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BESTUURSVERSLAG 2020 

 
Het bestuur van de Stichting UWC Nederland biedt hierbij het verslag aan over het jaar 2020. 
 
Stichting UWC Nederland is gevestigd in Haarlem (statutair Amsterdam) en heeft ten doel het 
algemeen belang te dienen door het leveren van een bijdrage aan het onderwijs en educatieve 
projecten. De stichting beoogt het-onderwijs en educatieve projecten te gebruiken als bron van kracht 
om mensen en/of culturen samen te brengen voor een vreedzame en duurzame toekomst. 
De stichting is geënt op een wereldbeschouwelijke grondslag in overeenstemming met de filosofie van 
de United World Colleges en zal zich niet binden aan een bepaalde godsdienstige, maatschappelijke of 
politieke richting. Zij onthoudt zich van elke daad of publieke uiting die in verband kan worden 
gebracht met de bevordering van de doeleinden die op zulke grondslagen zijn gebaseerd. Zij verplicht 
zich de internationale missie en waarden van UWC uit te dragen.  
In Nederland wordt aan de bovenstaande doelstellingen onder meer invulling gegeven door:  
 

- het verstrekken van beurzen ten behoeve van leerlingen toegelaten tot één van de opleidingen 
van UWC; 

- het nastreven en uitdragen in Nederland van de filosofie van de UWC organisatie en het 
verschaffen van informatie betreffende de instellingen van UWC. 

 
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door, direct of indirect 

a. het onderhouden en bevorderen van de contacten tussen allen die op enigerlei wijze 
verbonden zijn of zijn geweest aan één of meer instellingen van UWC, waaronder expliciet 
doch niet uitsluitend begrepen het alumni netwerk en het oudernetwerk; 

b. het werven, selecteren, uitzenden en/of begeleiden van (toekomstige) leerlingen ten behoeve 
van één van de opleidingen verbonden aan de UWC organisatie. Daarbij is het streven om ieder 
jaar leerlingen te selecteren en naar behoeven een beurs te verstrekken voor zijn of haar 
opleiding; 

c. het verlenen van financiële en andere steun aan de instellingen en initiatieven behorende tot 
de UWC organisatie en aan hun overkoepelende organisaties; 

d. het periodiek samenwerken op het gebied van fondsenwervende projecten met het United 
World College Maastricht; 

e. het organiseren en financieren van educatieve projecten en programma's die een bijdrage 
leveren aan het vorenstaande doel zoals het United World Programma en zomerprogramma's; 

f. het bijeenbrengen van vermogen, het werven van fondsen en het aanvragen van subsidies, 
het verkrijgen van financiële steun, bijvoorbeeld in de vorm van legaten, erfstellingen (op 
grond van het bepaalde in artikel 3 van deze statuten slechts onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving) en schenkingen (in welke vorm dan ook); 

g. het beheren en met een laag risicoprofiel beleggen van vermogen; 
h. het aangaan van samenwerkingsverbanden met derden welke in overeenstemming zijn met 

de doelstellingen van de stichting; en  
i. het (doen) verrichten van alle verdere handelingen, die met het  vorenstaande doel in de 

ruimste zin des woords verband houden of  daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
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Een aantal van bovenstaande activiteiten wordt door andere UWC entiteiten (t.w. Stichting UWC 
Maastricht en Stichting Beurzenfonds UWC) in Nederland uitgevoerd in coördinatie met Stichting UWC 
Nederland. 
  
Stichting UWC Maastricht neemt deel in de Coöperatie UWC Maastricht, samen met Limburgs 
Voortgezet Onderwijs en Mosa Lira. De Coöperatie stuurt de UWC school in Maastricht aan.  
 
Stichting Beurzenfonds UWC legt zich toe op het beheer van het opgebouwde stamkapitaal en 
faciliteert, indien nodig, het uitsturen van Nederlandse leerlingen naar de buitenlandse colleges door 
middel van een garantiestelling aan Stichting UWC Nederland, die vanaf 2013 de verstrekking van 
beurzen voor de buitenlandse colleges heeft overgenomen van Stichting Beurzenfonds UWC.  
  



