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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
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	1: 
	8: Hans Kok
	10: Willem Fhij
	9: Mark Nijenmanting
	12: 
	11: 
	7_A4: 25
	16_ML: "Toppers Op Zondag" wil kinderen die opgroeien in achterstandssituaties de kans geven zich goed te ontwikkelen en de eigen talenten te ontdekken en te benutten. Daartoe bieden we gemotiveerde jongeren, die een steuntje in de rug nodig hebben, de mogelijkheid hun horizon te verbreden op educatief, sociaal-cultureel en maatschappelijk gebied. Op de weekendschool maken de jongeren kennis met allerlei beroepen, bedrijven en instellingen. 
	13_ML: 
	0: Stichting Weekendschool Toppers op Zondag in Twente 
	5: toppersopzondag.nl
	2: postbus 771 7550AT Hengelo(o)
	4_EM: nicolevdz.weekendschool@gmail.com
	1_KVK: 08179201
	6_RSIN: 819739418
	3_TEL: 0614858066
	18_ML: Het jaarprogramma omvat verschillende stappen: werving kinderen, programma ontwikkeling, programma uitvoering en evaluatie. De kinderen worden geworven in de groepen 7 van de basisscholen. in overleg met ouders en leerkrachten.  De betreffende scholen worden door de gemeente aangewezen. Het zijn de scholen waar de kinderen van onze doelgroep naar school gaan. Voor beide opleidingsvarianten, horizonverbreding en talentontwikkeling, ontwikkelen we jaarlijks een programma met verschillende thema's zoals techniek, gezondheidszorg, openbaar bestuur, ondernemen, kunst, logistiek,e.d. Het programma omvat ook enkele workshops zoals Beroepen in beeld, legolab, Workspace en een Sportclinic. Bij de werving worden kinderen toegewezen aan groepen met maximaal 20 deelnemers. Elke groep heeft een coach en assistnt die de uitvoering en evaluatie van het progrmma verzorgen. 
	19_ML: TOZ ontvangt subsidies van de verschillende overheden, waarmee ongeveer 50% van de kosten zijn gedekt. De overige inkomsten ontvangen we van fondsen, serviceclubs en bedrijven.  
	20_ML: De verkregen gelden worden besteed aan de ontwikkeling en uiktvoering van programma's inclusief de organisatie en uitvboering van workshops,vervoer, lunch kinderen, materialen, huur locaties, vergoedingen coaches en assistenten. Daarnaast zijn er algemene kosten : verzekeringen, accountantskosten, administreit en ict kosten en bankkosten. 
	21: 
	_MLT: 
	knop: 

	22_ML: Het statutair bestuur en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen, met uitzondering van een compensatie voor gemaakte onkosten. De programmamanager, coaches en assistent coaches ontvangen een vergoeding op basis van inzet. 
	23_ML: 
	24: 
	_MLT: www.toppersopzondag.nl 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 629
	6_GT: 3475
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 65674
	4_GT: 629
	9_GT: 69149
	10_GT: 69778

	3: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 40613
	4_GT: 29165
	5_GT: 69778

	4: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 32183
	4_GT: 24506
	5_GT: 56689

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 2
	6_GT: 1799
	7_GT: 
	5_GT: 1167
	3_GT: 
	8_GT: 53721
	4_GT: 2
	9_GT: 56687
	10_GT: 56689

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

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

	5_ML: De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende instellingen". De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde verminderd met lineaire afschrijvingen. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld staan deze vrij ter beschikking.De Stichting is gehouden het vermogen slechts aan te wenden in overeenstemming met de doelstelling waartoe zij in het leven is geroepen.Kortlopende schulden en overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Het betreffen verplichtingen die binnen 1 jaar vervallen. Voor donaties of subsidies voor een speciaal doel dat binnen een jaar gerealiseerd is zijn de vooruit ontvangen bedragen onder korte termijnschulden opgenomen. Ontvangsten en uitgaven worden als baten en lasten toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

	3: 
	1: 
	1_A7: 0
	2_A7: 56000
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 7300
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 56357
	9_A7: 63657
	10_A7: 119657
	16_A7: 
	11_A7: 81390
	17_A7: 8524
	12_A7: 69
	18_A7: 
	13_A7: 1778
	19_A7: 
	14_A7: 27896
	20_A7: 8524
	21_A7: 
	22_A7: 8524
	15_A7: 111133

	2: 
	1_A7: 0
	2_A7: 43659
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 23250
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 56997
	9_A7: 80247
	10_A7: 123906
	16_A7: 
	11_A7: 91465
	17_A7: 1279
	12_A7: 420
	18_A7: 
	13_A7: 3455
	19_A7: 
	14_A7: 27287
	20_A7: 1279
	21_A7: 
	22_A7: 1279
	15_A7: 122627

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	JV: 
	_MLT: www.toppersopzondag.nl 
	knop: 

	3_ML: In verband met de Corona uitbraak zijn er aanmerkelijke verschillen tussen de begroting 2000 en de werkelijke kosten. Een aantal bijeenkomsten is uitgevallen en vervangen door digitale ondersteuning. I.v.m. de flexibele inzet van coaches en assistenten heeft dit geleid tot lagere medewerkerskosten, ook is er minder uitgegeven aan lunches, reiskosten, huur e.d. terwijl er meer is uitgegeven aan workshops



