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1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 

De jaarrekening van Stichting De Bildung Academie te Amsterdam is door ons samengesteld op basis 

van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en 

de winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is 

onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

opgenomen. 

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 

wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening 

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze 

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 

alle relevante informatie aanlevert. 

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan 

ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als 

slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 

het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting De Bildung Academie Wij 

hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een 

oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 

andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht 

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

 

De Jong Administratie & Advies BV 

namens deze, 

 

 

M. de Jong  
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2 RESULTATEN 

ONTWIKKELING RESULTAAT 

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 34.224, tegenover € 33.130 over 2019. Ter 

analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en 

lasten. 

  2020   2019   

  € % € % 

Netto-omzet 265.965 100,0 278.513 100,0 

Giften en baten uit fondsenverwerving 155 0,1 127.277 45,7 

Overige bedrijfsopbrengsten - - 13.015 4,7 

Kostprijs van de omzet -59.452 -22,4 -87.853 -31,5 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 206.668 77,7 330.952 118,8 

Personeelskosten         
Lonen en salarissen 163.068 61,3 231.191 83,0 

Sociale lasten 30.206 11,4 43.256 15,5 

Andere personeelskosten -32.317 -12,2 -980 -0,4 

          

Overige bedrijfskosten         
Huisvestingskosten - - 8.601 3,1 

Verkoopkosten 836 0,3 5.487 2,0 

Kantoorkosten 10.378 3,9 10.046 3,6 

          

Som der vaste kosten 172.171 64,7 297.601 106,9 

Exploitatieresultaat 34.497 13,0 33.351 12,0 

Financiële baten en lasten -273 -0,1 -221 -0,1 

Resultaat 34.224 12,9 33.130 11,9 

De winst wordt behaald met kenbaar fonds wervende activiteiten. Deze worden fiscaal in mindering 

gebracht van het commerciële resultaat. 
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3 FINANCIËLE POSITIE 

ONTWIKKELING WERKKAPITAAL 

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie ultimo het 

verslagjaar en is ontleend aan de balans: 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Beschikbaar op lange termijn     
Eigen vermogen 95.217 60.993 

 

95.217 60.993 

Vastgelegd op lange termijn     

Werkkapitaal 95.217 60.993 

De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de organisatie. 

OPBOUW WERKKAPITAAL 

Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende 

schulden. Op basis van de balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal: 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Vorderingen 21.926 13.971 

Liquide middelen 149.721 75.525 

Vlottende activa 171.647 89.496 

Af: kortlopende schulden 76.430 28.503 

Werkkapitaal 95.217 60.993 
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INLEIDING 

