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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.
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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.
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	1: 
	8: H.J. van Arenthals
	10: 
	9: 
	12: 
	11: M.C.F. Nelen
	7_A4: 0816
	16_ML: 1. Het (doen) geven en bevorderen van aantoonbaar kwalitatief hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (daaronder begrepen contractonderwijs, cursussen en overige vormen van onderwijs), passend binnen de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Zeeland en het waarborgen hiervan voor de studenten. 2. Het onderwijs gaat uit van de erkenning, respectering en gelijkwaardigheid van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuiging van alle studenten, ouders, voogden of verzorgers van studenten en van docenten, opdat de student op grondslag van eigen overtuiging en verdraagzaamheid jegens die van anderen binnen de samenleving kan functioneren en de volle ontplooiing van de studenten wordt gestimuleerd. De Stichting is toegankelijk voor alle studenten zonder onderscheid naar godsdienst, levensbeschouwing of (culturele) achtergrond. 3. De Stichting draagt zorg voor een goede beroepsoriëntatie en beroepsopleiding dan wel educatie. Ook wordt zorg gedragen voor een brede maatschappelijke en levensbescho
	13_ML: 
	0: Scalda stichting voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
	5: www.scalda.nl
	2: Postbus 102, 4530 AC Terneuzen
	4_EM: ddejong@scalda.nl
	1_KVK: 41115327
	6_RSIN: 
	3_TEL: 0115641600
	18_ML: De Stichting tracht haar doel langs wettige weg te bereiken door:a. het geven van onderwijs; b. het bevorderen en verzorgen van cursussen, contractonderwijs en dergelijke; c. het daartoe oprichten en beheren van (de) scholen/instellingen; d. het samenwerken met (rechts)personen en instanties die eenzelfde dan wel verwant doel nastreven; e. een nauw contact te bevorderen tussen de Stichting, de studenten en de ouders/verzorgers/voogden van de studenten; f. een nauw contact te bevorderen met werkgevers en het beroepenveld; g. zich aan te sluiten bij voor de Stichting of de samenstellende (onderwijs) organisatorische eenheden relevante onderwijs- en andere organisaties. Hieronder valt ook het oprichten van een of meer van dergelijke organisaties die passen bij het doel van de Stichting; h. het toepassen van alle overige wettige middelen, die de doelstelling kunnen bevorderen. De werkzaamheden worden doorlopend en bij herhaling o.b.v. een jaarplanning uitgevoerd en zijn gericht op het voldoen aan de kwalificatiedossiers.
	19_ML: De financiële middelen van de stichting worden gevormd door:a. overheidsbekostiging en subsidies;b. school- en cursusgelden alsmede andere bijdragen van of namens studenten van beroepsonderwijs, educatie en contractactiviteiten;c. verkrijgingen krachtens erfstellingen, schenkingen en legaten (waarbij erfstellingen slechts beneficiair kunnen worden aanvaard);d. overige inkomsten, renten en baten en al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.
	20_ML: Jaarlijks beschrijven we dit uitvoerig in ons geïntegreerd jaardocument. Dat is via onderstaande link te benaderen. 
	21: 
	_MLT: https://scalda.nl/over-scalda/publieke-verantwoording
	knop: 

	22_ML: cao mbo en WNT
	23_ML: Jaarlijks beschrijven we dit uitvoerig in ons geïntegreerd jaardocument. Dat is via onderstaande link te benaderen. 
	24: 
	_MLT: https://scalda.nl/over-scalda/publieke-verantwoording
	knop: 
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	1_GT: 
	2_GT: 68247595
	6_GT: 1757890
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 442967
	8_GT: 13624934
	4_GT: 68690562
	9_GT: 15382824
	10_GT: 84073386

	3: 
	2_GT: 3201557
	3_GT: 17242111
	1_GT: 47137473
	4_GT: 16492245
	5_GT: 84073386

	4: 
	2_GT: 3543668
	3_GT: 19232754
	1_GT: 44281085
	4_GT: 17653427
	5_GT: 84710934

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 65776962
	6_GT: 2671533
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 482500
	8_GT: 15779939
	4_GT: 66259462
	9_GT: 18451472
	10_GT: 84710934

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: https://scalda.nl/over-scalda/publieke-verantwoording
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	3_ML: Er zit een fout in het formulier. Het resultaat deelneming wordt niet goed opgeteld bij het brutoresultaat waardoor het nettoresultaat niet goed wordt weergegeven.



