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Stichting Universiteit van Nederland
Ter attentie van het bestuur
Kattenburgerstraat 5
1018 JA  Amsterdam

Leiderdorp, 29 juni 2022 

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Universiteit van
Nederland te Amsterdam.

1.1 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Universiteit van Nederland te
Amsterdam beoordeeld.

Deze jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met RJ 640 Organisaties
zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële
overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat wij geen reden
hebben om te veronderstellen dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de huishouding, het
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de
verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter
dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Universiteit
van Nederland per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021.

Leiderdorp , 29 juni 2022

HBK B.V.

H.J.L. Willems AA                                                          
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1.3 Resultaten 

Bespreking van de resultaten
2021 2020 Mutatie

x 1.000 € € € %

Baten 958 974 -16 -1,6

Inkoopwaarde -615 -640 25 3,9

343 334 9 2,7

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 323 255 68 26,7
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste
activa en vastgoedbeleggingen 4 4 - -
Huisvestingskosten 29 27 2 7,4
Verkoopkosten 10 32 -22 -68,8
Kantoorkosten 13 9 4 44,4
Algemene kosten 7 9 -2 -22,2

Totaal van som der kosten 386 336 50 14,9

Totaal van bedrijfsresultaat -43 -2 -41 -2.050,0
Financiële baten en lasten -2 -1 -1 -100,0

Totaal van netto resultaat -45 -3 -42 -1.400,0

Lagere baten is het gevolg van een lager aantal producties.

De personeelskosten zijn gestegen doordat het aantal FTE is toegenomen.
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1.4 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur
31-12-2021 31-12-2020

x 1.000
€ %

€ %

Activa
Materiële vaste activa 2 0,4 6 0,9
Vorderingen 154 27,0 130 20,4
Liquide middelen 413 72,6 503 78,7

569 100,0 639 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 124 21,8 169 26,4
Kortlopende schulden 445 78,2 470 73,6

569 100,0 639 100,0
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2. Bestuursverslag

Algemene informatie
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 2021

Algemeen
De Universiteit van Nederland is een onafhankelijke Stichting en door Marten Blankesteijn en Alexander
Klöpping in 2012 opgericht. Dit (online) platform 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 900 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 media partners.

Het primaire doel is dat de kennis van de beste Nederlandse wetenschappers niet verloren gaat en voor
een breed publiek beschikbaar is en blijft. We geloven in de kracht van educatie als belangrijkste tool
om de wereld te verbeteren. Wetenschappers spelen hier een belangrijke rol. Bij het opdoen van
nieuwe inzichten, maar ook bij het teruggeven van die kennis aan de maatschappij. Onze missie is om
zoveel mogelijk mensen te inspireren en informeren over en met wetenschap. Over het belang van
wetenschap, de wetenschappelijke manier van denken, maar ook wat wetenschap zo mooi maakt. We
doen dit zodat jij als individu de wereld steeds iets beter begrijpt en zelf goed onderbouwde keuzes
kunt maken. Maar ook om nieuwsgierig te blijven en een leven lang kunt blijven leren.

Naast het primaire doel merken we dat het aantal neveneffecten groeiende blijft en de impact hiervan
uitbreidt. Zo leren de redacties van nieuwsprogramma’s en talkshows nieuwe wetenschappers kennen
n.a.v. de video’s of podcasts, en helpen we ze fakenews tegen te gaan door het nieuws te voorzien van
context vanuit de wetenschap.. Daarnaast blijft het aantal scholen en individuelen dat de colleges inzet
als lesmateriaal groeien. 

Resultaat 2021
Net zoals in 2020, heeft ook in 2021 de corona crisis voor uitdagingen gezorgd. Zowel het team, wat
veel vanuit huis heeft gewerkt, als in het productieproces. Binnen de maatregelen van de overheid is
het gelukt om de voorgenomen activiteiten te realiseren, en door te ontwikkelen. Zo is de nieuwe
virtuele studio waar in 2020 mee is gestart doorontwikkeld om nog meer ruimte en creativiteit te
bieden aan de wetenschappers om hun verhaal te vertellen.