Stichting De Bildung Academie (DBA) is bij de aanvang van 2015 bottom-up opgericht 
door 50 studenten en docenten om antwoord te geven op een roep uit de maatschappij; 
het onderwijs moet vernieuwen. In september 2015 werd succesvol gestart met een 
half jaar durend algemeen vormend onderwijsprogramma dat bij studenten 
persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van maatschappelijke betrokkenheid 
centraal stelt. Hierin experimenteerde De Bildung Academie met nieuwe vormen van 
onderwijs en werd samen met de deelnemende studenten  interdisciplinair geleerd op 
gebieden zoals sociaal ondernemerschap, empathie, zelfkennis, daadkracht, ethiek en 
expressie. Het Bildung-programma werd daarmee hét voorbeeld voor klassieke 
onderwijsinstellingen; het is daarmee een proeftuin om meer te leren over welk 
onderwijs deze tijd nodig heeft. Met deze kennis en opgedane expertise trad De Bildung 
Academie vanaf 2016 naar buiten. Middels co-creatie met verschillende 
(onderwijs)partners werd een begin gemaakt met de integratie van Bildung in het 
bestaande onderwijs.  
In 2020 is De Bildung Academie grotendeels op dezelfde voet als in 201 doorgegaan. Zo 
werd in co-creatie met De Vrije Universiteit Bildung integraal onderdeel gemaakt het 
onderwijsaanbod middels het interdisciplinaire programma A Broader Mind Course, 
gratis toegankelijk voor elke VU-bachelor student. Op het ROC Friese Poort ondersteunt 
De Bildung Academie bij het practoraat ´Brede Vorming´ het breder integreren van 
Bildung binnen de instelling. De Bildung Master is in september 2019 zijn nieuwe 
jaargang ingegaan voor de deelnemende eindejaars bachelors, master studenten en net 
afgestudeerden. Daarnaast is Bildung verder toegankelijk gemaakt middels de 
samenwerking met de gemeente Amsterdam en verschillende grassroots organisaties 
en heeft het programma Ambassadeurs van Amsterdam reeds meerdere malen 
gedraaid: een programma dat met een diverse doelgroep (zowel cultureel als qua 
opleiding) in de verschillende Amsterdamse wijken werkt aan persoonlijke 
ontwikkeling en de leefbaarheid van de wijk. Daarbij werden in 2020 wederom twee 
honoursvakken (Vorming in Vloeibare Tijden & Creatief Meesterschap) in 
samenwerking met VU en UvA gerealiseerd. Helaas was het in dit Covid jaar vrijwel 
onmogelijk om de Bildung programma’s in real life aan te bieden. Door de maatregelen 
om Covid tegen te gaan is de stichting genoodzaakt geweest om de Bildung Master uit te 
stellen daar deze master bij uitstek leunt op een sterk fysiek component. Hierdoor heeft 
de stichting veel inkomsten misgelopen. Gelukkig heeft de Stichting betrokken Bildung 
professionals met een vast dienstverband wel in dienst kunnen houden, mede dankzij 
de ondersteunende instrumenten van de overheid en door zelf het e.e.e. te 
herstructureren. De Bildung Master heeft daardoor helaas afgelopen jaar niet zijn 
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vliegwielfunctie kunnen waarmaken, zoals dat de jaren daarvoor (soms in andere vorm 
als het Bildung halfjaarprogramma en het Bildung jaarprogramma) wel telkens lukte.  
2020 stond, zoals het voorgaande jaar, mede in het teken van de verdere financiële 
verduurzaming van de academie.  
Stichting De Bildung Academie is een stichting met een maatschappelijke missie zonder 
winstoogmerk. Alle middelen worden benut de kosten te dekken om haar algemeen nut 
beogende missie te realiseren. De stichting bezit daartoe ook de bij de belastingdienst 
erkende ANBI-status 
In de stukken hieronder vindt de lezer een verdere toelichting op het reilen en zeilen 
van de academie in het boekjaar 2020. Daarbij wordt de blik tevens op het boekjaar 
2021 en daarna gericht, inclusief de daartoe behorende doelstellingen en 
samenhangende uitvoerbaarheid daarvan. Daardoor kan dit document tevens als het 
beleidsplan van de stichting gezien worden.  
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WAAROM BESTAAN WE? 

VISIE 

 
De Bildung Academie gelooft in de kracht en potentie van de mens en is van mening dat 
Bildung als integrale ontwikkeling antwoorden en oplossingen biedt voor de hedendaagse 
uitdagingen. 
De wereld is continue onderhevig aan veranderingen wat complexiteit en problematiek 
met zich mee brengt. Een voortwoekerende economische crisis, polarisatie, toenemende 
globalisatie, samenhangende (systeem)complexiteit, diverse bedrijfs- en organisatie 
gerelateerde problematiek, een ecologische crisis en groeiend scepticisme zijn zichtbaar 
welke dan ook pressie uitoefenen op organisaties, bedrijven en de samenleving als geheel. 
Ook op individueel niveau is evident zichtbare toename vast te stellen van burn-outs, 
zingevingsvraagstukken en vervreemding. Dit roept de vraag op hoe daar als samenleving 
op te anticiperen. De manieren waarop we ons nu organiseren (of leren, leven en werken) 
lijken ontoereikend om complexe problematiek op te lossen. Hoe gaan we om met een 
wereld en system(en) in transitie en wat betekent dit voor jezelf, de ander en de 
samenleving? 
Bildung draagt enerzijds actief bij aan de noodzakelijke ontwikkeling en bewustwording 
van eenieders essentie, anderzijds vervult het ook een kritische en constructieve rol in 
organisaties, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Door 
Bildung tweeledig in te zetten wordt recht gedaan aan de ontwikkeling van het individu, 
leveren we organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven contextgebonden handvatten, 
en dragen we direct bij aan verbinding en gemeenschapsontwikkeling. Het is dan ook ons 
streven om een wereld te creëren waarin het bildungsideaal – jezelf actief en bewust 
verhouden tot jezelf, de ander en de wereld - als grondhouding centraal staat teneinde een 
wezenlijke bijdrage te leveren aan het welzijn van het individu en het collectief. 
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MISSIE 