5 
 

 
Activiteiten  
 
In 2019 de Nederlandse selectieprocedure voor het tweejarig Internationaal Baccalaureaat 
programma op de 18 scholen en colleges wereldwijd geherstructureerd. De procedure is versimpeld, 
met inzet van externe professionals en er wordt samengewerkt met het United World Programma. 
Deze aanpak is in het selectieproces aan het begin van 2020 verder uitgewerkt en aangescherpt. 
Ook het afgelopen jaar hebben we gebruik gemaakt van de internationale Clearing List voor geschikte 
leerlingen waarvoor bij UWC Nederland geen fondsen beschikbaar waren. Hierdoor hebben in totaal 
30 door UWC Nederland geselecteerde leerlingen uit Nederland en de overzeese gebieden een plek 
gekregen op een UWC school of college. 
 
De schoolgelden komen gedeeltelijk uit de ouderaandelen, maar de genereuze bijdragen van 
bedrijven, stichtingen en individuen zijn cruciaal voor het beurzenprogramma. Wij zijn erg dankbaar 
voor hun steun, die het mogelijk maakt om onze leerlingen een unieke UWC ervaring te geven. 
 
De corona-uitbraak heeft een grote impact gehad op de UWC scholen en de leerlingen. Al vroeg in 
het jaar moesten enkele leerlingen, o.a. uit China, het college verlaten. In rap tempo gebeurde 
hetzelfde ook voor de andere colleges. Voor tweedejaars betekende dit dat het UWC avontuur vroeg 
ten einde kwam en de leerlingen geen IB examen hebben kunnen doen. Voor eerstejaars gold dat 
lange tijd onzeker was of ze terug konden keren naar college. Enkelen van hen hebben met hulp van 
UWC Nederland een transfer gekregen naar een ander college. Als UWC Nederland hebben we de 
zorgen en vragen van ouders en leerlingen zo goed mogelijk proberen op te vangen. Naast verdriet 
en frustratie hebben we ook veel flexibiliteit en veerkracht gezien bij onze leerlingen.  
 
Ook voor de core business van UWC Nederland heeft de coronapandemie gevolgen gehad. Zo 
hebben de meeste van onze activiteiten die volgden op het selectieproces, niet in fysieke vorm 
plaatsgevonden. Onze stichting heeft door goed gebruik van technische hulpmiddelen echter veel 
van de geplande activiteiten in een virtuele vorm kunnen laten doorgaan. De kennismakings-dag voor 
de nieuwe lichting van leerlingen en hun ouders vond digitaal plaats. Ook het jaarlijkse evenement 
waarin we de nieuwe leerlingen voorstellen aan de sponsors heeft in kleinere vorm online 
plaatsgevonden. Daarnaast organiseren we sinds een aantal jaar de UWC Graduation voor de 
terugkerende jaargroep en ook deze bijeenkomst was in de vorm van een Zoom-sessie. Hoewel voor 
een organisatie als UWC direct contact tussen mensen van wezenlijk belang is voor het bereiken van 
de doelstellingen, kunnen we constateren dat ons team erin is geslaagd de UWC spirit te blijven 
uitdragen. Er is gebruik gemaakt van de zgn. NOW steunmaatregel van de overheid.  
 
In de zomer van 2020 heeft het bestuur besloten dat een drastische reductie van het kostenniveau van 
de stichting nodig was. Wij hebben de verplichting aan onze sponsoren om zeer zorgvuldig met de ons 
toevertrouwde middelen om te gaan en ervoor te zorgen dat het overgrote deel daarvan ook 
daadwerkelijk wordt besteed aan onze doelstellingen. Een van de maatregelen waartoe werd besloten 
was een verhuizing van ons kantoor van Diemen naar Haarlem, waar wij onze intrek hebben genomen 
in een verzamelgebouw van non-profit organisaties die zich bezighouden met jongeren. Daarnaast zijn 
wij begonnen met een herschikking van taken in de organisatie, waardoor het mogelijk moet zijn om 
met een sterk gereduceerde bezetting toch onze kerntaken te blijven uitvoeren. In de loop van 2021 
zal daardoor de bezetting terugvallen van 3,4 naar 1,7 FTE. 
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Het United World Programma (voorheen UWC xperience), dat zich de afgelopen jaren steeds verder 
heeft gepositioneerd als driedaags programma op Nederlandse middelbare scholen, ging het 
afgelopen jaar een samenwerking aan met de KidsRights organisatie. Door de corona-crisis kon slechts 
een deel van het beoogde aantal trainingen worden verzorgd. Ook bij het United World Programma 
zijn de vaste kosten teruggebracht. Door de kosten grotendeels te flexibiliseren, zijn wij ook hier nu in 
staat om de uitgaven op zeer korte termijn in lijn te brengen met de inkomsten. 
 
