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Voorwoord
Stichting Univé Buurtfonds steunt initiatieven die een bijdrage leveren aan lokale en 
regionale gemeenschappen. Het gaat om initiatieven op het gebied van onder meer 
sociale cohesie, welzijn, gezondheid en armoedebestrijding.  

In 2020 steunde Univé Buurtfonds de eerste lokale en regionale goede doelen 
die passen bij de doelstellingen van de stichting. Het jaar 2021 gebruikten we om 
Buurtfonds voor te bereiden op verdere groei. Zo gingen we aan de slag met een 
nieuwe webpagina, maakten de administratie eenvoudiger en zetten samenwerkingen 
op met diverse externe partijen. 

In dit jaarverslag blikken we terug op 2021 en kijken we vooruit naar de plannen die 
we vanaf het jaar 2022 en verder hebben. Ook leest u informatie over de structuur 
van onze organisatie en ons financiële beleid.
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Profiel
Dit is Univé Buurtfonds
Stichting Univé Buurtfonds is op 15 oktober 2019 opgericht. Univé Buurtfonds 
ondersteunt initiatieven binnen lokale gemeenschappen die bijdragen aan het fijn 
samenleven in de buurt en die helpen bij het voorkomen van schade en beperken van 
risico’s. De stichting ontvangt onder meer schenkingen vanuit de Univé organisatie 
en besteedt die in het kader van het algemeen nut zo efficiënt en effectief mogelijk. 
Hiervoor werkt Univé Buurtfonds samen met instanties binnen en buiten de Univé 
organisatie, net als met andere ANBI-instellingen. 

Zonder winstoogmerk 
Univé Buurtfonds heeft geen winstoogmerk. We richten ons op het algemene nut en 
zullen alles in het werk stellen om te bevorderen dat we voldoen aan de criteria voor 
Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). 

Doelgroep 
Univé Buurtfonds richt zich vooral op lokale initiatieven vanuit de buurt of de 
gemeenschap. Om een bijdrage van Univé Buurtfonds te ontvangen, hoeft men 
geen klant of lid van Univé te zijn. Wel vragen we dat het project aan een aantal 
voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden staan op https://www.unive.nl/buurtfonds/
checklist.

Contactgegevens 
Adres:  Stichting Univé Buurtfonds 

Hanzeplein 1 
8017 JC Zwolle 

E-mail: univebuurtfonds@unive.nl 
RSIN: 860515400
KvK-nummer: 76222751



https://www.unive.nl/buurtfonds/checklist
https://www.unive.nl/buurtfonds/checklist
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Terugblik 2021
Het afgelopen jaar hebben we veel initiatieven kunnen steunen. En daar zijn we trots 
op! Daarom een korte terugblik op onze resultaten van 2021.

Lokale projecten met een wezenlijke bijdrage
In 2021 heeft het bestuur in totaal 42 aanvragen goedgekeurd. Deze projecten kregen 
een financiële bijdrage vanuit het Univé Buurtfonds. Het ging onder andere om deze 
projecten:

135 Aanvragen 
totaal

Totaalbedrag  
aanvragen:

€ 868.386

0

x 


1-4-2020
Startdatum
Buurtfonds

€ 254.184 
toegekend

Van Den Helder 
tot Son & Breugel 
en van Uithuizen 

tot de Lutte

€ 293.386 
onderhanden 

aanvragen

• Gemeenschappelijke buurttuinen waarin men bijvoorbeeld groenten verbouwt.
• Duofiets voor in de buurt. Dit is een fiets waarop samen met iemand die niet 

meer zo mobiel is gefietst kan worden. Vrijwilligers uit de buurt kunnen zo iemand 
meenemen op een fietstochtje.

• Restauratie van rondvaartboot De Waterengel. Deze rondvaartboot is speciaal 
ingericht voor mensen met dementie of een meervoudige beperking. Zodat zij al 
varend en in alle rust kunnen genieten van het mooie Brabantse landschap.

• Postactie ‘Groeten van Boefjes’. Een actie waarbij bewoners van woonzorgcentra in 
‘s-Hertogenbosch en Rosmalen een aantal keer post kregen. Vrolijke post, gemaakt 
door kleine kinderen uit de buurt.
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• Stadsparken, parken die geschikt zijn voor verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld 
met een speelvoorziening of kinderboerderij voor kinderen, een jeu-de-boulebaan 
voor ouderen en een pluktuin. 

