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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Noorderpoort
4 1 0 1 3 4 3 2

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

Stichting Noorderpoort
0 5 0 5 9 7 7 4 0 0

E-mailadres

cvb@noorderpoort.nl

Website (*)

www.noorderpoort.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

1 1 4 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Wim van de Pol

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Gerry Geitz

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Noorderpoort bereidt jongeren voor op het beroep van hun keuze en daarmee op hun
rol in de samenleving. Het liefst doen we dat ook tijdens de loopbaan, zodat de
afgestudeerden zich optimaal ontwikkelen en daarmee bijdragen aan een duurzame
samenleving. Het lemniscaat in het Noorderpoort-logo staat dan ook voor "
oneindigleren"

(**) 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 scholen van Noorderpoort vormen een regionaal opleidingencentrum (ROC) op
algemeen bijzondere grondslag. Onze scholen zijn verspreid over de provincie
Groningen en in de gemeente Assen. Het verzorgen van goed onderwijs is onze
kernactiviteit. Noorderpoort is actief op alle niveaus van mbo-onderwijs en in
bijna alle werkvelden: van gezondheidszorg tot horeca en van mobiliteit tot techniek.
Wij bieden bovendien steeds meer (delen van) opleidingen aan als contractonderwijs
voor na-, bij- en omscholing. Zowel voor bedrijven als gemeenten. Daarnaast voeren
we educatie- en inburgeringstrajecten uit.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Vanuit ministerie OC&W via lumpsumbekostiging, gemeentelijke subsidies en baten uit
commerciele contracten.

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).

Zie jaarverslag

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

https://www.noorderpoort.nl/over-noorderpoort/jaarverslag/

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).

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.

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

https://www.noorderpoort.nl/over-noorderpoort/jaarverslag/

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€ 62.399.564

€ 57.736.203

Materiële vaste activa

€ 110.201.849

€ 110.761.087

Voorzieningen

€

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€ 42.948.741

€ 47.583.394

Kortlopende schulden

€ 32.263.535

€ 27.172.787

Totaal

€ 143.400.840

475.102

€

+

€ 110.676.951

503.902

€ 111.264.989

Voorraden

€

13.551

€

13.249

Vorderingen &
overlopende activa

€ 10.657.846

€

7.591.330

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 22.052.492

€ 18.186.916

+
€ 32.723.889

Totaal

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

4.564.100

+
€ 25.791.495

+
€ 143.400.840

+

5.789.000

+
€ 137.056.484

https://www.noorderpoort.nl/over-noorderpoort/jaarverslag/

+

+
€ 137.056.484
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

113.963.846

€

112.047.144

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

2.426.254

€

3.267.050

College-, cursus-, les- en examengelden

€

1.358.616

€

575.484

Baten werk in opdracht van derden

€

445.635

€

522.868

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

7.124.137

Som van de overige baten

€

7.124.137

+

€

6.383.147

€

6.383.147

+

+

€

125.318.488

€

122.795.693

Personeelskosten

€

88.565.586

€

84.945.968

Afschrijvingen

€

7.443.560

€

8.194.929

Huisvestingslasten

€

7.372.050

€

7.481.866

Overige lasten

€

15.674.040

€

17.586.940

Totaal lasten

€

119.055.236

€

118.209.703

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.599.504

€

-2.125.379

Resultaat

€

4.663.748

€

2.460.611

Belastingen

€

-386

€

-395

Resultaat deelnemingen

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

+

€
4.663.362

€

2.460.216

€
4.663.362

€

2.460.216

+
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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.noorderpoort.nl/over-noorderpoort/jaarverslag/

Open

