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ANBI-status 
 
 
 
 

 
 
De Stichting ' Onderwijsstichting De Kempen'  is een algemeen nut beoogde instelling (ANBI). 
Volgens de (per 1 januari 2014 gewijzigde) regelgeving van de Belastingdienst voor ANBI's 
moeten diverse gegevens openbaar worden gemaakt. Door deze publicatie hieraan voldaan. 
 
Naam 
De stichting draagt de naam: Onderwijsstichting De Kempen. De vestigingsplaats is Bladel. 
Onder de stichting ressorteert één school, te weten het Pius X-College. 
 
RSIN-nummer 
Het Rechtpersonen- en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is: 002651889. 
 
Contactgegevens 
Pius X-College 
Correspondentieadres: Postbus 169, 5530 AK  BLADEL 
Vestigingsadres: Tuinstraat 1, 5531 GK  BLADEL 
Telefoon: 0497-361261 
(Algemeen) e-mailadres: info@piusx-college.nl 
 
Doelstelling 
1. De stichting heeft ten doel de bevordering van het voortgezet onderwijs in de Kempen. 

Zij beoogt daarbij onderwijs te geven op katholieke grondslag, met aandacht voor de 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse 
samenleving, en voorts al hetgeen dat in de meest ruime zin van het woord uit het 
vorenstaande voortvloeit of daarmee samenhangt. 

2. De stichting beoogt bij het bereiken van haar doel geen winst. 
3. De stichting wil daarbij handelen volgens de regelingen betreffende het katholiek 

onderwijs, die op grond van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke 
Schoolraad zijn vastgesteld, alsmede handelen volgens het Algemeen Reglement voor 
het Katholiek Onderwijs. 

 
Hoofdlijnen beleidsplan 
De Belastingdienst stelt als eis een beleidsplan. In een schoolomgeving wordt gesproken over 
een schoolplan. Op de website www.scholenopdekaart.nl is dit in te zien. 
 
Bestuurssamenstelling 
Bestuurder: 
de heer J.G. Bosch, rector/bestuurder 
 
Raad van Toezicht: 
de heer J.H.M. van Voskuijlen, voorzitter 
mevrouw A.W. van Dooren-Korenstra 
de heer J.F.G. Hakkens 
de heer R. den Heijer 
de heer J. de Kort 
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Beloningsbeleid 
Voor de stichting is de cao voor het Voortgezet Onderwijs integraal van toepassing. 
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten 
Hiervoor wordt verwezen naar de meest recente publieksversie van het jaarverslag dat op 
de website www.piusx-college.nl is opgenomen. 
 
Financiële verantwoording 
Op de website www.scholenopdekaart.nl is hierover informatie te vinden. 
 