UWC Art For Impact beleefde een derde editie. Dit jaar konden geïnteresseerden online werken kopen 
van vooraanstaande kunstenaars via een webwinkel. Uit de opbrengst is een reserve gevormd voor 
een beurs die in 2021 zal worden toegekend. 
 
De professionele organisatie speelt een leidende rol in de fondsenwerving, de werving, selectie en 
begeleiding van leerlingen en de organisatie van evenementen. Samen met een enthousiaste groep 
vrijwilligers zorgen zij ervoor dat UWC Nederland steeds professioneler kan worden. Wij realiseren ons 
dat wij in 2020 een zware wissel hebben getrokken op onze medewerkers. Het spijt ons dat we van 
enkelen in 2021 afscheid moeten nemen en wij willen op deze plaats onze erkentelijkheid uitspreken 
voor ieders bijdrage, niet alleen over het afgelopen jaar, maar over de vele jaren van intensieve 
samenwerking. 
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Jaarrekening 2020 
 
De jaarrekening over het jaar 2020 is opgesteld volgende Richtlijn van de jaarverslaggeving voor kleine 
rechtspersonen C.1. Kleine organisaties-zonder-winststreven.  
 
 

Realisatie 2020 
 
De volgende activiteiten van UWC in Nederland lopen financieel via Stichting UWC Nederland: 
het kantoor voor alle ondersteunende diensten, fundraising, administratie en het United World 
Programma. Het UWC personeel is in dienst bij de stichting. 
 
In 2020 was het totaal van de baten € 970.788. Deze baten bestaan uit giften, uit ouderaandelen en 
uit bijdragen van scholen voor het United World Programma (UWP). Daarnaast waren er in 2020 
opbrengsten uit het de kunstveiling en –tentoonstelling Art For Impact en uit een jongerenproject in 
samenwerking met het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO).  
Giften kunnen worden bestemd voor de verschillende doelstellingen van UWC Nederland, te weten 
UWC Maastricht, beurzen voor Nederlandse leerlingen en United World Programma. Een deel van de 
giften wordt geschonken zonder speciale bestemming. 
 
Tegenover de baten stond een besteding van € 834.763 aan doelstellingen, te weten aan beurzen voor 
leerlingen op UWC Maastricht of voor leerlingen op buitenlandse colleges, aan algemene 
ondersteuning van UWC Maastricht of buitenlandse colleges en aan het United World Programma. Na 
aftrek van de kosten voor fundraising, PR en de kantoororganisatie (samen € 183.912) resteerde een 
negatief saldo van € 47.887. Daarnaast is er in het kader van de Covid-19 regelingen een bijdrage 
ontvangen van € 85.309, hiermee komt het resultaat op € 37.422.  
 
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor een Art For Impact beurs uit de verkoop van een werk 
beschikbaar gesteld door Jan Cremer. Het restant is toegevoegd aan de continuïteitsreserve.  
 
Ondanks het feit dat de continuïteitsreserve hiermee niet op het beoogde niveau kon worden 
gebracht, is de continuïteit van de stichting gewaarborgd.  
 
Een groot aantal personen en organisaties ondersteunen de stichting middels jaarlijkse giften die zijn 
vastgelegd in aktes, waardoor er een gewaarborgde inkomstenstroom voor de toekomst bestaat, 
waaruit ten minste de kosten van de organisatie kunnen worden voldaan. Afhankelijk van het succes 
van de fondsenwervingsactiviteiten kan de stichting besluiten meer of minder leerlingen te selecteren 
voor uitzending naar de UWC scholen en ook kan de bijdrage aan de stichting UWC Maastricht worden 
aangepast aan de financiële ruimte die op enig moment bestaat. 
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Begroting 2021 
 
De baten in de begroting 2021 zijn gebaseerd op verwachte, toegezegde en eventueel reeds ontvangen 
giften, totaal naar verwachting € 595.000. 
De opbrengsten uit de activiteiten van UWP worden begroot op € 31.000. 
 