De Bildung Academie beschouwt het als haar taak om zowel persoonlijke, bedrijfsmatige 

en maatschappelijke transformatie te realiseren door middel van Bildung. De Bildung 

Academie faciliteert dit door onderwijsinnovatie en bildungsonderwijs te verwezenlijken 

en Bildung in de samenleving te integreren. Dit doen we concreet middels de Bildung 

activiteiten binnen de volgende segmenten: Bildung Onderwijsadvies, de Open Bildung 

Academie en Bildung Society. Door dit gesegmenteerd te doen tracht de stichting Bildung t  

 

VOORUITBLIK & DOELSTELLING(EN) 2021 

De doelstelling van de Bildung Academie betrof in 2020 het waarmaken van haar 

maatschappelijke missie door middel van de gerealiseerde activiteiten. Ook in 2021 staat 

het realiseren van de missie centraal door middel van het uitvoeren van diverse Bildung 

activiteiten die in lijn liggen met de activiteiten in het boekjaar 2020. De Bildung Academie 

kiest daarmee opnieuw voor een gestage en incrementele groei van haar impact en 

daarmee toegankelijkheid van Bildung voor diverse doelgroepen..  oegankelijk te maken 

voor diverse doelgroepen.  

 
 

OPEN BILDUNG ACADEMIE  

De Open Bildung Academie houdt zich bezig met het ontwikkelen, innoveren en aanbieden 

van algemeen vormend (hoger) onderwijs, voor zowel studenten en recentelijk 

afgestudeerden. 

 
BILDUNG MASTER 2020/2021  
Zoals elke organisatie heeft de stichting helaas flink last gehad van Covid-19. Algemeen 
vormend onderwijs waarbij een groep van tussen de 20 en 30 studenten 3 dagen per week 
fysiek leert bleek helaas onmogelijk. Covid-19 en samenhangende maatregelen maakte het 
onmogelijk om met deze intensiteit op fysieke locaties bijeen te komen. Waar de sommige 
andere algemeen vormende onderwijs programma i.s.m. partners van De Bildung 
Academie wel doorgaan vonden kwam dit met name vanwege de lagere intensiteit van het 
programma. Deze programma’s zoals Vorming in Vloeibare Tijd, Mastering Creativity, A 
Broader Mind, Ambassadeurs van Amsterdam konden gelukkig (grotendeels) online 
plaatsvinden. 
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VOORUITBLIK OP 2021 

Momenteel is De Bildung Academie aan de achterkant bezig met het klaarzetten van het 
nieuwe halfjaarprogramma wat hopelijk, gegeven Covid-19 en samenhangende 
maatregelen kan starten per februari 2022. Dit halfjaarprogramma heeft grote 
overeenkomsten met De Bildung Master. Voor dat specifieke moment wordt gekozen voor 
een halfjaarprogramma daar het collegejaar op dat moment (februari 2022) al halverwege 
is.  
 
