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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.
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	1: 
	8: J.W.M.G. van Zomeren
	10: 
	9: 
	12: 
	11: J.P.M. Giesen
	7_A4: 487
	16_ML: De Stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel het geven of het doen geven van (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs van een of meer richtingen en openbaar onderwijs in afzonderlijke scholen voor bijzonder onderscheidenlijk openbaar onderwijs in Maastricht en omgeving. 
De Stichting heeft daarnaast tevens ten doel het verzorgen van kinderopvang- en peuterspeelzaal- en overige pedagogische begeleidingsactiviteiten.
	13_ML: MosaLira kent een College van Bestuur.
	0: MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
	5: www.mosalira.nl
	2: Withuisveld 22, 6226 NV Maastricht
	4_EM: info@mosalira.nl
	1_KVK: 14075552
	6_RSIN: 
	3_TEL: 0433540133
	18_ML: 
	19_ML: 
	20_ML: 
	21: 
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	knop: 
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	7_GT: 
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	9_GT: 20449225
	10_GT: 25800186
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	2_GT: 6209258
	3_GT: 0
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	2_GT: 5629719
	3_GT: 0
	1_GT: 13644159
	4_GT: 5037219
	5_GT: 24311097

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 4849988
	6_GT: 3691810
	7_GT: 
	5_GT: 0
	3_GT: 142764
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	4_GT: 4992752
	9_GT: 19318345
	10_GT: 24311097

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
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	7_A7: 0
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	10_A7: 45110775
	16_A7: -280220
	11_A7: 36845142
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	12_A7: 870102
	18_A7: 
	13_A7: 3674173
	19_A7: 
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	21_A7: 
	22_A7: 339799
	15_A7: 44490756

	2: 
	1_A7: 40095262
	2_A7: 739461
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 130680
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 1041162
	9_A7: 1171842
	10_A7: 42006565
	16_A7: -4516
	11_A7: 35633278
	17_A7: -948027
	12_A7: 876108
	18_A7: 
	13_A7: 3768151
	19_A7: 
	14_A7: 2672539
	20_A7: -948027
	21_A7: 
	22_A7: -948027
	15_A7: 42950076

	0: 
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	2: 2020 (*)

	JV: 
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	knop: 

	3_ML: 



