
 

ROC Leeuwenborgh  
Sibemaweg 20                  Postbus 1825                   Tel. 088 00 15 000    
6224 DC  Maastricht          6201 BV  Maastricht           
KvK  41074030 

 

 

 
 

 
Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-

Limburg (handelsnaam: ROC Leeuwenborgh) 
 
 

Gegevens ten behoeve van beoordeling om aangemerkt te kunnen worden en 
blijven als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

 
1. Naam van de instelling: zie Bestuursverslag 2016 pagina 10 onder 

“Juridische structuur”. 

2. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer 
(RSIN) is 8042.23.361 

3. Postadres, bezoekadres, telefoonnummer en e-mailadres: zie 
Bestuursverslag 2016 laatste pagina. 

4. Doelstelling volgens de regelgeving: zie Bestuursverslag 2016 pagina 10 

onder “Profiel”. 
5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: zie Bestuursverslag 2016 pagina 6 

en 7 “Dromen realiseren als missie”  
en pagina 8,9 en 10 “Leeuwenborgh Maakt Het Verschil”. 

6. Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders: zie 

Bestuursverslag 2016 pagina 4 Inleiding. De namen van de bestuurders 
zijn tevens vermeld op pagina 65 onder “Externe functies leden college van 

bestuur”. 
Naast een college van bestuur heeft de Stichting voor Beroepsonderwijs en 
Volwasseneneducatie Westelijk Zuid-Limburg (ROC Leeuwenborgh) een 

raad van toezicht. De samenstelling hiervan vindt u in het bestuursverslag 
2016 op pagina 65 onder “Externe functies leden raad van toezicht”.   

7. Beloningsbeleid: zie Jaarrekening 2016: 
 pagina 29 “Model WNT: Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Vermelding 
bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen”. Op 
deze pagina vindt u de bezoldiging van de leden van het college van 

bestuur. 
 Pagina 30 “bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen”. Op 

deze pagina vindt u de bezoldiging van de leden van de raad van 
toezicht. 

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: deze gegevens zijn te 

vinden in het Bestuursverslag 2016 en lopen als een rode draad door dit 
verslag. 

9. Balans en staat van baten en lasten: zie het Bestuursverslag 2016 vanaf 
pagina 28 onder “Overzicht financiële positie”. De Jaarrekening 2016 biedt 
uitgebreide gegevens hieromtrent. Voor de gegevens van 2017 verwijzen 

wij naar het Bestuursverslag 2016 pagina 34 t/m 43 vanaf 
“Continuïteitsparagraaf”. 

 
 


