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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

ds. Pierson Stichting voor Voortgezet Onderwijs
1 7 1 0 9 5 3 0

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

Geraert ter Borchstraat 1, 5212 CZ 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer

0 7 3 6 4 4 2 9 2 9

E-mailadres

info@pierson.nl

Website (*)

www.pierson.nl

RSIN (**)

8 0 7 5 2 1 5 1 6

Aantal medewerkers (*)

1 2 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

O.C. Bult

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

rector/bestuurder: W.C.F. Klaassen

IB 114 - 1Z*1FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

overige leden Raad van Beheer (toezichthoudend deel): A. de Bruijn, L. Schmeitz, P.
van Tilburg, T. Koot en M. Volp

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

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.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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.

(**) 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?

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

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Bekostiging via ministerie van OCW (subsidies), ouderbijdragen ouders, overige
overheidsbijdragen, donaties en giften

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).

Bekostigen van onderwijs. Vermogen wordt aangehouden (op bank- en
spaarrekeningen en in beleggingen) om een noodzakelijke risico-reserve te vormen.

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

De stichting expoiteert dus een scholengemeenschap.
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.

www.scholenopdekaart.nl

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).

Voor de stichting is de cao voor het Voortgezet Onderwijs integraal van toepassing.

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.

Hiervoor wordt verwezen naar het meest recente, publieksversie van het (verkorte)
jaarverslag, dat op de website www.pierson.nl is te vinden.

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

www.pierson.nl

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

1.015.810

1.127.695

€

+

€

1.015.810

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

238.420

€

283.260

Effecten

€

1.858.488

€

1.726.930

Liquide middelen

€

4.131.375

€

4.270.217

+
1.127.695

31-12-2019 (*)

Eigen vermogen

€

3.013.263

€

3.180.346

Voorzieningen

€

2.639.584

€

2.478.413

Langlopende schulden

€

0

€

97.988

Kortlopende schulden

€

1.591.246

€

1.651.355

Totaal

€

7.244.093

€

7.408.102

€

+
€

6.228.283

€

7.244.093

+
€

6.280.407

€

7.408.102

+
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

www.pierson.nl

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

11.094.785

€

10.904.329

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

1.364.016

€

1.440.737

College-, cursus-, les- en examengelden

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€
€

163.487

156.895

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

535.294

Som van de overige baten

€

535.294

+

€

641.669

€

641.669

+

+

€

13.157.582

€

13.143.630

Personeelskosten

€

10.816.980

€

10.319.025

Afschrijvingen

€

254.083

€

285.676

Huisvestingslasten

€

860.767

€

778.181

Overige lasten

€

1.413.538

€

1.442.287

Totaal lasten

€

13.345.368

€

12.825.169

Saldo financiële baten en lasten

€

20.703

€

36.465

Resultaat

€

-167.083

€

354.926

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

-167.083

+

€

354.926

€
-167.083

€

354.926

+
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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.

www.pierson.nl

www.pierson.nl

Open

