Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Universiteit van Nederland
5 6 2 5 4 3 5 0

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

Kattenburgerstraat 5

Telefoonnummer
E-mailadres
Website (*)
RSIN (**)
Actief in sector (*)

www.universiteitvannederland.nl
8 5 2 0 4 2 7 5 9
Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

6

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.P. Klopping

Secretaris

R.S. Bellinga

Penningmeester

M.J. Blankesteijn

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?

De stichting is opgericht met het doel om de beste wetenschappers van Nederland
voor het eerst de mogelijkheid te bieden een miljoenenpubliek te bereiken. Hierdoor is
het voor iedereen mogelijk om gratis de kennis en prachtige verhalen van
wetenschappers te bekijken. Met de inmiddels meer dan 850 video’ s en maandelijks
miljoenen views is gebleken dat een jong en breed publiek de video’ s en podcasts
graag bekijken en luisteren. Daarnaast wordt er maandelijks een veelvoud aan kijkers
bereikt via samenwerkingen met landelijke en regionale mediapartners.
Het primaire doel is dat de kennis van de beste Nederlandse wetenschappers niet
verloren gaat en voor een breed publiek beschikbaar is en blijft.

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?

Het verzorgen van colleges en 'wat zegt de weteschap' die het gedurende het jaar
worden gepubliceerd via radio, tv, print en online (al dan niet in samenwerking met
mediapartners). Deze colleges en 'wat zegt de wetenschap' worden gedurende het
hele jaar opgenomen. Daarbij begeleid de redactie de wetenschappers van A - Z. Dat
wil zeggen vanaf het script tot presentatie tot verspreiding. Dit team onderhoudt ook
alle kanalen van de UvNL zelf. Daaronder verstaan we het YouTube kanaal, de
podcastkanalen, nieuwsbrief, de website www.universiteitvannederland.nl en
verscheidene sociale media.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Bijdragen van alle universiteiten van Nederland, bijdragen van mediapartners en
corporate sponsoren. Daarnaast zijn er minimale inkomsten uit advertenties die
sporadisch worden getoond voor de colleges.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Redactie, productie en overhead. Er worden minimale reservers aangehouden, maar
insteek is dat wanneer er sprake is van een mogelijk overschot dit direct wordt ingezet
om of meer content te produceren, de kwaliteit te verhogen of meer aandacht te
besteden aan de distributie.

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

Open

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

De bestuurlijke werkzaamheden worden onbezoldigd uitgevoerd.

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.

Er zijn dit jaar 48 Nederlandse en 26 Engelse colleges geproduceerd. Dat zijn er 2

Personeel wordt marktconform beloond, waarbij de CAO voor het omroeppersoneel
als leidraad wordt genomen.

minder wegens Covid-19.
Daarnaast zijn er 25 Wat Zegt De Wetenschap video's geproduceerd met daarbij ruim
50 geschreven artikelen voor in de krant.
Er zijn 104 audiopodcasts ontwikkeld en gedistribueerd.
Naast de producties zijn de verscheidene sociale media kanalen het gehele jaar
voorzien van nieuwe content.

Url van het activiteitenverslag. 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

€

0

€

Materiële vaste activa

€

5.881

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

9.761

€

+

€

5.881

+
9.761

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderingsreserve

€

Overige reserves

€

€

130.340

€

+

479.015

+
€

633.489

€

639.370

€
€

169.133

171.746

€
€

+

+
€

169.133

171.746

96.156

€
503.149

31-12-2019 (*)

€

575.171

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

470.237

Totaal

€

639.370

+
€

584.932

€

413.186

€

584.932

+

+
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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

€

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

904.374

€

553.045

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

69.290

Giften

€

69.290

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

+

€

44.929

€

44.929

+

+

€

973.664

€

597.974

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

639.581

€

358.820

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

3.880

€

2.050

Financiële lasten

€

567

€

742

Overige lasten

€

77.372

€

50.808

Som van de lasten

€

976.277

€

592.341

Saldo van baten en lasten

€

-2.613

€

5.633

Som van de baten

Lasten

€

254.877

+

179.921

€

+

+
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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.

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

Open

