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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: B.M.P. Pellikaan
	10: 
	9: 
	12: 
	11: M.H.C. Komen (vice-voorzitter)
	7_A4: 
	16_ML: De stichting heeft ten doel:- het bevorderen, ontwikkelen en verzorgen van onderwijs, alsmede van de algemene -  maatschappelijke - beroepsvorming van personen in het algemeen en in het  bijzonder met betrekking tot duurzaam en innovatief handelen in het groene domein,- het verrichten van praktijkgericht onderzoek- het verwerven, ontwikkelen en doorgeven van kennis aan jongeren, volwassenen en  organisaties, die algemene en professionele vorming, zingeving en dienstverlening  zoeken op - onder meer - het volledige terrein van de "groene" sector, daaronder  begrepen dat van de voedselketen en de natuurlijke leefomgeving, en die daardoor  met succes kunnen bijdragen aan de veranderende samenleving.
	13_ML: 
	0: Stichting Aeres Groep
	5: www.aeres.nl
	2: Postbus 245, 6710 BE Ede
	4_EM: info@aeres.nl
	1_KVK: 41246832
	6_RSIN: 
	3_TEL: 0880207000
	18_ML: De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het in stand houden van een aantal onderwijsinstellingen en o.a: - het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen, cursussen en trainingen.- het samenwerken met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in het groene domein
	19_ML: Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:- het kapitaal van de stichting- college- en cursusgelden en andere bijdragen van studenten- inkomsten uit contractactiviteiten en overige dienstverlening- bekostiging door de overheid- subsidies, giften en donaties- hetgeen verkregen wordt door erfstelling of legaten- hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
	20_ML: Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.De stichting houdt niet meer vermogen aan dat redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen.
	21: 
	_MLT: 
	knop: 

	22_ML: Het bestuur ontvangt een vergoeding gebaseerd op de WNT norm. Verantwoording vindt plaats in de jaarrekening (zie ook https://www.aeres.nl/verantwoording/jaarverslagen)Mederwerkes van de stichting Aeres Groep voeren de werkzaamheden uit. Zij zijn in dienst van de stichting Aeres Groep en vallen onder de cao vo, cao mbo of cao hbo. 
	23_ML: Voor de activiteiten over 2021 wordt verwezen naar het geïntegreerd jaarverslag (https://www.aeres.nl/verantwoording/jaarverslagen)
	24: 
	_MLT: https://www.aeres.nl/verantwoording/jaarverslagen
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 30644
	2_GT: 128711754
	6_GT: 5309123
	7_GT: 
	5_GT: 8655
	3_GT: 4103420
	8_GT: 31693198
	4_GT: 132845818
	9_GT: 37010976
	10_GT: 169856794

	3: 
	2_GT: 7209249
	3_GT: 55388831
	1_GT: 68060973
	4_GT: 39197741
	5_GT: 169856794

	4: 
	2_GT: 6853327
	3_GT: 48240948
	1_GT: 59334031
	4_GT: 37802613
	5_GT: 152230919

	2: 
	1_GT: 158864
	2_GT: 115670194
	6_GT: 5545734
	7_GT: 
	5_GT: 9388
	3_GT: 6008606
	8_GT: 24838133
	4_GT: 121837664
	9_GT: 30393255
	10_GT: 152230919

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

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

	5_ML: 

	3: 
	1: 
	1_A7: 133019650
	2_A7: 18143528
	3_A7: 6635374
	4_A7: 29360528
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 4945774
	9_A7: 4945774
	10_A7: 192104854
	16_A7: -2412666
	11_A7: 117773002
	17_A7: 10243290
	12_A7: 9875588
	18_A7: -153412
	13_A7: 10906748
	19_A7: 97431
	14_A7: 40893560
	20_A7: 10187309
	21_A7: 
	22_A7: 10187309
	15_A7: 179448898

	2: 
	1_A7: 125869515
	2_A7: 10715798
	3_A7: 6984833
	4_A7: 23536997
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 5369962
	9_A7: 5369962
	10_A7: 172477105
	16_A7: -2108704
	11_A7: 115666174
	17_A7: 654776
	12_A7: 9492054
	18_A7: -167388
	13_A7: 10905172
	19_A7: 78856
	14_A7: 33650225
	20_A7: 566244
	21_A7: 
	22_A7: 566244
	15_A7: 169713625

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	JV: 
	_MLT: https://www.aeres.nl/verantwoording/jaarverslagen
	knop: 

	3_ML: De staat van baten en lasten is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Aeres.



