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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.
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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: de Bruin, Marco Jacobus Johannes
	10: nvt
	9: Meij, Annelous
	12: nvt
	11: Oosterwijk, Johannes Abraham Cornelis
	7_A4: 296
	16_ML: Het doel van de stichting is het bieden van speciaal onderwijs en ondersteuning aan kinderen en jongeren (of leerlingen) die kunnen worden gerekend tot het zorggebied van cluster 4 in de zin van de Wec.
	13_ML: 
	0: Stichting Yulius Onderwijs
	5: www.yulius.nl
	2: Boerhaavelaan 2 299 KZ Barendrecht
	4_EM: 
	1_KVK: 24292563
	6_RSIN: 007110005
	3_TEL: 0884056401
	18_ML: Wij bieden onderwijs aan leerlingen met (een vermoeden van) psychische problemen. Wij dragen er toe bij dat zij met plezier naar school gaan en zich vertrouwd genoeg voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen. Dit doen wij door goed onderwijs te combineren met de juiste ondersteuning. En met elkaar zorgen wij voor een positief pedagogisch- en leerklimaat.
	19_ML: Financiële verantwoordingVoor de financiële verantwoording van Stichting Yulius Onderwijs verwijzen we naar onze jaarrekening. Zie hiervoor https://www.yulius.nl/yulius-onderwijs-downloads/
	20_ML: Zie ook hiervoor onze jaarrekening. Zie hiervoor https://www.yulius.nl/yulius-onderwijs-downloads/
	21: 
	_MLT: https://www.yulius.nl/app/uploads/2021/01/Meerjarenbeleidsplan_YuliusOnderwijs_ANBI.pdf
	knop: 

	22_ML: BeloningsbeleidHet beloningsbeleid van medewerkers en directie zijn conform CAO. De bestuurders ontvangen beloning dan wel vergoeding conform statuten. Verantwoording hierover vindt plaats via de jaarrekening.
	23_ML: Verslag van activiteitenVoor een verslag van onze activiteiten verwijzen we naar het jaarverslag van Stichting Yulius Onderwijs. Zie hiervoor https://www.yulius.nl/yulius-onderwijs-downloads/
	24: 
	_MLT: https://www.yulius.nl/yulius-onderwijs-downloads/
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 2019895
	6_GT: 2253906
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 6592620
	4_GT: 2019895
	9_GT: 8846526
	10_GT: 10866421

	3: 
	2_GT: 1361894
	3_GT: 0
	1_GT: 5438031
	4_GT: 4066496
	5_GT: 10866421

	4: 
	2_GT: 1168094
	3_GT: 0
	1_GT: 4450985
	4_GT: 3459188
	5_GT: 9078267

	2: 
	1_GT: 1479
	2_GT: 1834587
	6_GT: 2258196
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 4984005
	4_GT: 1836066
	9_GT: 7242201
	10_GT: 9078267

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

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

	5_ML: 
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	1: 
	1_A7: 32173030
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	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 1156302
	9_A7: 1156302
	10_A7: 33675801
	16_A7: -3489
	11_A7: 25421122
	17_A7: 987045
	12_A7: 503831
	18_A7: 0
	13_A7: 1903775
	19_A7: 0
	14_A7: 4856539
	20_A7: 987045
	21_A7: 0
	22_A7: 987045
	15_A7: 32685267

	2: 
	1_A7: 29672751
	2_A7: 253007
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 1051982
	9_A7: 1051982
	10_A7: 30977740
	16_A7: 0
	11_A7: 23604858
	17_A7: 141968
	12_A7: 347521
	18_A7: 0
	13_A7: 2170466
	19_A7: 0
	14_A7: 4712927
	20_A7: 141968
	21_A7: 0
	22_A7: 141968
	15_A7: 30835772

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	JV: 
	_MLT: https://www.yulius.nl/yulius-onderwijs-downloads/
	knop: 

	3_ML: Zie jaarverslag 2021.