De corona crisis kent naast veel uitdagingen, ook een positieve kant voor de Universiteit van Nederland.
Nog nooit was er zoveel vraag naar inhoudelijk en duidelijk uitgelegde content. Dit heeft voor een
verdubbeling in kijk- en luistercijfers gezorgd voor zowel nieuwe, als bestaande video’s.
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Naast de video’s heeft ook de podcast een ontwikkelingsslag meegemaakt. We zien de impact van de
podcast nog ieder jaar groeien. Met 120.000 volgers op Spotify en 450.000 maandelijkse downloads
weten we een jong en breed publiek aan te spreken met wetenschappelijke content. Dit bleef niet
onopgemerkt. Zo wonnen we een Dutch Podcast Award 2021 in de categorie Wetenschap &
Technologie. In 2021 is er extra geïnvesteerd in de kwaliteit van de podcast. We nemen de podcast op
in een professionele podcast studio, werken met sound designers voor geluidsfragmenten en het
verbeteren van de geluidskwaliteit en zetten ons actief in om meer storytelling toe te voegen in de
podcast.

Een greep uit de resultaten van 2021:
 - Viral video: Hoe gevaarlijk is het coronavaccin? 
 - De Universiteit van Nederland brengt topwetenschappers & Typhoon naar Paradiso en presenteert:

The Science of Music.
 - De Universiteit van Nederland wint Dutch Podcast Award

Meer informatie over de gerealiseerde activiteiten zijn te vinden via:
https://news.universiteitvannederland.nl/

De verkregen subsidies en sponsorgelden zijn direct gebruikt en niet als vermogen aangehouden. In
2021 is een negatief exploitatiesaldo ontstaan, hetgeen ten laste is gebracht van het kapitaal. De
oorsprong van het negatief exploitatiesaldo vindt zich in gemaakte investeringen en
doorontwikkelingen voor de komende jaren. In 2022 verwachten we dat dit verlies kan worden
omgezet in een break-even scenario. 

Kengetallen
De financiële positie en liquiditeit zijn goed doordat sponsorgelden vooruit ontvangen worden en er
enkel nog meerjarige contracten worden afgesloten. Dit verduurzaamt de exploitatiebegroting. De
solvabiliteit is nog voldoende ondanks het negatieve exploitatiesaldo dat onttrokken is. 

Risico’s en onzekerheden
Het meerjarige samenwerkingscontract met de veertien universiteiten, afgesloten in het voorjaar van
2019 met een periode van drie jaar, loopt af in juni 2022. In 2021 is er gewerkt aan een voorstel richting
de universiteiten om de samenwerking te verlengen. Begin 2022 hebben alle veertien universiteiten
unaniem besloten om de samenwerking weer te verlengen en te intensiveren. Het nieuwe contract
heeft een looptijd van drie jaar en loopt tot begin 2025. Ook is er een meerjarige samenwerking met
DPG Media afgesloten voor een periode voor drie jaar. 

De stichting is voornamelijk afhankelijk van bijdragen door private ondernemingen en universiteiten.
Om het risico te beperken worden er meerjarige contracten afgesloten met partners. Mede door de
afhankelijkheid van sponsoren is de stichting zodanig flexibel ingericht dat de bedrijfskosten,
voornamelijk productiekosten, afgestemd worden op de inkomsten. Bij lagere inkomsten zal er minder
content gemaakt worden of zal de productiewaarde worden verlaagd. 
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Toekomst
We kijken terug op een bewogen periode tijdens de corona crisis waar veel tijd en energie is gegaan
naar het vinden van manieren om te (blijven) produceren. Nu deze crisis hopelijk ten einde is, kijken we
uit om ons weer meer te te kunnen focussen op het vinden van innovatieve manieren om de
wetenschap bij zoveel mogelijk mensen te krijgen. Via nieuwe kanalen zoals TikTok, maar ook door het
college format en de podcast te blijven vernieuwen. 
Met de vernieuwde samenwerking met zowel de veertien universiteiten als DPG Media staat er een
sterke basis voor de komende jaren. Dit stelt ons in staat om nieuw talent aan te trekken en te
investeren in de toekomst. Samen met een enthousiast team van jonge makers kijken we ontzettend uit
om ook dit jaar ons weer in te mogen zetten om wetenschap toegankelijk te maken voor zoveel
mogelijk mensen. 

