
Gegevens in het kader van ANBI ten behoeve van publicatie op de 

website 

Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-

Limburg (handelsnaam ROC Leeuwenborgh) 

Stichting BVE Zuid-Limburg (handelsnamen ROC Leeuwenborgh, Arcus College 

en VISTA College). Zie voor een toelichting hierop punt 1. “Naam van de 

instelling”. 

1. Naam van de instelling:  

Tot 01-01-2019 is de naam: Stichting voor Beroepsonderwijs en 

Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg. Zie pagina 12 “Juridische 

structuur”. Op 01-01-2019 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met 

Arcus College te Heerlen. Vanaf 01-01-2019 is de stichtingsnaam: Stichting 

BVE Zuid-Limburg. Zie Bestuursverslag 2018 pagina 79 “verantwoording 

raad van toezicht”. In 2019 zijn in eerste instantie de “oude” 

handelsnamen gebruikt, te weten ROC Leeuwenborgh en Arcus College 

(fusiepartner). In de loop van 2019 wordt de nieuwe handelsnaam in 

gebruik genomen, te weten VISTA College. Formeel zal dit geschieden op 

01-08-2019. Op dat moment is de instellingenfusie een feit. 

2. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer 

(RSIN) is 8042.23.361. Dit nummer blijft gehandhaafd binnen de instelling 

na de fusie. 

3. Postadres, bezoekadres, telefoonnummer en e-mailadres: zie 

Bestuursverslag 2018 achterzijde. Het “centraal adres” is tevens het 

bezoekadres. 

4. Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling: zie Bestuursverslag 

2018 pagina 12 onder “Profiel”. 

5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling: zie 

Bestuursverslag 2018 

 pagina 2 en 3 “Inleiding”.  

 pagina 4 en 5 “Trots op de prestatie die we hebben neergezet”. 

 Pagina 10 en 11 “Leeuwenborgh maakt het verschil”. 

 pagina 12 “Onze kernwaarden”. 

 Pagina 20 en 21 “Op weg naar een kwaliteitscultuur” 

 Pagina 22, 23, 24 en 25  “Kwaliteitsverbetering onderwijs”. 

 Pagina 50 en 51 “Beleid”. 

6. Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders: zie 

Bestuursverslag 2018  

 pagina 4 “Trots op de prestatie”. In dit artikel worden de namen 

genoemd van de bestuurders, te weten Jos Kusters en Ferno 

Schneiders. 

 Pagina 86 “Externe functies leden college van bestuur”. 

Naast een college van bestuur heeft de Stichting voor Beroepsonderwijs en 

Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg een raad van toezicht. De 



samenstelling hiervan vindt u op pagina 87 “Externe functies leden raad 

van toezicht”. 

7. Beloningsbeleid van de instelling: zie “Jaarverslag 2018”. 

Pagina 26 “Bezoldiging topfunctionarissen” en pagina 27 “Uitkeringen 

wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen”. De “Bezoldiging 

toezichthoudende topfunctionarissen” vindt u op pagina 27 van het 

“Jaarverslag 2018” 

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en) van de instelling: deze 

gegevens zijn te vinden in het Bestuursverslag 2018 en lopen als een rode 

draad door dit verslag. 

9. Balans en staat van baten en lasten inclusief toelichting. In het 

Bestuursverslag 2018 is vanaf pagina 35 een hoofdstuk gewijd aan de 

financiële positie. Het Jaarverslag 2018 biedt uitgebreide gegevens 

hieromtrent. 

In het Bestuursverslag 2018 is tevens een hoofdstuk gewijd aan de 

continuïteitsparagraaf vanaf pagina 40. 

 


