Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Education Warehouse

Nummer Kamer van
Koophandel

7 2 3 1 0 2 3 5

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

Dorpsstraat 1

Telefoonnummer

0 6 2 4 8 6 7 2 4 8

E-mailadres

hoi@educationwarehouse.nl

Website (*)

educationwarehouse.nl

RSIN (**)

8 5 9 0 6 8 3 8 9

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
Welzijn - Verzorging en opvang
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

GeertJan Nelson

Secretaris

Ineke van Sijl

Penningmeester

Mateo Mol

Algemeen bestuurslid

Marius Berendse

Algemeen bestuurslid

Alette Baartmans

Overige informatie
bestuur (*)

Het bestuur werkt onbezoldigd. Alette Baartmans wordt in haar rol als directeur wel
bezoldigd. Zie verantwoording hierover op de website en in de financiele jaarverslagen.

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Informatie en ervaringen op het gebied van onderwijsvisies, -praktijken, -methodieken
en -materialen centraal te verzamelen en doelgericht beschikbaar te stellen ter
bevordering van de onderwijskwaliteit in Nederland.

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?

We ondersteunen, stimuleren en optimaliseren de uitwisseling van de kennis en
ervaringen tussen educatieteams op een duurzame manier, zodat zij op het juiste
moment bij de juiste inspiratie, informatie en collega’s uitkomen. Zo kunnen zij van en
met elkaar leren en versnellen we samen de continue ontwikkeling van ons onderwijs.
Concreet werken we samen met onze jongeren en partners aan uiteenlopende
projecten gericht op educatieteams om relevante kennis en ervaringen te verzamelen,
vast te leggen, te verspreiden (via onze platformen en partners) en te verversen.
Op dit moment is delen.meteddie.nl ons bekendste platform. Daarnaast ontwikkelen we
samen met partners deelplatformen voor specifieke doelgroepen en/of thema's. Onze
methodiek m.b.t. het verzamelen, vastleggen en verversen van alle content, zorgt
ervoor dat we een unieke bijdrage leveren binnen het ecosysteem van uitwisseling
rondom onderwijs.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

In 2021 bestonden onze inkomsten uit opdrachten van overheden en
onderwijsinstellingen, aangevuld met subsidies. Er zijn dit jaar geen investeringen
meer in uren gedaan door de kernteamleden (zie eerdere financiele jaarverslagen)

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

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

Het vermogen wordt uitgegeven aan de hand van een door het bestuur goedgekeurde
begroting per jaar die geheel gericht is op het realiseren van de in dit stuk beschreven
doelstellingen. Het gaat hierbij voornamelijk om personeelskosten en inzet derden.
Directeur Alette Baartmans is hiervoor verantwoordelijk.
Bij afwijkingen van de begroting met meer dan €10.000 euro is toestemming van het
gehele bestuur vereist.
We werken toe naar een reserve van 10% om de continuïteit van de werkzaamheden
van de stichting te borgen. Wanneer ons vermogen hier bovenuit komt, herinvesteren
we dit in eigen projecten of die van partners met een overeenkomstige missie.
Besluiten hierover kunnen enkel worden genomen door het voltallige bestuur.

educationwarehouse.nl/#verantwoording

Open

Stichting Education Warehouse werkt met medewerkers, stagiairs, freelancers en
vrijwilligers. Het salaris van de medewerkers wordt vastgesteld door de directeur in
overleg met het bestuur. De belangrijkste uitgangspunten voor de salarisvaststelling
zijn: functie, taakstelling, competentie en ervaring. Stagiairs ontvangen een
stagevergoeding.
Het stichtingsbestuur ontvangt geen beloning voor hun bestuurstaken. Wel worden
onkosten vergoed (zie overzicht in de financiële jaarverslagen). Alette Baartmans
ontvangt als directeur wél een vergoeding. Haar vergoeding hiervoor is vastgesteld
door het bestuur en ligt onder de norm van de VFI-adviesregeling beloning directeuren
van goede doelen (zie ook de financiële jaarverslagen). Haar vergoeding wordt
gefactureerd vanuit haar organisatie Thomas en Charles BV, waarvan alle facturen
worden goedgekeurd door de penningmeester.

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.

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

educationwarehouse.nl/#verantwoording

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

8.712

€

+
€

22.825

+

Totaal

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

25.838

+
€

-12.629

-7.652

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

38.467

Totaal

€

25.838

22.825

+
€

-7.652

0

€

25.838

€

+
€

€
17.126

€

-12.629

+
€

22.825

€

30.477

€

22.825

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

+
28.500

€
€

0

28.500

€
€

0

80.670

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

0

+
€

109.170

15.608

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

95.807

Huisvestingskosten

€

€

4.219

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

72

Overige lasten

€

€

15.989

Som van de lasten

€

0

€

131.695

Saldo van baten en lasten

€

0

€

-22.525

+

+
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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.

In ons verslag over 2020 hebben wij reeds aangegeven dat wij in dat jaar bij de
belastingdienst uitstel van betaling voor de loonheffing gevraagd en gekregen. Het gaat
om een totaal van €25.209.
We gaven aan de terugbetaling te starten in 2021, maar hiervoor is tot op heden (april
2022) nog geen regeling bekend. Naar verwachting wordt het Q4 van 2022.

educationwarehouse.nl/#verantwoording

Open