 
BILDUNG ONDERWIJSADVIES 
Bildung Onderwijsadvies (BOA) ondersteunt onderwijsinstellingen (PO, VO, WO, HBO, 
MBO) bij het integreren van bildungsonderwijs, zowel op visionair, strategisch als 
operationeel niveau. De Bildung adviseurs beschikken over ruime academische ervaring, 
een frisse mindset en zijn in staat om complexe onderwijsvraagstukken in relatie tot 
Bildung concreet op te lossen. Onze Bildung adviseurs ontwerpen, ontwikkelen, doceren 
en implementeren onderwijsvraagstukken op diverse niveaus. 
Bildung Onderwijsadvies ontwikkelt eigentijds bildungsonderwijs samen met bestaande 
onderwijsinstellingen (po, vo, wo, mbo, hbo). Mede vanuit de kennis en ervaring die werd 
en wordt opgedaan in de diverse onderwijsprogramma’s aan De Bildung Academie, 
ontwikkelen de Bildung adviseurs samen met de mensen van andere onderwijsinstellingen 
Bildung als ideaal, methode en organisatiewijze op vak-, facultair- of instellingsniveau.  
Hierbij kan gedacht worden aan het maken en coördineren van nieuwe innovatieve vakken 
of minoren, advies en co-creatie met betrekking tot doorontwikkeling van bestaand 
onderwijs en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast helpt BOA bij het 
vormgeven, starten en begeleiden van bottom-up, horizontale en decentrale 
onderwijsontwikkeling vanuit studenten en docenten binnen een instelling. 
 
 
 
Samenwerkingen 
Bildung Onderwijsadvies heeft in 2020 het aantal samenwerkingen (ongeveer met 25 
diverse (onderwijs-) organisaties) uitgebreid en enkele bestaande samenwerkingen 
succesvol gecontinueerd of afgerond. Zo zijn er een flink aantal sessies gerealiseerd op 
instellingen doorheen het land en is bijvoorbeeld de samenwerking bij ROC de Friese 
Poort en The New School Amsterdam doorontwikkelt. Ook de  krachtige samenwerking 
met de Vrije Universiteit (VU) is verder vervolgd. Deze samenwerking bestaat 
voornamelijk uit drie onderdelen. Allereerst zijn er twee hooggewaarde honours vakken 
die DBA samen met de VU draait, namelijk Vorming in Vloeibare Tijden & Mastering 

Creativity met ieder gemiddeld 25 deelnemers. Daarnaast werkt DBA samen met de VU aan 
het ambitieuze meerjarige A Broader Mind Course.  

https://www.vu.nl/nl/opleidingen/overig-onderwijs/honours-programme/interdepartmental-courses/bildung-academie/index.aspx
https://www.vu.nl/nl/opleidingen/overig-onderwijs/honours-programme/interdepartmental-courses/mastering-creativity/index.aspx
https://www.vu.nl/nl/opleidingen/overig-onderwijs/honours-programme/interdepartmental-courses/mastering-creativity/index.aspx
https://www.vu.nl/nl/opleidingen/a-broader-mind/index.aspx
https://www.vu.nl/nl/opleidingen/a-broader-mind/index.aspx
https://www.vu.nl/nl/opleidingen/a-broader-mind/index.aspx
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VOORUITBLIK OP 2021 

2021 staat in het teken van een ambitie om het aantal samenwerkingen uit te breiden met 
een bijzondere focus op langdurige en omvangrijke projecten.   
 
Deze ambities vallen grofweg in uiteen in de volgende aspecten: 
 
 

- Groei van het aantal samenwerkingen. 
 

Bildung Onderwijsadvies is klaar om het aantal samenwerkingen verder te continueren en 
uit te breiden. Hierbij richten we ons op po, vo, wo, mbo, hbo en wo onderwijsinstellingen 
en een diverse samenstelling van het type samenwerkingsactiviteiten (i.e. een combinatie 
van de onderstaande samenwerkingsvormen). Bij deze groei staat de kwaliteit van de 
samenwerkingen voorop; steeds wordt gekeken hoe wij onze middelen optimaal kunnen 
benutten om Bildung op een kwalitatief hoogstaande en impactvolle wijze te realiseren. De 
beoogde samenwerkingen voor 2021 vallen in vier categorieën uiteen:  

 
- Advies;  
- Projectcoördinatie & begeleiding; 
- Programma-ontwikkeling & uitvoer; 
- Training & Coaching  

 
Zoals hierboven genoemd ligt de focus komend jaar op het continueren en aangaan van 
langdurige (minimaal één jaar) en omvangrijke (qua impact en inzet) samenwerkingen.  
 

