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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.



04 van 06

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: Breugem, Jacob
	10: Berings, Stan
	9: Wehrens-Seelen, Eleonora Johanna Maria
	12: Hoes, Onno
	11: Peek, Hubertus Cornelis Bernardus
	7_A4: 0
	16_ML: Het bijdragen aan en (doen) ondersteunen van de internationale

school United World College Maastricht (UWC Maastricht),

ondergebracht in de coöperatieve vereniging: Coöperatieve

Vereniging United World College Maastricht U.A.; het (doen)

ondersteunen van (oud-)leerlingen die onderwijs volgen, gaan

volgen of hebben gevolgd op de internationale school UWC

Maastricht.
	13_ML: 
	0: Stichting United World College Maastricht
	5: www.uwcmaastricht.nl
	2: Discusworp 65
	4_EM: info@uwcmaastricht.nl
	1_KVK: 14089091
	6_RSIN: 815907485
	3_TEL: 0432410410
	18_ML: Samenwerken binnen de goverancestructuur van Coop. UWCM

Samenwerken met andere UWC-entiteiten in binnen- en buitenland

Werven van needs-based scholarships voor studenten van UWCM

Fondsen werven voor speciale activiteiten, programma's en faciliteiten bij UWCM
 
Promotie van speciale evenementen en activiteiten bij UWCM


	19_ML: Door donaties van derden
	20_ML: De inkomsten worden besteed aan needs-based scholarships voor studenten van 

UWCM. Daarnaast worden gelden besteed aan speciale activiteiten, programma's 

en facalieiteen bij UWCM. 
	21: 
	_MLT: www.uwcmaastricht.nl
	knop: 

	22_ML: NVT geen beloning
	23_ML: Doelen voor fondsenwerving, het bespreken van evenementen en fondsenwervingsmogelijkheden, mogelijke partnerschappen bespreken en nieuwe manieren te zoeken om de financieringsuitdaging aan te gaan door gemeenschappelijke doelen te stellen. De samenstelling van de ALV van de Coop UWCM bespreken. Hiervoor zijn Coop. UWCM. St. UWC NL en St UWCM met elkaar in gesprek. 

	24: 
	_MLT: www.uwcmaastricht.nl
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 236250
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 2800
	4_GT: 0
	9_GT: 239050
	10_GT: 239050

	3: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 199
	4_GT: 238851
	5_GT: 239050

	4: 
	2_GT: 
	3_GT: 1209797
	1_GT: -1209351
	4_GT: 282006
	5_GT: 282452

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 44500
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 237952
	4_GT: 0
	9_GT: 282452
	10_GT: 282452

	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 de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2

BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door
de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

	3: 
	1: 
	1_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 519842
	9_A7: 519842
	10_A7: 519842
	16_A7: 1209551
	11_A7: 
	17_A7: 1209551
	12_A7: 
	18_A7: 
	13_A7: 
	19_A7: 
	14_A7: 519842
	20_A7: 1209551
	21_A7: 
	22_A7: 1209551
	15_A7: 519842

	2: 
	1_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 841683
	9_A7: 841683
	10_A7: 841683
	16_A7: 66596
	11_A7: 
	17_A7: 64475
	12_A7: 
	18_A7: 
	13_A7: 
	19_A7: 
	14_A7: 843804
	20_A7: 64475
	21_A7: 
	22_A7: 64475
	15_A7: 843804

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	JV: 
	_MLT: www.uwcmaastricht.nl
	knop: 

	3_ML: Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.



