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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Enkhuizer Zeevaartschool
4 1 2 3 5 0 1 6

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

Kuipersdijk 15
0 2 2 8 3 1 6 3 6 4

E-mailadres

info@ezs.nl

Website (*)

www.ezs.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

0 0 8 1 7 6 7 7 2
2 , 1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Paul van het Hof

Secretaris

Marijke de Jong

Penningmeester

Mattijs Wever

Algemeen bestuurslid

Jan Dijkstra

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting Enkhuizer Zeevaartschool, die niet van overheidswege wordt
gesubsidieerd, stelt zich tot doel iedereen (ongeacht vooropleiding) in staat te stellen
zeevaartkundig onderwijs te volgen. De Enkhuizer Zeevaartschool verzorgt
professionele, parttime opleidingen voor met name de zeilvaart.

(**) 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?

Verzorgen zeevaartkundig onderwijs voor de diploma's Kleine zeilvaart en Grote
zeilvaart zoals beschreven in artikel 12 van de regeling bemanning zeegaande
zeilschepen

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Lesgelden, inschrijfgelden en giften. Verder wordt voor de stichting Landelijk
Examenbureau Beroepszeilvaart de examinering verzorgd.

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).

De lesgelden worden besteed aan het instandhouden van het school, het verzorgen
van ons onderwijs, betalingen aan derden (docenten), ontwikkeling van onderwijs.

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

De ontvangen giften worden volledig besteed aan het instandhouden van ons
instructieschip 'Kaatje' .

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).

De bestuursleden verzorgen hun werk onbezoldigd. De werknemers zijn in dienst en
worden beloond (niet volgens CAO)

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.

De activiteiten in 2020 en 2021 bestonden uit het aanbieden van onderwijs zoals eerder
genoemd. Giften gedoneerd aan de EZS komen ten goede aan de Kaatje.
Het vaste personeel bestaat uit een directeur, administratiekrachten, een
bootsman/conciërge en een interieurverzorgster.
Alle docenten worden ingezet als externe leveranciers en factureren als zelfstandige.

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

Open
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Balans

0 1 – 0 7 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

01-07-2021

Passiva

01-07-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

804.639

Financiële vaste activa

€

2.000

€

806.639

+

Voorraden

€

876

€

2.255

Vorderingen &
overlopende activa

€

13.936

€

13.678

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

789.182

€

2.000

€

791.182

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

01-07-2020 (*)

Eigen vermogen

€

1.256.673

€

1.265.599

Voorzieningen

€

55.849

€

64.633

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

22.073

Totaal

€

1.334.595

€
€

34.428

€

1.364.660

€
513.144

€

+
€

527.956

€

1.334.595

557.545

+
€

573.478

€

1.364.660

+
Totaal

+

01-07-2021

+

+

+

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en
veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Rijksbijdragen

€

€

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

€

College-, cursus-, les- en examengelden

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

349.177

303.725

€

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

17.567

Som van de overige baten

€

24.275

6.708

+

8.480

€

27.870

€

36.350

+

+

€

373.452

€

340.075

Personeelskosten

€

124.932

€

130.624

Afschrijvingen

€

7.864

€

2.348

Huisvestingslasten

€

52.191

€

40.167

Overige lasten

€

195.059

€

198.662

Totaal lasten

€

380.046

€

371.801

Saldo financiële baten en lasten

€

-2.332

€

-761

Resultaat

€

-8.926

€

-32.487

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

-8.926

+

€

-32.487

€
-8.926

€

-32.487

+
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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.

Het financiele jaar van de stichting loopt van 1 juli tot 30 juni

Open