- Het blijven ontwikkelen van onze normatieve professionaliteit.  
 

Bildung Onderwijsadvies heeft een stabiel en krachtig fundament  om de normatieve 
professionaliteit van onze adviseurs naar de toekomst toe te blijven ontwikkelen. Deze 
persoonlijk-professionele ontwikkeling heeft betrekking op de geïnternaliseerde waarden, 
normen, houdingen en overtuigingen waar vanuit de professional zijn werkend leven 
inricht en welke voortdurend op de actuele interne en externe professionele context 
worden afgestemd. Deze normatieve professionele houding wordt gevoed en gewaarborgd 
in onderling teamverband. Naast de persoonlijk-professionele ontwikkeling van de 
betrokken adviseurs, wordt regelmatig aandacht besteedt het de inhoudelijke aspecten 
van het adviseruschap. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan het onderling uitwisselen van 
opdracht-inhoudelijke vraagstukken, het uitdiepen van casuïstiek en het uitwisselen van 
geleerde lessen.   
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BILDUNG SOCIETY 

Bildung Society selecteert in samenwerking met maatschappelijke organisaties en 
gemeenten jaarlijks projecten waarbij groepen studenten afkomstig van het MBO, HBO en 
WO gezamenlijk met diverse thematiek aan de slag gaan teneinde sociale cohesie te 
stimuleren en het leervermogen onderling te vergroten.  
 
AMBASSADEURS VAN AMSTERDAM 
AvA brengt studenten van het mbo, hbo en wo bij elkaar. In de samenleving van vandaag 
zijn scholieren en studenten vanaf de middelbare school gescheiden. Dit werkt door in het 
voortgezet onderwijs. Mbo-, hbo- en wo-studenten ontmoeten elkaar steeds minder, de 
mogelijkheden om je te ontwikkelen zijn ongelijk over de onderwijsniveaus verdeeld en 
niet alle kwaliteiten van de samenleving worden benut. AvA is een geluid tegen de 
groeiende polarisatie, ongelijke kansen en segregatie binnen de Nederlandse samenleving. 
AvA wordt vanaf het eerste moment samen ontwikkelt met de doelgroep van het 
programma. Dit project sluit daarmee goed aan op de missie van De Bildung Academie om 
enerzijds onderwijsvernieuwing te stimuleren en anderzijds om Bildung naar de 
samenleving te brengen. 
Door de studenten in die vorm eigenaarschap te geven, wordt iedereen gestimuleerd om 
een bijdrage naar eigen kunnen te leveren. Bovendien worden deelnemende studenten 
gewezen op de mogelijkheden die hun eigen netwerk en hun eigen talenten met zich 
meebrengen. Op die manier kan AvA de verschillende talenten en netwerken van de 
studenten verbinden en versterken. Daarnaast zet AvA de stad in als onderwijsomgeving. 
Bijeenkomsten worden georganiseerd op diverse locaties in de stad en bekende plekken 
van de studenten zelf. Hierdoor krijgen zij een beeld van elkaars leefomgeving. 
In 2020 is Ambassadeurs van Amsterdam (AvA) gestart met de opzet en ontwikkeling van 
het programma. Concreet heeft dit geleid tot het draaien van twee pilots, een zomerschool 
programma dat bij vier verschillende partners is gedraaid, samenwerkingen met partners 
doorheen de hele stad om het gedachtegoed en programmering ook daar een plek te geven 
en het creëren van een netwerk van Amsterdamse jongeren. Deze jongeren hebben in alle 
voorgaande activiteiten een belangrijke rol gespeeld. Bijvoorbeeld als coach tijdens de 
zomerschool, als gids tijdens de pilots, als creatief brein in de doorontwikkeling van het 
programma of als uitvoerder en kritische vriend in de marketing campagne. 
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VOORUITBLIK OP 2021 

In 2021 is het streven om binnen Ambassadeurs van Amsterdam 1) het 

leiderschapsprogramma vijf maal te draaien, 2) de bouwers groep, in aanvulling met de 

alumni, tot een duurzaam en nuttig jongerennetwerk te ontwikkelen. Dit netwerk kan 

worden ingezet en geactiveerd door de Gemeente Amsterdam, jongeren zelf en 

maatschappelijk betrokken partners in de stad Amsterdam. Om 3) verder te werken aan 

de borging van het gehele project binnen de kaders van de Gemeente Amsterdam en om 4) 

de challenges van de jongeren zichtbaar te maken voor de stad. 