M. van Wordragen
directeur 
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3. JAARREKENING



3.1 Balans per 31 december 2021 
(na resultaatbestemming)

Activa
31-12-2021 31-12-2020

€ € € €
Vaste activa
Materiële vaste activa 1 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.164 5.881

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 2 47.653 47.654
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

3 
58.122 33.260

Overige vorderingen en overlopende
activa

4 
47.821 49.426

153.596 130.340

Liquide middelen 5 412.982 503.149

568.742 639.370

Beoordelingsopdracht 2021
d.d. 29 juni 2022

Stichting Universiteit van
Nederland

Amsterdam
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Passiva
31-12-2021 31-12-2020

€ € € €
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves 6 123.667 169.133

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

7 
207.732 17.247

Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen

8 
8.726 7.818

Overige schulden en overlopende
passiva

9 
228.617 445.172

445.075 470.237

568.742 639.370

Beoordelingsopdracht 2021
d.d. 29 juni 2022

Stichting Universiteit van
Nederland

Amsterdam
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3.2 Staat van baten en lasten over 2021 

2021 2020
€ € € €

Baten 10 
Sponsorbijdragen 915.973 904.374
Overige baten 11 42.192 69.290

958.165 973.664

Inkoopwaarde 12 -614.694 -639.581

343.471 334.083

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbelo-
ningen

13 
323.210 254.877

Afschrijvingen op immateriële,
materiële vaste activa en vastgoed-
beleggingen

14 

3.717 3.880
Overige bedrijfskosten 15 60.412 77.372

Totaal van som der kosten 387.339 336.129

Totaal van bedrijfsresultaat -43.868 -2.046
Financiële baten en lasten 16 -1.599 -567

Totaal van netto resultaat -45.467 -2.613

Beoordelingsopdracht 2021
d.d. 29 juni 2022

Stichting Universiteit van
Nederland

Amsterdam
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Resultaatbestemming
2021 2020

€ €

Bestemmingsreserve continuiteit -45.467 -2.613

Beoordelingsopdracht 2021
d.d. 29 juni 2022

Stichting Universiteit van
Nederland

Amsterdam
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Universiteit van Nederland is feitelijk en statutair gevestigd op Kattenburgerstraat 5, 1018 JA
te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 56254350.

Algemene toelichting
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Universiteit van Nederland bestaan voornamelijk uit het produceren en ter
beschikking stellen van colleges op internet en de verkoop van tickets aan het publiek. Het doel van de
Stichting is het behouden, delen en promoten van kennis van wetenschappers en docenten.

Begroting
In de staat van baten en lasten zijn geen begrotingscijfers openomen, omdat de begroting geen
sturingsmiddel is.

Schattingen
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Universiteit van Nederland zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362
lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonder-
winststreven, 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.

Beoordelingsopdracht 2021
d.d. 29 juni 2022

Stichting Universiteit van
Nederland

Amsterdam
- 14 -



Grondslagen
De waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van
de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserve wordt uitgehouden voor de continuiteit van de stichting en ten dele om
invulling te geven aan de afnameverplichting die voortvloeit uit het contract met PNP Media.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
 

Beoordelingsopdracht 2021
d.d. 29 juni 2022

Stichting Universiteit van
Nederland

Amsterdam
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De waardering van de staat van baten en lasten
De bepaling van het resultaat
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.

Lonen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt
in de staat van baten en lasten.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen
wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Beoordelingsopdracht 2021
d.d. 29 juni 2022

Stichting Universiteit van
Nederland

Amsterdam
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3.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Andere vaste
bedrijfsmid-

delen
€

Stand per 1 januari 2021
Verkrijgingsprijs 14.501
Cumulatieve afschrijvingen -8.620

Boekwaarde per 1 januari 2021 5.881

Mutaties 
Afschrijvingen -3.717

Saldo mutaties -3.717

Stand per 31 december 2021
Verkrijgingsprijs 14.501
Cumulatieve afschrijvingen -12.337

Boekwaarde per
31 december 2021 2.164

Beoordelingsopdracht 2021
d.d. 29 juni 2022

Stichting Universiteit van
Nederland

Amsterdam
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Vlottende activa

Vorderingen
2  Vorderingen op handelsdebiteuren

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vorderingen op handelsdebiteuren 47.653 47.654

31-12-2021 31-12-2020
€ €

3  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 58.122 33.260

4  Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Waarborgsom 1.051 8.835
Divers 323 3.669
Nog te ontvangen bedragen 143 -
Overige vorderingen 46.304 36.922

47.821 49.426

5  Liquide middelen
31-12-2021 31-12-2020

€ €

ING Bank N.V. 412.982 503.149

Beoordelingsopdracht 2021
d.d. 29 juni 2022

Stichting Universiteit van
Nederland

Amsterdam
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Passiva 

6  Bestemmingsreserves 
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Bestemmingsreserve (continïteit) 123.667 169.133

Bestemmingsreserve (continïteit)
2021 2020

€ €

Stand per 1 januari 169.133 171.746
Resultaatverdeling -45.466 -2.613

Stand per 31 december 123.667 169.133

Contractueel is de Stichting Universiteit van Nederland verplicht om tijdens de duur van het contract
college en video op te nemen en te verspreiden. 
Voor de productie van deze video’s is een overeenkomst met PnP Media afgesloten waarbij een
opzegtermijn van 6 maanden geldt. de hieruit voortvloeiende verplichting bedraagt om en nabij de 
€ 217.660 . Deze berekening is gebaseerd op een schatting.
 

