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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 0 5 3 4 0

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

Trivium 74, 4873 LP Etten-Leur

Telefoonnummer

0 7 6 5 0 4 8 0 0 0

E-mailadres

infopunt@curio.nl

Website (*)

www.curio.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.M.R.M. Neutelings

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

A.A. Kaim-Lamers

Algemeen bestuurslid

M.C.G. van Campenhout

Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De Stichting stelt zich ten doel:
het verzorgen en bevorderen van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de zin
van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs ("WEB") en onderwijs in de zin van de Wet
op het Voortgezet Onderwijs ("WVO"), alsmede de daaraan verwante activiteiten; het
verrichten van maatschappelijke diensten; het in samenhang met het eerder gestelde
bevorderen van de persoonlijke ontplooiing en het maatschappelijk functioneren van
leerlingen en studenten; het deelnemen aan activiteiten, die aansluiten bij die van de
Stichting, van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en/of andere
organisaties.

(**) 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 link instellinsplan 2020-2025 onderaan.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Rijksbijdragen, paricipatiebudget educatie, gemeentelijke bijdragen, cursus-, les- en
examengelden, werk i.o.v. derden, opbrengst verhuur, detachering personeel,
ouderbijdragen VO, bijdragen activiteiten en doorverkoop, catering, simulatieplaatsen
en overige.

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 link instellingsplan 2020-2025 onderaan.

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

Het vermogen wordt aangehouden op bank- en spaarrekeningen.

https://www.curio.nl/media/15epnikv/curio-instellingsplan-2020-20
25.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).

CAO BVE en VO

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 link jaarverslag 2020 onderaan.

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

https://www.curio.nl/media/kyal0hj4/jaarverslag-2020-stichtingcurio-onderwijsgroep-west-brabant.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 150.546.000

Financiële vaste activa

€

€

8.000

0

11.000

€ 168.682.000
€

+

€ 150.554.000

0

€ 168.693.000

Voorraden

€

83.000

€

45.000

Vorderingen &
overlopende activa

€

3.021.000

€

5.445.000

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€ 49.898.000

€ 34.618.000

+
€ 53.002.000

Totaal

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

31-12-2019 (*)

Eigen vermogen

€ 129.978.000

€ 127.097.000

Voorzieningen

€ 16.021.000

€ 17.849.000

Langlopende schulden

€ 22.339.000

€ 25.096.000

Kortlopende schulden

€ 35.218.000

€ 38.759.000

Totaal

€ 203.556.000

+
€ 40.108.000

+
€ 203.556.000

+

31-12-2020

+
€ 208.801.000

+

https://www.curio.nl/media/kyal0hj4/jaarverslag-2020-stichting-curio-onderwijsgroep-west-brabant.pdf

+
€ 208.801.000
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

199.169.000

€

198.853.000

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

3.399.000

€

3.558.000

College-, cursus-, les- en examengelden

€

702.000

€

520.000

Baten werk in opdracht van derden

€

2.272.000

€

2.992.000

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

3.648.000

€

7.559.000

Som van de overige baten

€

3.648.000

€

7.559.000

Overige Baten

+
+

+

€

209.190.000

€

213.482.000

Personeelskosten

€

159.022.000

€

164.903.000

Afschrijvingen

€

11.728.000

€

12.666.000

Huisvestingslasten

€

12.776.000

€

12.082.000

Overige lasten

€

20.967.000

€

21.793.000

Totaal lasten

€

204.493.000

€

211.444.000

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.816.000

€

-1.852.000

Resultaat

€

2.881.000

€

186.000

Belastingen

€

0

€

0

Resultaat deelnemingen

€

0

€

0

Resultaat na belastingen

€

2.881.000

€

186.000

Aandeel derden in resultaat

€

0

€

0

Nettoresultaat

€

2.881.000

€

186.000

Totaal baten

+

Lasten

+

+
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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.

Zie link jaarverslag 2020 onderaan.

https://www.curio.nl/media/kyal0hj4/jaarverslag-2020-stichting-cu
rio-onderwijsgroep-west-brabant.pdf

Open