In 2021 zullen opnieuw de meeste contracten tussen de colleges en de ouders van uit te zenden 
leerlingen worden afgesloten. Omdat ouders in deze gevallen hun bijdrage rechtstreeks aan de 
colleges betalen, verwachten wij dat slechts een beperkt bedrag van € 50.000 als ouderaandeel door 
de boeken van onze stichting zal lopen. Gezamenlijk betekent dit een totaal aan baten van € 676.000. 
 
De ontvangen giften worden geoormerkt voor de verschillende doelstellingen van UWC Nederland, te 
weten beurzen UWC Maastricht, beurzen Nederlandse leerlingen en het United World Programma.  
Naar verwachting zal in 2021 een totaalbedrag van € 456.000 worden besteed aan de doelstellingen 
van de stichting. 
 
Een deel van de geoormerkte giften zal worden gebruikt ter dekking van de overige kosten (kantoor, 
fondsenwerving en PR). Deze zullen naar verwachting in 2021 € 177.000 bedragen.  
Wij zijn hierbij uitgaan van een verlaging van het aantal fte’s van 3,4fte in januari naar 1,7fte in het 
midden van 2021 en van een verlaging van de overheadkosten door de verhuizing naar ons nieuwe 
kantoor in Haarlem.  
 
Een en ander resulteert in een verwacht resultaat van € 33.000. 
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 Begroting  Realisatie  

  2021  2020 

    
BATEN    

    
Baten     
Giften voor beurzen Nederlandse leerlingen  200.000   483.343  

Ouderaandeel Nederlandse leerlingen  50.000   58.069  

Bijdrage van Stichting Beurzenfonds 75.000   -  
    
Giften voor United World Programma 175.000   156.500  

Schoolbijdragen voor United World Programma 21.000   19.791  

Samenwerking met derden (KidsRights/KCO) 10.000   8.564  
    
Giften bestemd voor colleges 80.000   167.822  

Ongeoormerkte giften  35.000   39.380  

Opbrengsten Art For Impact  30.000   33.409  
    
Overige giften -  497  

Rente inkomsten  -  4.428  

Resultaat door valutatransacties -  (1.015) 
    

Totaal baten 676.000   970.788  

    
LASTEN    

    
Lasten voor Nederlandse leerlingen    
Schoolgelden Nederlandse leerlingen  120.000   356.140  

Extra kosten beurzen leerlingen  -   2.246  

Vereniging UWC -   -  

Kosten werving, selectie, begeleiding, alumni 56.000   94.611  

 176.000   452.997  

    
Bijdrage aan colleges 80.000   164.371  

United World Programma 200.000   217.395  

Besteed aan doelstellingen  456.000   834.763  

    

    
Werving baten    
Kosten Fundraising 51.000   101.545  

Kosten PR  22.000   25.926  

    
Algemene kantoorkosten 114.000   56.441  

Totaal lasten 643.000   1.018.675  
    
Resultaat  33.000   (47.887) 

Bijdrage NOW / TOGS i.v.m. Covid-19   85.309  

Resultaat 33.000   37.422  
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Bestuur  
 
Het bestuur van de stichting bestond per balansdatum uit vijf personen: 
 
B.B. Kan,     Voorzitter 
 
C.H.C. Muste-Merks,    Vicevoorzitter 
 
A.P.J.C. Kroon,     Bestuurslid Finance  
 
F.E. Haker,    Algemeen Bestuurslid 
 
L.A.J.M. Schreel,    Algemeen Bestuurslid  
 
De Raad van Toezicht bestond per balansdatum uit drie personen: 
 
K.K. Guha,    Voorzitter 
 
C.E. ten Pas – Rutgers van der Loeff, Algemeen Lid 
 
R. Smits,    Algemeen Lid 
 
De bestuurders ontvangen geen vergoeding. 
 
