ANBI
De Stichting Vrienden van Nieuw Unicum is een ANBI, een Algemene Nut Beogende Instelling. In
de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend
het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden.
Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die
de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
Om onze ANBI-status te behouden verplicht de Overheid ons per 1 januari 2014 om een aantal
zaken op onze website te publiceren. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie
geëist van de ANBI’s.
Officiële naam en publiek bekende naam
RSIN nummer

Stichting Vrienden van Nieuw Unicum
001032422

Doelstelling volgens de statuten
De Stichting stelt zich ten doel het verlenen van steun aan de bewoners van de Wet Langdurige
Zorg-instelling het voorzieningencentrum voor mensen met een complexe lichamelijke beperking,
“Stichting Nieuw Unicum”, gevestigd te Zandvoort en Haarlem, één en ander in de ruimste zin.
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De fondsenwerver van de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum verwerft gelden ten behoeve van
de verhoging van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat van de bewoners, zowel direct als
indirect. Daarnaast realiseert zij, al dan niet in samenwerking met bedrijven, fondsen en particulieren, wensen van bewoners die in Nieuw Unicum verblijven. Hiertoe onderhoudt zij actief een
relatie met de donateurs, breidt zij het vriendenbestand uit, houdt zij de vriendenwebsite en de
facebook pagina van de Vriendenstichting actueel en aantrekkelijk, verzorgt zij de interne
communicatie en onderhoudt zij contacten met de leden van het Comité van aanbeveling. Vier
keer per jaar legt zij verantwoording af aan het bestuur van de Stichting Vrienden van Nieuw
Unicum tijdens de bestuursvergadering.
Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders
Voorzitter
De heer A. Ongerboer de Visser
Penningmeester
De heer P. de Boer
Secretaris
De heer A. Aalbers
Bestuurslid
Mevrouw C. Broers-Tanis
Bestuurslid
De heer R.P. Wong Chung
Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden.
De fondsenwerver is op projectbasis aan de stichting verbonden en ontvangt hiervoor een
marktconforme vergoeding.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling
Vervoer voor dagjes uit / korte vakantie afdeling € 15.980,-;
Individuele aanvragen van bewoners:
€ 8.650,-;
Individuele vervoerskosten:
€ 8.223,-;
Individuele vakantie-aanvragen:
€ 1.200,-;
Kerstgift voor alle 250 bewoners:
€ 18.750,-;
Promotieonderzoek multidisciplinaire screening € 51.000,-;
Beamer en verduistering
€ 6.000,-;
Computertafels Compunic
€ 2.400,-;
Omgevingsbesturing
€ 2.131,-;
Artis abonnement
€ 175,-;
Totaal steunverleningen in 2019
€ 114.509;-.

Staat van baten en lasten over 2019*
In euro's
Actief
Vlottende activa
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

17.622
1.319.747
212.279
1.549.648

Passief
Algemene Reserve
Schulden en overlopende passiva

1.528.414
21.234
1.549.648

Staat van baten en lasten

2019

In euro's

Opbrengsten
AF: Steunverleningen

50.581
117.137

Brutomarge
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten

- 66.556
39.010
6.138

Totale kosten
Bedrijfsresultaat

45.148
-117.704

Financiële baten en lasten

132.832

Saldo baten en lasten

21.128

*) bedragen worden officieel vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 juli 2020

*) Het vermogen betreft een reservering voor de volgende zaken:
VANAF 2020 JAARLIJKS
Projecten aangeleverd via het management team
individuele aanvragen
Vakantie aanvragen
Vervoer hoven
vervoer individueel
kerstgeschenk
Loonkosten fondsenwerver, bureaukosten, PR, bestuursonkosten
subtotaal

EURO
70.000
18.000
4.000
25.000
6.000
20.000
50.000
193.000

Periode 2019-2022
Stichting Vrienden van Nieuw Unicum heeft zich bereid verklaard om academisch promotieonderzoek voor de duur van 3 jaar financieel te ondersteunen. Hiertoe is € 150.000 gereserveerd. Tot
en met 2018 is hiervan ruim € 50.000 uitgegeven.
Hoewel per jaar bekeken wordt welke projecten vanuit de Raad van Bestuur van de Stichting
Nieuw Unicum worden aangeboden, behoudt het bestuur van de Stichting Vrienden van Nieuw
Unicum zich te allen tijde het recht voor, om, als zich in de tussentijd zaken voordoen, die het
woon- en leefklimaat van de bewoners verbeteren en die, naar de mening van het bestuur
voorrang verdienen, deze projecten te financieren.