Lancering nieuwe website 
In het najaar van 2021 lanceerden we een nieuwe website. Een website die beter past 
bij Univé en die het indienen van een projectaanvraag nog makkelijker maakt. Ook 
is er ruimte op de website voor de verhalen van initiatiefnemers. We ontwikkelden 
de nieuwe website in samenwerking met de afdelingen Innovatie en Merk & 
Marketingcommunicatie van Univé Services. 

Eenduidige voorwaarden voor speel- en beweegtuinen
In juli 2021 heeft het bestuur besloten dat speeltuinen, beweegtuinen of vergelijkbare 
projecten een maximale donatie van € 2.500 kunnen ontvangen. Daarbij maakt het 
niet uit wat de totale begroting van het project is. Het project moet nog wel steeds 
aan de voorwaarden voldoen zoals genoemd op https://www.unive.nl/buurtfonds/
checklist. Het bestuur nam dit besluit om het proces rondom deze aanvragen te 
vereenvoudigen en eerlijker te maken. Ook besloot het bestuur dat deze aanvragen 
niet meer tijdens de bestuursvergaderingen van Buurtfonds beoordeeld hoeven 
te worden. Als de Regionale Univé het project passend vindt, kan zij bepalen of het 
project een donatie ontvangt. Zo maken we het met elkaar een stukje makkelijker.

Samenwerking met Regionale Univé’s
Univé Buurtfonds werkt nauw samen met de Regionale Univé’s, want zij kennen de 
lokale omstandigheden en de behoeften in de regio goed. Per Regionale Univé zijn 
er één of meer coördinatoren. Deze coördinatoren leggen namens Univé Buurtfonds 
contact met de aanvragers. Daarna geven ze een positief of negatief advies over de 
aanvraag aan het bestuur. En de aanvragen die vallen binnen de voorwaarden van 
speel- en beweegtuinen beoordelen zij dus helemaal zelf. Zonder tussenkomst van 
het bestuur.

Financiering van aanvragen
In 2021 kregen we in totaal 135 aanvragen binnen. Met een gemiddeld bedrag van  
€ 6.500 per aanvraag. Van deze aanvragen zijn er per 31-12-2021 42 goedgekeurd 
voor een totaalbedrag van € 254.184. De totale giften van Buurtfonds over 2021 
komen op € 336.910,62 (uitbetaald en toegezegd). Het bestuur vergaderde in 2021 in 
totaal 12 keer (altijd online, vanwege de coronamaatregelen). Elke maand bepaalde zij 
welke aanvragen of projecten werden goedgekeurd of afgewezen en waarom.  
Na afsluiting van het boekjaar op 31 december 2021 is de status van de aanvragen als 
volgt: 
 



https://www.unive.nl/buurtfonds/checklist
https://www.unive.nl/buurtfonds/checklist
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Aanvragen Aantal Bedrag

Gehonoreerde aanvragen 42 € 254.184,00

Afgewezen aanvragen * 47 € 321.058,14

Nog te behandelen aanvragen 46 € 293.386,50

Totaal 135 € 868.386,64

* Reden voor afwijzen van aanvragen is het niet voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen op de website van 
Univé Buurtfonds.

Schenking van Coöperatie Univé 
In december 2021 heeft het bestuur van Coöperatie Univé U.A. een onvoorwaardelijke 
schenking van 9 miljoen euro aan Univé Buurtfonds aangekondigd. Univé Buurtfonds 
heeft grote potentie. Deze schenking zien we dan ook als een opdracht om de impact 
van de stichting naar een hoger niveau te tillen.
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Vooruitblik op 2022
Het eigen vermogen van onze stichting maakt het mogelijk om in 2022 nog meer 
lokale projecten te ondersteunen die een bijdrage leveren aan het fijn samenleven in 
de buurt en die helpen bij het voorkomen van schade en beperken van risico’s. We 
kijken ook naar mogelijkheden om samen te werken, zodat we onze impact kunnen 
vergroten. 

Gezond eigen vermogen
N.V. Univé Schade heeft in 2021 een goed resultaat behaald door onder meer een 
lagere autoschadelast. Daarom is op 27 december 2021 door N.V. Univé Schade een 
donatie van 1 miljoen euro gedaan aan Univé Buurtfonds. Samen met de schenking 
van Coöperatie Univé U.A. is het eigen vermogen van de stichting daardoor ruim 
voldoende om in 2022 projecten te ondersteunen die bijdragen aan het voorkomen 
van schade, het beperken van risico’s en het fijn samenleven in de buurt. Ook geven 
deze schenkingen Univé Buurtfonds de mogelijkheid een samenwerking aan te gaan 
met andere organisaties die bijdragen aan sociale cohesie. Deze mogelijkheden 
onderzoeken we in 2022 en werken we verder uit.