Daarnaast neemt Bildung Society de kansen waar om dergelijke projecten, met eenzelfde 

insteek en gebaseerd op de missie en visie van De Bildung Academie ook in andere 

gemeenten te organiseren. Het streven is dan ook om minstens een andere partner te 

vinden om een dergelijke traject buiten Amsterdam mee te organiseren en om kennis, 

ervaring en netwerk ook in te zetten op het gebied van Bildung Onderwijs Advies. 

 
ORGANISATIE 
De organisatie van De Bildung Academie bestaat uit het stichtingsbestuur, dagelijks 
bestuur en diverse Bildung professionals die in verschillende teamsamenstelling opereren. 
 
Segmenten 
De verschillende segmenten, te weten Open Bildung Academie, Bildung Onderwijsadvies 
en Bildung Society in de stukken hierboven reeds ter sprake gekomen.  
 
Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur of kernteam fungeert als faciliterend en stimulerend en heeft 
Bildung brede uitvoerende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
Gemeenschappelijk resultaat en menselijke samenwerking staan daarbij voorop. Het 
salaris is conform de wettelijke salarisschalen voor (universitair) onderwijs (cao-NU). Het 
dagelijks bestuur bestaat uit:  

- Michiel Tolman: directeur & adviseur Bildung onderwijsadvies  
- Dylan Vianen: hoofdcoördinator Bildung Onderwijsadvies & adviseur Bildung 

onderwijsadvies  
- Durk Gardenier: hoofdcoördinator Bildung Society & adviseur Bildung 

onderwijsadvies  
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STICHTINGSBESTUUR 

Het stichtingsbestuur is het beleidsbepalende orgaan van De Bildung Academie. Het 
stichtingsbestuur bindt de stichting en controleert de financiële huishouding er van. De 
bestuurders van de stichting hebben evenveel stemrecht. De leden van het 
stichtingsbestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder bij 
De Bildung Academie. De bestuursleden kunnen uitsluitend gemaakte onkosten declareren 
bij De Bildung Academie. Geen van de betrokkenen kan beschikken over het vermogen van 
de stichting als ware het eigen vermogen. Zij laat uitvoerende werk aan het dagelijks 
bestuur. Tot 1 november 2020 zag het bestuur er als volgt uit: 

- Em. prof. mr. Eugène Sutorius  -  Voorzitter 
- Mr. Lida Moll-Doyer                -  Secretaris / Penningmeester 

Eugene Sutorius en Lida Moll-Doyer hebben per 1 november 2020 een nieuw 
stichtingsbestuur geïnstalleerd, te weten: 

- Michiel Tolman     -  Voorzitter 
- Durk Gardenier    - Penningmeester  
- Dylan Vianen                 -  Secretaris 

De drie nieuwe bestuurders, te weten Durk Sibren Gardenier, Dylan Vianen en Floris 
Michiel Tolman, ontvangen in de hoedanigheid als stichtingsbestuurder geen vergoeding 
voor de verrichte werkzaamheden als bestuurder. Los van deze rol en hoedanigheid 
hebben de drie bovengenoemde personen ook een arbeidsovereenkomst met de stichting. 
De uitvoerende werkzaamheden, op basis van de aanwezige arbeidsovereenkomsten 
worden voortgezet en staan los van de hoedanigheid als stichtingsbestuurder. 
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VOORUITBLIK OP 2021 

De stichting is voornemens om bij verdere groei van activiteiten en omvang van de 
organisatie ook haar governance verder te professionaliseren. De stichting doet dit stap 
voor stap om zo gelijke tred te houden met wat in redelijkheid van een stichting met een 
specifieke grootte verwacht kan worden. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat als het 
aantal personeelsleden significant  groeit er ook een governance laag bij zal komen.  

