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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting PCPO De Vier Windstreken
2 4 2 9 7 4 4 1

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

Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda
0 1 8 2 5 2 6 7 1 9

E-mailadres

info@d4w.nl

Website (*)

www.d4w.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

3 5 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

D.M.A. Lorier-Kooi

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting beoogt aan protestants christelijke scholen onderwijs te doen geven op
protestants christelijke grondslag. Zij gaat daarbij uit van de Bijbel als Gods Woord
vanuit de protestants christelijke levensbeschouwing.

(**) 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 stichting tracht haar doel te bereiken:
- door het oprichten, instand houden het besturen van één of meer protestants
christelijke en intercofessionele scholen voor primair onderwijs en het oprichten, in
stand houden en besturen van scholen op basis van samenwerking met besturen van
andere richtingen;
- het samenwerken met organisaties die eenzelfde doel nastreven;
- het benutten van alle andere wettige middelen die ter bereiking van het doel dienstig
zijn.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit:
- subsidies;
- leningen;
- erfstellingen;
- legaten;
- giften;
- schenkingen;
haar overig rechtmatig toekomende baten.

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 verkregen inkomsten worden besteed aan het geven van onderwijs aan kinderen in
de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

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

https://d4w-live-3126f5d06cce4967b321c17b96fb7-c6255cb.aldryn-media.com/filer
_public/bf/09/bf096a7c-d29d-454c-b2fa-bd145242c5f0/d4w-strategische_koers_202
0-2024-digi-pagina-lr.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).

De vaststelling van de rechtspositie, de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden
van het lid van het college van bestuur geschiedt door de raad van toezicht. Jaarlijks
wordt door de raad van toezicht in de jaarrekening verantwoord welke bedragen zijn
toegekend aan de leden van het college van bestuur.
De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding voor de door hen ten
behoeve van de stichting te verrichten werkzaamheden. De hoogte hierven wordt door
de raad van toezicht vastgesteld met inachtneming van de voor de sector Primair
Onderwijs geldende normen. Jaarlijks wordt door de raad van toezicht in de
jaarrekening verantwoord welke bedragen zijn toegekend aan de raad van toezicht. De
leden van de raad van toezicht ontvangen tevens een vergeoding voor de door hen
gemaakte onkosten.
Het personeel van de stichting wordt conform CAO Primair Onderwijs betaalt.

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 het bestuursverslag 2021

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

https://d4w-live-3126f5d06cce4967b321c17b96fb7-c6255cb.al
dryn-media.com/filer_public/1b/d0/1bd0475e-ad2b-4b65-b6733d864cf20c64/jaarverslag_2021_publicatieversie.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

3.269.486

Financiële vaste activa

€

6.000

€

3.275.486

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2020 (*)

€

+

€

3.399.259

€

7.260

€

3.406.519

€

1.232.568

Eigen vermogen

€

5.637.604

€

4.037.243

Voorzieningen

€

2.361.262

€

2.354.675

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 10.644.036

€
2.645.170

€

3.038.620

€

9.430.538

1.617.174

€
6.135.982

€

+
7.368.550

4.406.845

+
€

6.024.019

€

9.430.538

+

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 (*)

€

€
Totaal

+

31-12-2021

€ 10.644.036

+

+

+

https://d4w-live-3126f5d06cce4967b321c17b96fb7-c6255cb.aldryn-media.com/filer_public/b2/01/b2012b12-f8ef-4f74-bafc-9a39d40dab99/jaarrekening_20
21_publicatieversie.pdf
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Rijksbijdragen

€

19.811.418

€

18.197.685

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

156.084

€

200.324

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

1.107.690

Som van de overige baten

€

1.107.690

Overige Baten

+

€

1.216.528

€

1.216.528

+

+

€

21.075.192

€

19.614.537

Personeelskosten

€

15.763.025

€

16.228.518

Afschrijvingen

€

530.922

€

515.041

Huisvestingslasten

€

1.556.722

€

1.591.073

Overige lasten

€

1.620.938

€

1.502.237

Totaal lasten

€

19.471.607

€

19.836.869

Saldo financiële baten en lasten

€

-3.224

€

-3.068

Resultaat

€

1.600.361

€

-225.400

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

1.600.361

+

€

-225.400

€
1.600.361

€

-225.400

+
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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://d4w-live-3126f5d06cce4967b321c17b96fb7-c6255cb.aldryn-media.com/filer_pu
blic/b2/01/b2012b12-f8ef-4f74-bafc-9a39d40dab99/jaarrekening_2021_publicatieversie.
pdf

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

https://d4w-live-3126f5d06cce4967b321c17b96fb7-c6255cb.aldryn-media.com/filer
_public/b2/01/b2012b12-f8ef-4f74-bafc-9a39d40dab99/jaarrekening_2021_publicati
eversie.pdf

Open