Beoordelingsopdracht 2021
d.d. 29 juni 2022

Stichting Universiteit van
Nederland

Amsterdam
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Kortlopende schulden

7  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Crediteuren 207.732 17.247

8  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Loonheffing 8.726 7.818

9  Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vooruitontvangen bedragen 215.088 321.242
Nog te betalen kosten 3.000 116.243
Reservering vakantiegeld 10.443 7.687
Vrienden van de Show 86 -

228.617 445.172

Beoordelingsopdracht 2021
d.d. 29 juni 2022

Stichting Universiteit van
Nederland

Amsterdam
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Tekstuele toelichting
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Stichting Universiteit van Nederland is met SSC BMH B.V. een huurcontract aangegaan voor
kantoorruimte op de locatie Kattenburgerstraat 5 te Amsterdam. De overeenkomst is aangegaan voor
een periode van 12 maanden, van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022 zonder opzegtermijn.
De verplichting bedraagt circa € 2.705 per maand exclusief BTW. 

De niet in de balans opgenomen verplichtingen bedragen derhalve per 31 december 2021 circa 
€ 22.000 excl. btw (8 maanden looptijd resterend in 2022).

Beoordelingsopdracht 2021
d.d. 29 juni 2022

Stichting Universiteit van
Nederland

Amsterdam
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
10  Baten

2021 2020
€ €

Sponsorbijdragen 915.973 904.374
Overige baten 42.192 69.290

958.165 973.664

11  Overige baten
2021 2020

€ €

Verrichte werkzaamheden voor Vlaanderen - 48.150
Doorbelaste personeelskosten Vlaanderen 26.493 11.698
Youtube 12.330 4.802
Entreegelden 3.109 3.140
Ontvangen giften 260 1.500

42.192 69.290

12  Inkoopwaarde 
2021 2020

€ €

Productiekosten 556.458 629.096
Campagnekosten 58.236 10.327
Doorbelaste kosten (Vlaanderen) - 158

614.694 639.581

13  Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
2021 2020

€ €

Lonen 314.877 203.972
Sociale lasten - 39.294
Overige personeelsbeloningen 8.333 11.611

323.210 254.877
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Lonen
2021 2020

€ €

Salarissen 261.845 202.993
Bijzondere beloningen 54.070 2.220
Vergoedingen 1.113 1.022
Inhouding lunch personeel -2.151 -2.263

314.877 203.972

Sociale lasten
2021 2020

€ €

Sociale lasten - 39.294

Overige personeelsbeloningen
2021 2020

€ €

Reiskostenvergoeding woon-werk 2.164 3.686
Vergoeding reis- en verblijfkosten 1.438 2.916
Kantinekosten 4.561 2.659
Vrijwilligersvergoeding 170 2.350

8.333 11.611

14  Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
2021 2020

€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa 3.717 3.880
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15  Overige bedrijfskosten
2021 2020

€ €

Huisvestingskosten 28.635 27.335
Verkoopkosten 10.212 32.342
Kantoorkosten 13.126 8.941
Algemene kosten 8.439 8.754

60.412 77.372

Huisvestingskosten
2021 2020

€ €

Betaalde huur 28.635 27.335

Verkoopkosten
2021 2020

€ €

Reclame- en advertentiekosten 3.346 28.070
Overige verkoopkosten 6.866 4.272

10.212 32.342

Algemene kosten
2021 2020

€ €

Accountantskosten 3.236 3.570
Advieskosten - 2.975
Boetes 255 -
Overige algemene kosten 4.948 2.209

8.439 8.754
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16  Financiële baten en lasten
2021 2020

€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.599 -567

Rentelasten en soortgelijke kosten
2021 2020

€ €

Betaalde bankrente 807 567
Rentelasten ING 792 -

1.599 567
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3.6 Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

Uitsplitsing

2021 2020

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland

7,48 5,70

Gemiddeld aantal werknemers over de periode
7,48 5,70

Amsterdam, 29 juni 2022
Stichting Universiteit van Nederland

A.P. Klöpping M.J. Blankesteijn R.S. Bellinga
Voorzitter Penningmeester Secretaris
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