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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Gilde Opleidingen
4 1 0 6 8 5 0 1

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

Olympialaan 1, 6042 JZ Roermond
0 8 8 4 6 8 2 0 1 0

E-mailadres

info@rocgilde.nl

Website (*)

www.gildeopleidingen.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 0 5 3 0 0 5 8 2
8 2 1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. ir P.T.H.J. Thuis EMC

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Dhr. P.E.L. Tummers MME

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 heeft ten doel het (doen) geven en bevorderen van alle onderwijs en
vorming in de sector beroepsonderwijs en educatie, daaronder begrepen
contractonderwijs en cursussen en verder overige vormen van onderwijs.

(**) 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?

https://www.gildeopleidingen.nl/over-gilde/organisatie/

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Gilde Opleidingen wordt voor het overgrote gedeelte publiek gefinancierd door de
overheid.

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).

Gilde Opleidingen verzorgt (MBO)onderwijs in Noord- en Midden Limburg. Aangezien
de organisatie met publieke gelden wordt gefinancierd, dient Gilde Opleidingen te
voldoen aan de daarvoor geldende richtlijnen.

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

https://www.gildeopleidingen.nl/over-gilde/organisatie/

In dat kader financiert Gilde Opleidingen middels Schatkistbankieren. Zij belegt niet.

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).

WNT normering onderwijs voor het College van Bestuur, voor het overige personeel
geldt de CAO MBO.

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.gildeopleidingen.nl/over-gilde/organisatie/

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

€ 52.567.685

€ 52.551.141

Materiële vaste activa

€ 54.588.314

€ 56.894.639

Voorzieningen

€

€

5.553.561

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€

€

5.000.000

Kortlopende schulden

€ 19.824.948

€ 20.089.202

Totaal

€ 77.431.288

€

+

€ 54.588.314

€ 56.894.639

Voorraden

€

3.710

€

3.385

Vorderingen &
overlopende activa

€

2.129.802

€

3.710.394

Effecten

€

Liquide middelen

€ 20.709.462

€
€ 22.585.486

+
€ 22.842.974

+
€ 26.299.265

+
Totaal

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

+

5.038.655

€ 77.431.288

+
€ 83.193.904

https://www.gildeopleidingen.nl/over-gilde/organisatie/

+

+
€ 83.193.904
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

81.536.452

€

84.336.607

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

971.256

€

958.485

College-, cursus-, les- en examengelden

€

388.391

€

493.190

Baten werk in opdracht van derden

€

3.640.354

€

4.297.818

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

1.128.913

Som van de overige baten

€

1.128.913

+

€

1.331.862

€

1.331.862

+

+

€

87.665.366

€

91.417.962

Personeelskosten

€

65.408.396

€

63.971.008

Afschrijvingen

€

5.258.414

€

5.892.757

Huisvestingslasten

€

5.650.336

€

5.637.390

Overige lasten

€

11.036.872

€

12.926.470

Totaal lasten

€

87.354.018

€

88.427.625

Saldo financiële baten en lasten

€

-294.805

€

-475.263

Resultaat

€

16.543

€

2.515.074

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

16.543

+

€

2.515.074

€
16.543

€

2.515.074

+
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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.gildeopleidingen.nl/over-gilde/organisatie/

Open

