Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Zuyd Hogeschool
1 4 0 6 0 9 9 5

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

Nieuw Eykholt 300 6419 DJ Heerlen

Telefoonnummer

0 4 5 4 0 0 6 0 6 0

E-mailadres

info@zuyd.nl

Website (*)

www.zuyd.nl

RSIN (**)

8 0 7 5 1 2 3 3 3

Aantal medewerkers (*)

1 2 9 2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

L.D. Verburg

Secretaris

S.P.J.J. Gorgels-Lindelauf

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

O.B. van Nugteren

Algemeen bestuurslid

F.L.J.M. Brand-Gruwel

Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*1FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting heeft ten doel het verzorgen van hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.3
van de WHW
De stichting verzorgt onderwijs te Heerlen, Maastricht en Sittard, doch kan ook op
andere plaatsen onderwijs verzorgen

(**) 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?

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door de instandhouding en
uitbreiding van de opleidingen van de Hogeschool en door andere wettige
middelen die het doel bevorderen
De stichting draagt in het algemeen bij aan de ontwikkeling van vakgebieden
en beroepenvelden en in bijzonder, aan de beroepsvorming van
ingeschreven studenten
Bij de realisering van haar doelstellingen laat de stichting ten aanzien van de
opleidingen op algemene grondslag zich mede leiden door de
gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke
overtuigingen en stromingen, voor zover die stoelen op waarden en normen
in de Nederlandse samenleving erkend.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

rijksbijdragen
college-, cursus- en examengelden
inkomsten uit activiteiten van de stichting
inkomsten uit activiteiten van met de stichting gelieerde rechtspersonen
schenkingen, erfstellingen of legaten
andere inkomsten en middelen

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 Stichting Zuyd Hogeschool heeft vermogen, echter geen beleggingen. Voor een
specificatie zie het jaarverslag

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

https://www.zuyd.nl/over-zuyd/organisatie-en-beleid

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).

Het beloningsbeleid van stichting Hogeschool Zuyd is conform de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), voor het
overige geld de Cao Hoger beroepsonderwijs.

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.

onderwijsontwikkeling furture proof financial

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

https://www.zuyd.nl/over-zuyd/organisatie-en-beleid

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€ 64.450.000

€ 59.750.000

Materiële vaste activa

€ 78.056.000

€ 78.563.000

Voorzieningen

€ 13.686.000

€ 11.693.000

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€ 28.000.000

€ 30.000.000

Kortlopende schulden

€ 43.968.000

€ 40.890.000

Totaal

€ 150.104.000

429.000

€

+

€ 78.485.000
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€ 67.266.000

456.000

€ 79.019.000

4.353.000

€

5.000

€

4.992.000

€
€ 58.317.000

+
€ 71.619.000

+
€ 63.314.000

+
Totaal

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

+

€ 150.104.000

+
€ 142.333.000

+

https://www.zuyd.nl/over-zuyd/organisatie-en-beleid
Ontvangen giften in 2019 100.000
besteed in 2019
27.000
besteed in 2020
27.503
saldo 31-12-2020
45.497 deze post is opgenomen on de kortlopende schulden

+
€ 142.333.000
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

128.218.000

€

124.359.000

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

1.381.000

€

605.000

College-, cursus-, les- en examengelden

€

27.589.000

€

26.627.000

Baten werk in opdracht van derden

€

5.240.497

€

7.032.000

Giften & donaties particulieren

€

27.503

€

27.000

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

3.573.000

Som van de overige baten

€

3.600.503

Overige Baten

+

€

5.629.000

€

5.656.000

+

+

€

166.029.000

€

164.279.000

Personeelskosten

€

126.390.000

€

124.010.000

Afschrijvingen

€

6.083.000

€

5.552.000

Huisvestingslasten

€

9.654.000

€

8.721.000

Overige lasten

€

17.907.000

€

18.561.000

Totaal lasten

€

160.034.000

€

156.844.000

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.295.000

€

-1.417.000

Resultaat

€

4.700.000

€

6.018.000

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

4.700.000

+

€

6.018.000

€
4.700.000

€

6.018.000

+
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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.

https://www.zuyd.nl/over-zuyd/organisatie-en-beleid

Open

