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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Nummer Kamer van
Koophandel

0 0 0 0 1 2 0 4 1 2 2 6

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

Heinsbergerweg 180

Telefoonnummer

0 4 7 5 3 2 2 3 2 4

E-mailadres

soml@soml.nl

Website (*)

www.soml.nl

RSIN (**)

8 0 8 3 4 6 0 6 4

Aantal medewerkers (*)

7 1 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. Drs. J. H. M. Kikken

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Dhr. P. M. E. G. M. Slegers RA

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 stelt zich zonder winstoogmerk ten doel het doen geven van katholiek en
algemeen bijzonder onderwijs in afzonderlijke scholen voor onderscheidenlijk katholiek
en algemeen bijzonder 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?

Ons onderwijs heeft een drievoudige opdracht: kwalificatie, socialisatie en
persoonsvorming. Wij bieden elke leerling de mogelijkheden om hier gericht aan te
werken. Dat betekent concreet dat we onder andere continu werken aan de vorm en
inhoud van het curriculum waarin burgerschap, doorstroom van leerlingen naar het
vervolgonderwijs en optimale begeleiding centraal staan. We hanteren daarbij de
volgende drieslag:
• Elke leerling zit mede aan het stuur van zijn eigen ontwikkeling;
• De leraar focust op het resultaat, maar vooral ook op het leerproces van de leerling;
• Wat kinderen leren, sluit aan bij wat ze al kennen en kunnen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De bekostiging vindt plaats middels Rijks- en ouderbijdrage.

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 inkomsten worden besteed aan het geven van onderwijs en de ondersteunende
activiteiten daarbij. Vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening.

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

https://www.soml.nl/assets/files/soml-meerjarenbeleidsplan-20212026-pluk-en-verwonder.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 vaste bezoldiging voor het statutair bestuur wordt vastgesteld door de Raad van
Toezicht. Het bezoldigingsmaximum (klasse D) in 2021 voor SOML is € 163.000. Dit
geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor
de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de
opdracht als voor het tarief.
Overige lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de CAO VO verwerkt.

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.soml.nl/assets/files/jaarverslag-soml-2021.pdf

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

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 27.385.062

Financiële vaste activa

€

€

0

0

0

€ 27.822.827
€

+

€ 27.385.062

0

€ 27.822.827

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.773.161

€

1.970.971

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

8.597.809

€

4.830.963

+
€ 10.370.970

Totaal

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

31-12-2020 (*)

Eigen vermogen

€ 22.331.480

€ 18.489.463

Voorzieningen

€

6.193.924

€

4.978.056

Langlopende schulden

€

4.184

€

4.184

Kortlopende schulden

€

9.226.444

Totaal

€ 37.756.032

€ 11.153.058

+
€

6.801.934

+
€ 37.756.032

+

31-12-2021

+
€ 34.624.761

https://www.soml.nl/assets/files/jaarverslag-soml-2021.pdf

+

+
€ 34.624.761
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Rijksbijdragen

€

73.125.554

€

65.742.896

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

42.258

€

42.189

College-, cursus-, les- en examengelden

€

0

€

0

Baten werk in opdracht van derden

€

0

€

0

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

3.496.942

€

3.026.186

Som van de overige baten

€

3.496.942

€

3.026.186

Overige Baten

+
+

+

€

76.664.754

€

68.811.271

Personeelskosten

€

59.651.691

€

58.045.660

Afschrijvingen

€

2.900.332

€

3.293.017

Huisvestingslasten

€

2.992.261

€

3.014.475

Overige lasten

€

5.185.614

€

3.890.673

Totaal lasten

€

70.729.898

€

68.243.825

Saldo financiële baten en lasten

€

-52.645

€

-23.689

Resultaat

€

5.882.211

€

543.757

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

5.882.211

+

€

543.757

€
5.882.211

€

543.757

+
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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.soml.nl/assets/files/jaarverslag-soml-2021.pdf

Open

