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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

College-, cursus-, les- en examengelden

Baten werk in opdracht van derden

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Som van de overige baten

Personeelskosten

Resultaat

Afschrijvingen

Belastingen

Huisvestingslasten

Resultaat deelnemingen

Overige lasten

Resultaat na belastingen

Totaal lasten

Aandeel derden in resultaat

Nettoresultaat

Saldo financiële baten en lasten

Overige Baten

Totaal baten

€ €

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
+

+

+

+

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

3 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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: Hein Schreuder
	10: Gabriël Hermanus Zwart
	9: Maria Gertrudis De Haan - Heijltjes
	12: Monica Maria Johanna Petronella Jansen
	11: Angelique Maria Paulussen - Hoogakker
	7_A4: 67
	16_ML: Het doen geven/verzorgen van onderwijs, vanuit de gedachte dat onderwijs mensen, landen en culturen kan verenigingen, bij te dragen aan onderwijsprojecten bij de internationale scholen van het UWC, hierbij te voldoen aan de internationale onderwijsafspraken die van toepassing zijn op de scholen welke deel uitmaken van het UWC en het mede voorbereiden van, voldoen aan en toezicht houden op de (internationale) onderwijsvisie van het UWC, faciliteren, exploiteren, bouwen, onderhouden, (ver)huren, (ver)kopen en in stand houden van onderwijsgebouwen en het verlenen van organisatorische ondersteuning ten behoeve van onderwijs, onderwijshuisvesting en campusbewoning van het UWCM, het werven van fondsen met dien verstande dat erfstellingen alleen zullen warden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving

	13_ML: 
	0: Coöperatieve Vereniging United World College Maastricht U.A.
	5: www.uwcmaastricht.nl
	2: Discusworp 65
	4_EM: info@uwcmaastricht.nl
	1_KVK: 14126392
	6_RSIN: 821854197
	3_TEL: 0432410410
	18_ML: UWC Maastricht wil het algemeen belang dienen door onderwijs te geven aan leerlingen van 2-18 jaar. De coöperatie is gebaseerd op de filosofie van de United World Colleges (UWC) en staat los van enige religieuze, sociale of politieke oriëntatie. "United World Colleges maakt van onderwijs een kracht om mensen, naties en culturen te verenigen voor vrede en een duurzame toekomst".
De overige activiteiten zijn:
- het werven, selecteren en begeleiden van studenten.
- de totale bedrijfsvoering van UWC Maastricht Campus.
- het werven van kapitaal, fondsen, subsidies en andere financiële steun door middel van verschillende vormen.
- de verspreiding van de UWC-filosofie.
	19_ML: Uit indirecte overheidssubsidies van OC&W, schoolgelden van ouders, giften van derden.
	20_ML: Het verstrekken van beurzen op basis van aangetoonde behoefte aan door het UWC National Committee genomineerde residentiële studenten.
Het geven van onderwijs en verzorgen van huisvesting voor residentiële studenten. Het vermogen wordt aangehouden op een rekening-courant en spaarrekening. 
	21: 
	_MLT: 
	knop: 