Financieel 

Stichting De Bildung Academie is een stichting zonder winstoogmerk. Alle middelen 
worden benut om haar algemeen nut beogende missie te realiseren. De stichting bezit 
daartoe ook de bij de belastingdienst erkende ANBI-status. Dit betekent dat de Stichting 
zich voor tenminste 90% inzet voor het algemeen nut. In het kader van de verdere 
professionalisering van de stichting heeft de stichting Michel de Jong Administratie 
gevraagd om vanaf 2020 als onafhankelijke administrateur de relevante financiële 
administratie en het fiscale jaarwerk voor de stichting te verzorgen en controleren. Daarbij 
zijn de loonadministratie en samenhangende HR-juridische vraagstukken gelijktijdig 
overgeheveld en uitbesteed aan een andere professionele derde partij genaamd People & 
Payment. Aangaande fiscale vraagstukken adviseert Taxand de stichting.  
 
Baten 
In 2020 stond toenemende financiële verduurzaming centraal. Voor het eerst in haar 
bestaan zijn de baten van de stichting verkregen, uit zo goed als volledig, de aangegane 
samenwerkingen. De stichting bevindt zich nu in een situatie dat in de samenwerkingen 
die het realiseert de maatschappelijke missie wordt waargemaakt en dat met de verkregen 
middelen direct alle lasten gedekt kunnen worden.  
 
Lasten 
De personele last blijft in relatieve en absolute zin de grootste kostenpost. Wel is een 
afnemende trend daarin zichtbaar om zo beter te kunnen voldoen aan een verdere balans 
tussen inkomsten en uitgaven.  
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RESULTAAT 

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 34.224. Dit resultaat is essentieel 
in het kader van goed en verantwoord bestuur en samenhangend als reservering om de 
continuïteit van de stichting in 2020 te garanderen. Los van een buffer om aan 
verplichtingen te kunnen voldoen, om tegenvallers te kunnen opvangen (zeker ook in de 
context van COVID-19 plus samenhangende maatregelen en het daardoor o.a. moeten 
annuleren van fysieke bildungsprogramma’s) en om zo de continuïteit van de stichting te 
borgen, streeft de stichting niet naar vermogensopbouw. De winst wordt behaald met 
kenbaar fondswervende activiteiten. Deze worden fiscaal in mindering gebracht van het 
commerciële resultaat. In 2019 was dit voor de Stichting zeer relevant, in 2020 is de 
relevantie hiervan sterk verminderd (zie ook ‘baten’).  
Daarbij is het belangrijk om op te merken dat de positieve cijfers een rooskleuriger beeld 
geven. Dit omdat de Stichting gegeven alle negatieve ontwikkelingen en onzekerheid 
gedurende de voortdurende Covid-19 pandemie gebruikt heeft gemaakt van de 
mogelijkheid tot uitstel van het betalen van omzetbelasting en loonheffing en deze (nadat 
de belastingdienst de regeling bekend heeft gemaakt) beide over de komende tijd dienen 
te worden terugbetaald.  
 
Vooruitblik op 2021 
Kijkend naar de gerealiseerde resultaten en groei per segment door middel van de 
samenwerkingen met onze Bildung partners, ziet de Bildung Academie het verder 
realiseren van haar missie in 2021 met vertrouwen tegemoet.  
 
 
 
 
Namens Stichting De Bildung Academie, 
 
 
 
Floris Michiel Tolman   Durk Sibren Gardenier  Dylan Vianen 
voorzitter     penningmeester   secretaris 
 

       



 

 

 JAARREKENING 2020 



Stichting De Bildung Academie, te Amsterdam  
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5 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

ACTIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

Vlottende activa         

Vorderingen         
Handelsdebiteuren 21.758   13.971   

Overlopende activa 168   -   

    21.926   13.971 

Liquide middelen   149.721   75.525 

     

Totaal 

  

171.647 

  

89.496 



Stichting De Bildung Academie, te Amsterdam  
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PASSIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

Eigen vermogen         

 

  95.217   60.993 

Kortlopende schulden         
Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten 53   9.440   

