslasten

Resultaat deelnemingen

Overige lasten

Resultaat na belastingen

Totaal lasten

Aandeel derden in resultaat

Nettoresultaat

Saldo financiële baten en lasten

Overige Baten

Totaal baten

€ €

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
+

+

+

+

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

3 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.
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	16_ML: 1. De stichting heeft ten doel:
a. het realiseren dat zoveel mogelijk van de in de regio woonachtige leerlingen een ononderbroken onderwijs- en - ontwikkelingsproces kunnen doormaken;
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	1_KVK: 58309586
	6_RSIN: 852978662
	3_TEL: 0765607777
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	19_ML: Rijksbijdrage vanuit de begroting van OCW. Het RSV ontvangt voor iedere ingeschreven leerling in het regulier onderwijs een normbedrag. Het totaal te ontvangen budget kent drie componenten: een budget lichte ondersteuning, een budget zware ondersteuning en een regionaal budget.
	20_ML: Het doel is zoveel mogelijk leerlingen met een ondersteuningsbehoefte bij die leerling passend onderwijs te verzorgen. Het budget lichte ondersteuning wordt met name ingezet voor de bekostiging van het Praktijkonderwijs en de ondersteuning van leerlingen in het vmbo (het leerwegondersteunend onderwijs, lwoo). Het budget zware ondersteuning is bedoeld voor de bekostiging van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Voor de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen geeft het RSV een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af. De resterende middelen worden ingezet om de leerlingen in het regulier onderwijs te ondersteunen om te voorkomen dat ze doorverwezen worden naar het voortgezet speciaal onderwijs:maatwerktrajecten, een reboundvoorziening, symbiosetrajecten, en een schoolbudget waaruit iedere school snel  de gewenste ondersteuning kan bieden zonder administratieve procedures te doorlopen. 
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	22_ML: De bestuursleden ontvangen geen enkele vorm van bezoldiging voor hun rol als bestuurder van RSV Breda. De enige uitzondering is de externe, onafhankelijke voorzitter. Deze ontvangt voor diens activiteiten een vrijwilligersvergoeding.
	23_ML: De activiteiten van RSV Breda worden jaarlijks verwoord en verantwoord in een Jaarverslag. Het bestuursverslag en de Jaarrekening worden na bestuurlijke vaststelling gepubliceerd op de website www.rsvbreda.nl. Er is een publieksversie beschikbaar in de vorm van een factsheet: https://www.rsvbreda.nl/images/Factsheet_2021.pdf
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