Per 1 januari 2020 is Jan Hommen teruggetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij is per die 
datum opgevolgd door Karl Guha. Wij zijn de heer Hommen zeer erkentelijk voor zijn inzet voor UWC 
gedurende de vier jaar van zijn voorzitterschap. 
 
Op 10 februari 2020 is Pieter ter Kuile teruggetreden als voorzitter van het bestuur van de stichting. 
Per diezelfde datum is de heer Bertrand Kan teruggetreden uit de Raad van Toezicht en benoemd tot 
voorzitter van het bestuur. De vacature in de Raad van Toezicht is voorzien door de benoeming van de 
heer Ruud Smits. Ook de heer Ter Kuile zijn wij zeer erkentelijk voor zijn inzet en bijdrage gedurende 
de afgelopen vier jaar. 
 
 
Amsterdam, 31 mei 2021 

 
B.B. Kan,    Voorzitter 
 

C.H.C. Muste-Merks,    Vicevoorzitter 
 

A.P.J.C. Kroon,     Bestuurslid Finance  
 

F.E. Haker,    Algemeen Bestuurslid 
 

L.A.J.M. Schreel,   Algemeen Bestuurslid  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

Balans na bestemming saldo baten & lasten. 

  toelichting 2020   2019 

     

     
Vaste Activa 1           13.565             16.595  

     
Langlopende vorderingen 2           30.450             85.750  

     
Vorderingen 3         335.472           657.605  

     
Liquide middelen 4         667.888           362.679  

     

     

      1.047.375       1.122.629  

     

     
Eigen vermogen     

     
Continuïteitsreserve 5         226.396           218.791  
Bestemmingsreserve  6           29.817    

  256.213   218.791  

     
Langlopende schulden 7         147.250             49.000  

     
Kortlopende schulden     
Overige schulden en overlopende passiva 8         643.912           854.838  

     

      1.047.375       1.122.629  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020  

  2020  2020  2019 

  toelichting realisatie  begroot  realisatie 

       
BATEN       
       
Baten        
Giften voor beurzen Nederlandse leerlingen  9 483.343   650.000   508.500  

Ouderaandelen Nederlandse leerlingen  10 58.069   247.380   598.800  

       

Giften voor United World Programma 11 156.500   359.100   157.000  

Schoolbijdragen voor United World Programma 19.791   46.900   19.509  

United World Programma project KCO  8.564   25.000   23.492  

       
Giften bestemd voor colleges 12 167.822   55.000   235.706  

Ongeoormerkte giften   39.380   200.000   89.052  

Opbrengsten Art For Impact   33.409   125.000   90.552  

Overige giften  497   -  - 

Rente inkomsten   4.428   -  - 

Resultaat door valutatransacties  (1.015)  -   (10.291) 

Totaal baten  970.788   1.708.380   1.712.320  

       
LASTEN       
       
Lasten voor Nederlandse leerlingen       
Schoolgelden Nederlandse leerlingen   356.140   627.000   778.166  

Extra kosten beurzen leerlingen   2.246   -   3.828  

Vereniging UWC  -   -   (333) 

Kosten werving, selectie, begeleiding, alumni 13 94.611   120.000   129.364  

  452.997   747.000   911.025  

       
Bijdrage aan colleges 14 164.371   55.000   262.468  

United World Programma  15 217.395   431.000   244.997  

Besteed aan doelstellingen   834.763   1.233.000   1.418.490  

       
       
Werving baten       
Kosten Fundraising 16 101.545   220.000   191.516  

Kosten PR  17 25.926   30.000   41.166  
       
Algemene kantoorkosten 18 56.441   65.000   56.736  

Totaal lasten  1.018.675  1.548.000   1.707.908  
       
Resultaat voor bijzondere baten  (47.887)  160.380   4.412  

Bijdrage NOW / TOGS i.v.m. Covid-19  85.309   -   -  

Resultaat  37.422    160.380    4.412  
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING  

 
Algemeen 
 
De Stichting United World Colleges Nederland (hierna: "de Stichting") is opgericht op 8 juni 2005 en 
heeft haar statutaire zetel in Amsterdam. De laatste wijzigingen van de statuten dateert van 15 
november 2019. 
 
