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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.



05 van 06

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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
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	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: J.M.P. Moons
	10: 
	9: 
	12: C.A.C. van Bragt
	11: A.R.G. van der Zee
	7_A4: 2204
	16_ML: Het verzorgen en bevorderen van onderwijs en overige educatie in de meest brede zin van het woord, met een bijzondere focus op groen en agrarisch onderwijs, met inbegrip van de thema's gezonde leefomgeving, voeding, water, klimaat-adaptatie, agroproductie en welzijn van mens en dier; Het ontwikkelen van (praktijk)gerichte kennis ten behoeve van beroepen, onder andere gerelateerd aan de hiervoor vermelde sectoren en thema's. Het ontwikkelen en bevorderen van andere onderwijsactiviteiten, het contractonderwijs daaronder begrepen, ten behoeve van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) onder andere gerelateerd aan de hiervoor vermelde sectoren en thema's. Het verbinden van instellingen, ondernemingen en overige partijen en belangen, voor zover die bijdragen aan de hiervoor geformuleerde doelstellingen. Het ontwikkelen, verzorgen en bevorderen van andere activiteiten, onder andere gerelateerd aan de hiervoor vermelde sectoren en thema’s. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk.

	13_ML: 
	0: Stichting Yuverta
	5: www.yuverta.nl
	2: de Molen 94 3995AX Houten
	4_EM: bestuur@yuverta.nl
	1_KVK: 27177194
	6_RSIN: 808114256
	3_TEL: 0306345100
	18_ML: zie jaarverslag
	19_ML: zie jaarverslag
	20_ML: zie jaarverslag
	21: 
	_MLT: https://yuverta.nl/beleid
	knop: 

	22_ML: Voor de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt de Wet Normering Topinkomens (WNT) in acht gehouden. Voor het personeel is de CAO mbo geldend.
	23_ML: zie jaarverslag
	24: 
	_MLT: https://yuverta.nl/beleid
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 86000
	2_GT: 164562000
	6_GT: 6172000
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 54000
	8_GT: 82254000
	4_GT: 164702000
	9_GT: 88426000
	10_GT: 253128000

	3: 
	2_GT: 9592000
	3_GT: 48900000
	1_GT: 156057000
	4_GT: 38579000
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	7_GT: 
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	3_GT: 54000
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	9_GT: 73380000
	10_GT: 239973000

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: https://yuverta.nl/beleid
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	9_A7: 6001000
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	17_A7: 5925000
	12_A7: 20710000
	18_A7: 
	13_A7: 16378000
	19_A7: 
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	20_A7: 5925000
	21_A7: 
	22_A7: 5925000
	15_A7: 250841000
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	7_A7: 
	8_A7: 6456000
	9_A7: 6456000
	10_A7: 234891000
	16_A7: -1145000
	11_A7: 174065000
	17_A7: 3788000
	12_A7: 14314000
	18_A7: 
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	JV: 
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	knop: 

	3_ML: https://yuverta.nl/beleid