	22_ML: CAO voortgezet onderwijs, CAO primair onderwijs, statutair bestuur is een onbezoldigd bestuur.
	23_ML: Het jaar 2020 zal herinnerd worden door de wereldwijde uitbraak van de Covid-19-pandemie, die had ook een grote impact op UWC Maastricht. Door te leren van onze zuster UWC-scholen in Azië, die in februari 2020 hun deuren sloten, waren we relatief goed voorbereid toen we, in navolging van overheidsinstructie, onze onderwijsvoorzieningen voor langere tijd online was in maart, april en mei. De pandemie heeft de school op talloze manieren uitgedaagd en heeft veel gevraagd van onze leerlingen, medewerkers en oudergemeenschap. De voetafdruk van Covid-19 is duidelijk merkbaar in de cijfers. De gedeeltelijke schoolsluiting en lockdown leidden tot een vermindering van de uitgaven in een aantal schoolactiviteiten, met als gevolg: een hoger dan normaal financieel resultaat. Organisatorisch had de pandemie invloed op de aantal vertrekkende en arriverende medewerkers en studenten, wat leidt tot minder activiteit en beweging dan in een normaal jaar. Hoewel de Covid-19-pandemie een impact heeft gehad op de school, hebben we geen reden om aan te nemen de pandemie een grote uitdaging vormt voor de voortzetting van UWC Maastricht op korte en lange termijn. We zijn ons ervan bewust dat sommige van de negatieve gevolgen (bijvoorbeeld financieel, student inschrijving) pas in 2021 duidelijk zal worden. Toch vertrouwen we erop dat de school voldoende veerkrachtig is om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. We hebben reden om naar de komende jaren te kijken met gegrond optimisme.
	24: 
	_MLT: 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 3539694
	6_GT: 3745816
	7_GT: 
	5_GT: 65246
	3_GT: 59187
	8_GT: 4221623
	4_GT: 3598881
	9_GT: 8032685
	10_GT: 11631566

	3: 
	2_GT: 2641900
	3_GT: 
	1_GT: 2346370
	4_GT: 6643296
	5_GT: 11631566

	4: 
	2_GT: 2165496
	3_GT: 187188
	1_GT: 1673332
	4_GT: 7070117
	5_GT: 11096133

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 3115678
	6_GT: 2915782
	7_GT: 
	5_GT: 61989
	3_GT: 576979
	8_GT: 4425705
	4_GT: 3692657
	9_GT: 7403476
	10_GT: 11096133

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het bepaalde in Titel 9, Boek 2 van de
Burgerlijk Wetboek en de vaste uitspraken in de Nederlandse Standaarden voor jaarrekeningen waaronder:
verslaggevingsrichtlijnen RJ 640 boekhoudkundige voorschriften 'non-profit' entiteiten en RJ 660
boekhoudregels onderwijsinstellingen, zoals gepubliceerd door de Nederlandse Accounting
Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en passiva worden over het algemeen gewaardeerd op
historische kostprijs, productiekost of tegen reële waarde op het moment van verwerving. Indien geen specifieke waardering
principe is vermeld, vindt waardering plaats tegen historische kostprijs. In de balans, resultatenrekening en
het kasstroomoverzicht, wordt verwezen naar de toelichting

	3: 
	1: 
	1_A7: 7518375
	2_A7: 
	3_A7: 9277243
	4_A7: 
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 709080
	9_A7: 709080
	10_A7: 17504698
	16_A7: -14022
	11_A7: 11979242
	17_A7: 739870
	12_A7: 433601
	18_A7: 
	13_A7: 1418936
	19_A7: 
	14_A7: 2919027
	20_A7: 739870
	21_A7: 
	22_A7: 739870
	15_A7: 16750806

	2: 
	1_A7: 7223613
	2_A7: 
	3_A7: 8797866
	4_A7: 
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 746211
	9_A7: 746211
	10_A7: 16767690
	16_A7: -16409
	11_A7: 11174547
	17_A7: 741769
	12_A7: 385151
	18_A7: 
	13_A7: 1311976
	19_A7: 
	14_A7: 3137838
	20_A7: 741769
	21_A7: 
	22_A7: 741769
	15_A7: 16009512

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	3_ML: Het resultaat is het verschil tussen de realiseerbare waarde van de geleverde goederen/diensten en de kosten en andere lasten gedurende het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin ze worden gerealiseerd.
Opbrengsten uit de verleende diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde diensten, op basis van op de tot balansdatum verleende diensten naar rato van het totaal aan te leveren diensten weergegeven. De Overheidsbijdragen, schoolgeld, studiebeurzen, inschrijvingsgelden en andere inkomsten revenue
worden in de omzet opgenomen in het jaar waarop ze betrekking hebben.
In de overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet direct verband houden met de levering van goederen of diensten als onderdeel van de normale, niet-incidentele bedrijfsvoering. 