Toegepaste grondslagen  
 
De jaarrekening over het jaar 2020 is opgesteld volgens de Richtlijn van de jaarverslaggeving voor 
kleine rechtspersonen C.1. Kleine organisaties-zonder-winststreven. Onder voormelde richtlijn 
moeten niet alleen verplichtingen die in rechte afdwingbaar zijn als schuld op de balans worden 
opgenomen maar ook als er sprake is van een feitelijke verplichting. Het door het bestuur genomen 
besluit schoolgelden te betalen voor leerlingen, waarvan het schooljaar aanvangt na balansdatum en 
de communicatie naar deze leerlingen in het verslagjaar heeft plaatsgevonden, betreft een feitelijke 
verplichting. Om deze reden zijn de aangegane schoolgeldverplichtingen verantwoord als schuld op de 
balans. De verplichtingen met een looptijd korter dan één jaar onder de kortlopende schulden en 
langer dan één jaar onder de langlopende schulden. De met de ouders overeengekomen eigen bijdrage 
in de schoolgelden worden op overeenkomstige wijze verantwoord onder de vorderingen.  
 
Doelstelling 
 
De Stichting heeft ten doel het uitdragen van de missie en waarden van UWC. Zij geeft concreet 
invulling aan deze doelstelling door: 

• het werven, selecteren, uitzenden en begeleiden van leerlingen ten behoeve van UWC 

• het verstrekken van beurzen voor leerlingen toegelaten tot één van de UWC's 

• het bevorderen van UWC onderwijs in Nederland 

• het organiseren van het United World Programma 

• het onderhouden en bevorderen van de contacten tussen allen die op enigerlei wijze verbonden 
zijn of zijn geweest aan één of meer instellingen van UWC, waaronder het alumninetwerk.  

• het werven van financiële middelen ter financiering van bovengenoemde activiteiten.  
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Waarderingsgrondslagen 
 

 
1. Algemeen  

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde. 
 
 

2. Eigen vermogen  

• Continuïteitsreserve 
Dit is een reserve die gevormd is voor de dekking van risico's op korte termijn om zeker te 
stellen dat de Stichting in de naaste toekomst haar activiteiten kan blijven uitvoeren.  

• Bestemmingsreserve 
Deze reserve is bestemd voor een beurs in 2021. 
 
 

3. Resultaatbepaling 
Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.  
 
 

4. Vennootschapsbelasting  
De stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. 
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TOELICHTING BIJ DE BALANS  

    2020   2019 

     
1 Vaste activa    

 Boekwaarde automatisering 4.274   6.130  

 Boekwaarde software  9.291   10.465  

  13.565   16.595  

     
2 Langlopende vorderingen     

 Hieronder zijn opgenomen de ouderaandelen voor de leerlingen geselecteerd voor  

 de jaren 2020-2022 / 2019-2021 met een looptijd van langer dan één jaar. 

     

 Saldo per 1 januari 85.750   102.450  

 Mutatie boekjaar (55.300)  (16.700) 

 Saldo per 31 december 30.450   85.750  

     
3 Vorderingen    

 Ouderaandeel schoolgelden 247.368   592.670  

 Debiteuren 38.528   51.815  

 Vordering AFI 2020 29.817   0  

 Vooruitbetaalde kosten 0   8.812  

 Omzetbelasting 5.770   0  

 Nog te ontvangen NOW subsidie 2.267  0 

 Overige 11.722   4.308  

 Saldo per 31 december 335.472   657.605  
     

 Deze vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.   

     
4 Liquide middelen    

 Rabobank 667.888  362.679  

 De liquide middelen zijn direct opeisbaar.     
     

     
5 Continuïteitsreserve    

 Dit is een reserve die gevormd is voor de dekking van risico's op de korte termijn om zeker  

 te stellen dat de Stichting in de naaste toekomst haar activiteiten kan blijven uitvoeren.  

 

Het streefniveau voor deze reserve - dat in 2020 niet is behaald - is vastgesteld op 1,5 keer de 
jaarlijkse kosten van fundraising en algemene kantoorkosten (circa € 237.000). 