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 52.551   19.063   

Overlopende passiva 23.826   -   

    76.430   28.503 

Totaal 

  

171.647 

  

89.496 



Stichting De Bildung Academie, te Amsterdam  
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6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

  2020 2019 

  € € 

Netto-omzet 265.965 278.513 

Giften en baten uit fondsenverwerving 155 127.277 

Overige bedrijfsopbrengsten - 13.015 

Som der exploitatiebaten 266.120 418.805 

Kostprijs van de omzet 59.452 87.853 

Personeelskosten     
Lonen en salarissen 163.068 231.191 

Sociale lasten 30.206 43.256 

Andere personeelskosten -32.317 -980 

      

Overige bedrijfskosten     
Huisvestingskosten - 8.601 

Verkoopkosten 836 5.487 

Kantoorkosten 10.378 10.046 

      

Som der exploitatielasten 231.623 385.454 

Exploitatieresultaat 34.497 33.351 

Financiële baten en lasten     
Rentelasten en soortgelijke kosten -273 -221 

Resultaat 34.224 33.130 

Resultaatbestemming     

Bestemd resultaat 34.224 33.130 

 
 



Stichting De Bildung Academie, te Amsterdam  
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7 ALGEMENE TOELICHTING 

Naam rechtspersoon Stichting De Bildung Academie 

Rechtsvorm Stichting 

Zetel rechtspersoon Amsterdam 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 62728954 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting De Bildung Academie, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan 

voornamelijk uit:  

Studiebegeleiding, vorming en onderwijs 

Het bevorderen van een algehele academische vorming van studenten op 

geestelijk en maatschappelijk gebied. 

Locatie feitelijke activiteiten 

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Amsterdam, maar is gevestigd in 

Amsterdam. 



Stichting De Bildung Academie, te Amsterdam  
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8 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine 

rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en 

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 

van individuele beoordeling van de vorderingen. 

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Netto-omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en 

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 

 



Stichting De Bildung Academie, te Amsterdam  
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9 TOELICHTING OP BALANS 

VORDERINGEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto 21.758 13.971 

Overlopende activa     

Vooruitbetaalde kosten 168 - 

      

Totaal 21.926 13.971 

LIQUIDE MIDDELEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Banktegoeden 149.721 75.525 

Totaal 149.721 75.525 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 53 9.440 

Belastingen en premies sociale verzekeringen     
Omzetbelastingschulden 36.573 12.173 

Loonheffing- en premieschulden 15.978 6.890 

  52.551 19.063 

Overlopende passiva     

Te betalen kosten 6.251 - 

Vooruit gefactureerde bedragen 17.575 - 

  23.826 - 

Totaal 76.430 28.503 



Stichting De Bildung Academie, te Amsterdam  
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10 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2020 2019 

  € € 

Netto-omzet 265.965 278.513 

Giften en baten uit fondsenverwerving 155 127.277 

Overige bedrijfsopbrengsten - 13.015 

Som der exploitatiebaten 266.120 418.805 

Kostprijs van de omzet 59.452 87.853 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 206.668 330.952 

PERSONEELSKOSTEN 

  2020 2019 

  € € 

Lonen en salarissen 163.068 231.191 

Sociale lasten 30.206 43.256 

Andere personeelskosten     

Loonkosten vermindering (lage lonen/onderwijs) -6.994 -12.230 

Loonkosten subsidie (NOW) -26.952 - 

Overige personeelskosten 1.629 11.250 

  -32.317 -980 

Totaal 160.957 273.467 

Tegemoetkoming NOW-regeling 

Stichting De Bildung Academie heeft in het boekjaar gebruik gemaakt van de tweede tijdelijke 

noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). In het verslagjaar is voor 

totaal € 26.952 als bate uit hoofde van deze regeling verwerkt. 

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

  2020 2019 

  € € 

Huisvestingskosten - 8.601 

Verkoopkosten 836 5.487 

Kantoorkosten 10.378 10.046 

Totaal 11.214 24.134 
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FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  2020 2019 

  € € 

Rentelasten banken -273 -221 

Financiële baten en lasten (saldo) -273 -221 

 

  
 


