Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting UnieNzv
3 2 0 9 7 6 2 9

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

Berkenweg 11
0 3 3 4 6 0 6 0 2 5

E-mailadres

info@unienzv.nl

Website (*)

www.unienzv.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland Ethiopie Kenia Malawi Oeganda
6 5

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 8 6

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

R.J. Rijnbende

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen (niet op gebied van
gezondheids- en welzijnszorg, sport en recreatie) Het stimuleren en ondersteunen van
kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling op het gebied van godsdienst,
levensbeschouwing, solidariteit en weerbaarheid teneinde bij te dragen aan een
menswaardige samenleving.

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?

UnieNzv investeert in een gemeenschappelijke bedrijfscultuur en identiteit, realiseert
samenwerking op het gebied van productontwikkeling en marketing, en biedt
ondersteuning vanuit een gemeenschappelijke bedrijfsvoering. Daarnaast investeert
UnieNzv in initiatieven met en van derden voor zover die een bijdrage leveren aan de
doelstelling.
Edukans richt zich de komende jaren op vier thema's: onderwijs naar werk, gelijke
kansen voor meisjes, kwaliteitsverbetering 'basic education', onderwijs in
noodsituaties. Edukans betrekt de bestaande expertise in het Nederlandse onderwijs
hierbij zoveel mogelijk, onder meer door exchange-programma's als WorldTeacher.
Kwintessens richt zich op het maken van methodisch materiaal voor het
basisonderwijs op twee thema's t.w. levensbeschouwelijke vorming (LEVO) en
sociaal-emotioneel leren (SEL). Kwintessens zal zich de komende jaren inzetten om
het belang van sociaal-emotioneel leren voor de kwaliteit van onderwijs te
onderstrepen en te bevorderen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Sinds 2004 werken Edukans en Kwintessens samen binnen het overkoepelende
verband van de stichting UnieNzv.
Inkomsten bestaan uit donaties van particulieren en bedrijven alsmede door gebruik te
maken van (internationale) subsidies.
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Algemeen (vervolg)
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).

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

Op basis van de doelstelling worden wereldwijde projecten geselecteerd en wordt in
samenwerking met lokale ontwikkelingsorganisaties projecten uitgevoerd.
Stichting UnieNzv houdt een vermogen aan bij een professionele
vermogensbeheerder. Het bestuur hanteert nog steeds een beleggingsbeleid met een
laag risicoprofiel met als kenmerk "defensief", te weten 30% aandelen en 70%
obligaties. De beheerder heeft de opdracht op een ethisch verantwoorde en duurzame
wijze te beleggen, waarbij onder andere bedrijven die gerelateerd zijn aan kinderarbeid
of andere strijdige effecten hebben in relatie tot de doelstelling van Stichting UnieNzv,
zijn uitgesloten.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bezoldiging van de directie van Edukans is conform het bezoldigingsbesluit
rijksambtenaren (BBRA). Voor de inzet van de Raad van Toezicht ontvangen de leden
een vergoeding.

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.

Stichting UnieNzv is een maatschappelijke onderneming ten dienste van onderwijs en
educatie in Nederland en in ontwikkelingslanden. Via de werkmaatschappijen Stichting
Edukans (Edukans) en de B.V. Kwintessens NZV Uitgevers (Kwintessens) wordt een
diversiteit aan activiteiten ontwikkeld, die in Stichting UnieNzv synergie en samenhang
krijgt. Stichting UnieNzv vormt tevens een ontwikkelomgeving voor nieuwe initiatieven
op het gebied van onderwijs en educatie, zo mogelijk in samenwerking met derden. De
stichting is ontstaan op 1 januari 2004 door een fusie tussen de Unie voor Christelijk
Onderwijs en de Stichting NZV.

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

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

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

205.028

€

246.094

Materiële vaste activa

€

115.384

€

86.802

Financiële vaste activa

€

26.319

€

225.000

€

346.731

€

557.896

+

Voorraden

€

211.568

€

222.529

Vorderingen &
overlopende activa

€

529.602

€

658.514

Effecten

€

3.738.660

€

3.479.611

Liquide middelen

€

5.885.453

€

7.109.515

+
€ 10.365.283

+
€ 11.470.169

+
Totaal

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

€ 10.712.014

+

Passiva

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

5.916.697

€

5.519.178

Bestemmingsreserve

€

150.000

€

788.090

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
181.512

€

+

+

€

6.248.209

€

6.488.780

Bestemmingsfondsen

€

536.153

€

364.235

Voorzieningen

€

330.403

€

62.285

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 10.712.014

€
€

3.597.249

+
€ 12.028.065

181.512

5.112.765

+

+
€ 12.028.065
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

465.688

Baten van subsidies

€

1.499.183

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

2.584.285

€

2.992.123

Nalatenschappen

€

292.863

€

442.280

Bijdragen van loterijinstellingen

€

1.248.683

€

510.000

Overige giften

€

1.551.012

€

1.912.464

Giften

€

5.676.843

€

5.856.867

Financiële baten

€

143.605

€

332.630

Overige baten

€

2.536.072

€

2.400.022

€
€

1.033.495

1.619.563

€

+

€

690.365

€

2.309.928

€

+

+
9.855.703

€

10.899.447

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.995.102

€

2.081.507

Verstrekte subsidies & giften

€

2.052.877

€

2.496.537

Aankopen en verwervingen

€

253.365

€

477.549

Communicatiekosten

€

904.816

€

1.061.352

Personeelskosten

€

3.626.344

€

3.388.063

Huisvestingskosten

€

242.740

€

223.199

Afschrijvingen

€

103.176

€

113.283

Financiële lasten

€

7.706

€

25.000

Overige lasten

€

738.231

€

685.516

Som van de lasten

€

9.924.357

€

10.552.006

Saldo van baten en lasten

€

-68.654

€

347.441

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

+
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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.

In 2020 is € 6.347.000 besteed aan doelstellingen tegenover € 6.837.000 in 2019.
Edukans heeft in reactie op COVID-19 extra geld besteed aan Education in
emergencies via radiocampagnes. Aan de andere kant zijn de bestedingen door
COVID-19 lager met name bij de Exchange programma’s. Door COVID-19 konden
reizen niet doorgaan en konden studenten en leraren niet deelnemen aan de
uitwisselingsprojecten. Dit leidde ook tot lagere inkomsten omdat campagnes, die
anders aan de reizen worden gekoppeld, niet konden doorgaan.
Gelukkig konden een aantal projecten wel doorgang vinden, echter bleek het volume in
projecten te klein om de gehele organisatie effectief in te zetten. Door het ontstane
tekort en de invoering van de nieuwe strategische agenda is een personele
reorganisatie noodzakelijk geworden. Dit heeft ertoe geleid dat van een aantal
medewerkers afscheid is genomen.
Kwintessens was in staat om een positieve bijdrage te leveren aan het resultaat. Dit
resultaat wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe leerlijnen ter bevordering
vna sociaal emotioneel leren in basis- en voortgezet onderwijs.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