     

 Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt.   

 Saldo per 1 januari 218.791   214.379  

 Bij: resultaat boekjaar  37.422   4.412  

 Af: naar bestemmingsreserve (29.817)  0  

 Saldo per 31 december 226.396   218.791  
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    2020   2019 

     
6 Bestemmingsreserve    
 De verkoop van een werk van Jan Cremer in het kader van Art For Impact 2020 is   
 gereserveerd voor een beurs.      
 Saldo per 1 januari 0   0  

 Bij: toevoeging  29.817   0  

 Saldo per 31 december 29.817   0  

     
7 Langlopende schulden    

 

Hieronder zijn opgenomen de verplichtingen tot het betalen van schoolgelden 
voor leerlingen die zijn geselecteerd voor de jaren 2020/2022 te betalen in 2022.   

     

 Saldo per 1 januari 19.000   15.000  

 Mutatie boekjaar 102.750   4.000  

 Saldo per 31 december 121.750   19.000  

       

 Tevens langlopende termijnen van leningen. Tegenover deze leningen staan    

 

schenkingsakten. Deze zijn wegens het onzekere karakter niet in de balans 
opgenomen.  

     

 Saldo per 1 januari 30.000   82.000  

 Mutatie boekjaar (4.500)  (52.000) 

 Saldo per 31 december 25.500   30.000  
     

 Saldo per 31 december totaal langlopende schulden 147.250   49.000  

     

 Deze verplichtingen hebben een looptijd van langer dan één jaar.    
     
8 Overige schulden en overlopende passiva    

 Hieronder zijn de schulden opgenomen die een resterende looptijd hebben    

 van korter dan één jaar.     
     

 Schoolgelden uitgezonden leerlingen  286.848   569.500  

 Crediteuren 201.301   50.146  

 Giften nog door te storten aan colleges 69.000   100.000  

 Leningen o.b.v. overeenkomst met schenkingsakte 46.500   92.000  

 Reservering vakantiedagen  12.700   12.036  

 Reservering vakantiegeld 10.538   12.846  

 Nog te betalen kosten  9.821   5.003  

 Loonheffing 7.204   11.488  

 Omzetbelasting 0   1.819  

  643.912   854.838  
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen  
 
 
Huurverplichting  
Stichting UWC Nederland heeft per 31 december 2020 de huur van de kantoorruimte aan de 
Diemerdreef 1, 1112 CK Diemen, plaatselijk bekend Station Diemen Zuid beëindigd.  
 
Er wordt sinds 1 juli 2020 een kantoor gehuurd in een verzamelgebouw aan de  
Baan 29, 2012 DC Haarlem. Het contract is aangegaan tot en met 30 juni 2022 en zou daarna voor 
onbepaalde tijd kunnen worden verlengd. De huurverplichting is Euro 7.200 per jaar.  
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TOELICHTING BIJ DE BATEN EN LASTEN  

    2020   2019  

      
9 Giften voor beurzen Nederlandse leerlingen     

 Giften beurzen buitenlandse colleges 344.491   359.590   
 Giften beurzen Maastricht  109.250   118.209   

 Giften van alumni 29.602   30.701   

  483.343   508.500   

      
10 Ouderaandelen Nederlandse leerlingen      

 Ouderaandeel jaargang 2020-2022 / 2019-2021          280.200            674.500   
 Ouderaandeel afboeking eerdere jaargangen         -222.131             -75.700   

              58.069            598.800   

      
11 Giften voor United World Programma      
 Gift Nationale Postcode loterij 0   33.000   

 Overige giften  156.500   124.000   

  156.500   157.000   

      
12 Giften bestemd voor Colleges      

 Giften beurzen UWC Atlantic College, UK 69.392   88.756   
 Bijdrage voor UWC Maastricht overig 51.000   101.000   

 Giften beurzenfonds overige buitenlandse colleges 45.500   43.500   
 Giften beurzen UWC Pearson College 1.930   2.450   

  167.822   235.706   
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    2020   2019 

