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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

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

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

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

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

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?
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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 beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

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.

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).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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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.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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	51_ML: Kwintessens Educatief (voorheen UnieNzv) stelt zich ten doel de vak- en vormingsgebieden levensbeschouwing en sociaal emotioneel leren in het onderwijs te bevorderen, vooral door te investeren in educatief materiaal, door het bieden van scholing en training en door het agenderen van het belang van deze thema's in maatschappelijk debat en onderwijs.  

Tot 6 oktober 2021 was Stichting Edukans onderdeel van Stichting UnieNzv. Waar Stichting Edukans zich vooral in zet op internationale ontwikkelingssamenwerking richt Stichting Kwintessens Educatief zich vooral op de onderwijsontwikkeling in Nederland. Dit doet zij met twee thema´s: levensbeschouwelijke vorming (LEVO) en sociaal-emotioneel leren (SEL).

In 2022 is de naam van Stichting UnieNzv gewijzigd in Stichting Kwintessens Educatief.

	53_ML: Kwintessens Educatief richt zich op het (doen) maken van methodisch materiaal voor het basisonderwijs op twee thema's t.w. levensbeschouwelijke vorming (LEVO) en sociaal-emotioneel leren (SEL). De stichting is dragend in de ontwikkeling van nieuwe materialen en zal zich actief inzetten om leraren, kerkelijk medewerkers en opvoeders zo goed mogelijk toe te rusten door trainingen, workshops, studiematerialen en online omgevingen.
              
	54_ML: Stichting Kwintessens Educatief heeft in het verleden een vermogen opgebouwd om de continuïteit van haar activiteiten te waarborgen. Daarnaast wordt rendement vanuit beleggingen en aangewend om de doelstelling te kunnen realiseren. Bij grote projecten zullen subsidies worden geworven bij instellingen (zoals vermogensfondsen).

Het rendement dat wordt behaald uit het aandelhoudersschap van Kwintessens B.V. komt eveneens volledig ten goede aan de doelstelling.
	56_ML: De bezoldiging van de directie van Stichting Kwintessens Educatief is conform het bezoldigingsbesluit rijksambtenaren (BBRA). Voor de inzet van de Raad van Toezicht ontvangen de leden een vergoeding.
	57_ML: Bij Stichting Kwintessens Educatief (voorheen Stichting UnieNzv) heeft in 2021 een nieuwe organisatiestructuur doorgevoerd. Tot 6 oktober 2021 was Stichting Kwintessens Educatief een overkoepelende organisatie waarbij via Stichting Edukans internationale ontwikkelingssamenwerking werd bevorderd en via de stichting zelf en Kwintessens B.V. de Nederlandse onderwijsontwikkeling werd gestimuleerd. Met de ontvlechting, waarbij Stichting Edukans is verzelfstandigd, is de focus van Stichting Kwintessens Educatief volledig op de Nederlandse markt gevestigd. 

De ontvlechting was een belangrijke strategische mijlpaal om voor beide organisaties gefocust aan hun doel te kunnen werken. 

De stichting is in 2004 ontstaan door een fusie tussen Unie voor Christelijk onderwijs en Stichting NZV.

	55_ML: Door de wijziging in de organisatiestructuur en bestuurssamenstelling zal het beleidsplan in 2022 worden toegespitst op onderwijsontwikkeling in Nederland. In dit beleidsplan wordt ook benoemd welke concrete activiteiten de stichting gaat ondernemen. Inkomsten worden volledig besteed aan de doelstelling van de stichting. Dit kan door seminars of webinars te organiseren die een netwerkverbindende functie hebben maar ook financiële ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe lesmethoden.
Vermogen word beheerd door een professionele vermogensbeheerder. Het beleggingsbeleid is ‘defensief’. De vermogensbeheerder heeft als opdracht op een ethische en duurzame wijze te beleggen, waarbij onder andere bedrijven die gerelateerd zijn aan kinderarbeid of andere strijdige effecten in relatie tot de doelstelling van Stichting Kwintessens Educatief, zijn uitgesloten.
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De gift aan Stichting Edukans van € 2.200.000 zorgt voor een lager resultaat.
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