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Inleiding
De ds. Pierson stichting voor voortgezet onderwijs is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Volgens de (per 1 januari 2014 gewijzigde) regelgeving van de belastingdienst voor ANBI's moeten wij
diverse gegevens openbaar maken. Door deze publicatie voldoen wij hieraan.
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Naam
Wij zijn een stichting, met de naam: ds. Pierson Stichting voor voortgezet onderwijs. De vestigingsplaats is
's-Hertogenbosch. Onder de stichting ressorteert één school, te weten het ds. Pierson College
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Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer van de stichting is: 8075.21.516.
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Contactgegevens
ds. Pierson Stichting voor voortgezet onderwijs.
- Correspondentieadres: Postbus 701, 5201 AS 's-Hertogenbosch.
- Vestigingsadres: Geraert ter Borchstraat 1, 5212 CZ 's-Hertogenbosch
- Telefoon: 073 - 644 29 29
- (algemene) mailadres: info@pierson.nl
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Bestuurssamenstelling
Het bestuur (ofwel Raad van Beheer) bestaat uit een:
1. uitvoerend deel, in de persoon van de heer L.J.R. Schoonwater, rector-bestuurder;
2. toezichthoudend deel:
Per 1 juni 2022 waren de volgende personen lid van het toezichthoudend deel van het bestuur:
dhr. O. Bult, voorzitter
Mw. A. de Bruijn
mw. L. Schmeitz
dhr. P. van Tilburg
mw. M. Volp
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Beleidsplan
De belastingdienst stelt als eis een beleidsplan. In een schoolomgeving wordt gesproken over een
schoolplan. Op de website www.scholenopdekaart.nl is dit in te zien.
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Beloningsbeleid
Voor de stichting is de cao voor het Voortgezet Onderwijs integraal van toepassing.
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Doelstelling
Het ds. Pierson College is een protestants-christelijke school met een open karakter. De school biedt
vmbo-t, havo en atheneum en heeft ruim 1.600 leerlingen en 170 medewerkers.
De Pierson is een leerlinggerichte school: naast goed eigentijds onderwijs en leerlingbegeleiding staat de
ontwikkeling van leerlingen tot zelfstandig denkende mensen hoog op onze agenda.
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Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Hiervoor wordt verwezen naar het meest recente jaarverslag, dat op onze website www.pierson.nl is te
vinden.
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Financiële verantwoording
Op de website www.scholenopdekaart.nl is hierover informatie te vinden.
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