     
13 Kosten werving, selectie, begeleiding en alumni    

 Personeelskosten  55.934   63.208  

 Advieskosten 3.561   28.024  

 Overige kosten  11.841   17.902  

 Toerekening kantoor- en administratiekosten  23.275   20.230  

  94.611   129.364  

     
14 Bijdrage aan colleges    

 Bijdrage aan UWC Maastricht 51.000   120.369  

 Bijdrage buitenlandse colleges 113.371   142.099  

  164.371   262.468  

     
15 Kosten United World Programma (UWP)    

 Programma UWP 121.012   134.042  

 Personeelskosten 62.061   72.127  

 Advieskosten 9.952   8.453  

 Overige kosten  1.017   6.132  

 Toerekening kantoor- en administratiekosten  23.353   24.243  

  217.395   244.997  

     
16 Kosten fundraising    

 Personeelskosten 71.739   140.952  

 Advieskosten 454   3.202  

 Evenementen en overige kosten  4.322   10.644  

 Toerekening kantoor- en administratiekosten  25.030   36.718  

  101.545   191.516  

     
17 Kosten PR     

 Personeelskosten 12.927   13.837  

 Algemene PR UWC Nederland 3.351   6.934  

 Advieskosten 3.098   14.731  

 Toerekening kantoor- en administratiekosten  6.550   5.664  

  25.926   41.166  

     
18 Algemene kantoorkosten    

 Personeelskosten 38.793   41.801  

 Advieskosten  3.847   3.000  

 Toerekening kantoor- en administratiekosten  13.801   11.935  

  56.441   56.736  
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  2020   2019 

    
    
Specificatie kantoorkosten    
Huur 17.193   15.787  
Reiskosten/overige onkosten personeel 7.340   7.017  
Kantooruitgaven  1.275   2.751  
Telefoon/internet 2.704   3.135  

Automatisering 11.867   8.878  
Afschrijving  3.030   3.030  
Verzekering 12.846   10.712  
Schoonmaak 576   2.446  
Diversen 156   2.239  

 56.987   55.995  
    
Specificatie administratiekosten    
Bankkosten 1.642   2.315  
Interest 5.844   9.572  
Administratiekantoor 20.909   22.122  

Juridische kosten  2.289   5.007  
Accountantskosten 4.300   2.818  
Bestuur 38   961  

 35.022   42.795  
    
     
De kantoor- en administratiekosten zijn als volgt verdeeld:    

    
United World Programma  23.353   24.243  

Fundraising 25.030   36.718  
PR/online communicatie 6.550   5.664  
Werving, selectie, begeleiding en alumni 23.275   20.230  

Beheer en administratie 13.801   11.935  

 92.009   98.790  

    

 
Steunmaatregelen Overheid i.v.m. Covid-19    

Ontvangen subsidie NOW 1 49.941  0 

Ontvangen subsidie NOW 2 31.368   0 

Ontvangen subsidie TOGS 4.000   0 

 85.309  0 
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  2020   2019 

    
    
    
Personeel    
De Stichting had gedurende 2020 vijf personeelsleden in dienst (2019: zes) hetgeen overeenkomt 
met gemiddeld over 2020 3,94 medewerkers op basis van een volledig dienstverband (2019: 4,95 
fte's). Per 31 december 2020 zijn er nog vier personeelsleden in dienst, samen 3,40 fte's. 
     
Personeelskosten    
Lonen en salarissen 229.563   282.377  
Ontvangen ziekengeld  (24.414)  - 

Sociale lasten 36.305   49.548  

 241.454   331.925  
    
De personeelskosten zijn als volgt verdeeld:    
    
United World Programma 62.061   72.127  
Fundraising 71.739   140.952  

PR/online communicatie 12.927   13.837  
Werving, selectie en begeleiding  55.934   63.208  

Beheer en administratie 38.793   41.801  

 241.454   331.925  
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OVERIGE GEGEVENS  

 
 

Verwerking resultaat     

    

 Totaal  Totaal 

 2020  2019 

    
Mutatie Continuïteitsreserve 7.605   4.412  

Mutatie Bestemmingsreserve 29.817   -  

 37.422   4.412  

    
 
 
Met het resultaat over 2020 is eerst een bestemmingsreserve gevormd. 
Het restant is toegevoegd aan de continuïteitsreserve. 
 