Geen begroting als stuurinstrument
In dit jaarverslag zijn voor het verslagjaar 2022 geen begrotingscijfers opgenomen, 
omdat het bestuur van Univé Buurtfonds dit niet zinvol acht. Een dergelijke begroting 
gebruikt het bestuur namelijk niet als belangrijk stuurinstrument voor de beheersing 
van de activiteiten. We beslissen op basis van het beleid. Uiterlijk in het tweede 
kwartaal van 2022 komen we met een nieuw beleidsplan en financieel beleid die 
passen bij de toekomstige schaalgrootte van Univé Buurtfonds.

Plannen voor 2022
Het bestuur komt in 2022 minimaal 12 keer bijeen om nieuwe aanvragen te 
bespreken en te beoordelen. Een uitgebreide communicatiecampagne om meer 
naamsbekendheid aan Univé Buurtfonds te geven, staat gepland voor de eerste helft 
van 2022. Als dit natuurlijk mogelijk is vanwege de coronapandemie.
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Organisatie
Stichting Univé Buurtfonds kent alleen een bestuur als statutair orgaan.

Samenstelling van het bestuur 
Het bestuur bestaat op 31 december 2021 uit de volgende personen: 

• De heer drs. D. Teijgeler RMM (voorzitter, vertegenwoordigt de Regionale Univé’s) 
• Mevrouw H.P. de Jong (penningmeester, vertegenwoordigt de Univé Groep) 
• De heer W. A. van Schagen (secretaris, vertegenwoordigt de Ledenraad van 

Coöperatie Univé U.A.)
 
Per 1 april 2021 is de heer R. de Ruiter afgetreden als bestuurslid bij Buurtfonds. 
Mevrouw H.P. de Jong heeft hem per 1 april 2021 opgevolgd. Vanwege het aftreden 
van de heer Van Schagen als lid van de Ledenraad is hij per 31 december 2021 ook 
afgetreden als bestuurslid van Univé Buurtfonds. De rol van secretaris wordt per  
1 januari 2022 ingevuld door mevrouw IJsselmuiden - De Wit.

Het bestuur is op zo’n manier samengesteld dat er altijd minimaal één bestuurslid in zit 
uit de Ledenraad van Coöperatie Univé U.A., één bestuurslid dat statutair bestuurder 
of procuratiehouder is van een Regionale Univé en één bestuurslid dat statutair 
bestuurder of procuratiehouder is van één van de entiteiten van Univé Groep.

Geen beloning 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 
recht op een niet bovenmatig vacatiegeld, als zij niet in loondienst zijn bij één van de 
Univé-entiteiten. 

Rooster van aftreden 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Een 
bestuurslid mag maximaal één keer herbenoemd worden. Het rooster van aftreden 
ziet er als volgt uit:  
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Naam Eerste benoeming 2019 2020 2021 2022 2023 2024

S.A.C. IJsselmuiden - de Wit
Secretaris

1 januari 2022

H.P. de Jong
Penningmeester

1 april 2021

R. de Ruiter
Penningmeester

1 januari 2020

D. Teijgeler
Voorzitter

15 oktober 2019

W. A. van Schagen
Secretaris

15 oktober 2019

 Huidige termijn   Volgende termijn na herbenoeming

Ondersteuning van het bestuur 
Twee medewerkers van de afdeling Bestuursondersteuning van de Coöperatie 
Univé U.A. zijn (parttime) beschikbaar om het bestuur van de stichting actief te 
ondersteunen. Deze medewerkers voeren feitelijk de operationele en tactische 
werkzaamheden uit van en voor de stichting. Zoals: 

• het ontvangen en compleet maken van de aanvragen; 
• de afstemming met medewerkers van de Regionale Univé’s; 
• het voorbereiden en notuleren van de bestuursvergaderingen; 
• het bijhouden van de administratie; 
• het (doen) uitvoeren van de besluiten van het bestuur. 

Juridische structuur 
Univé Groep en de Regionale Univé’s vormen samen de Univé Formule. Zij werken op 
organisatorisch vlak nauw samen. In juridische zin staan Univé Groep en de Regionale 
Univé’s los van elkaar: de Regionale Univé’s zijn zelfstandige rechtspersonen. 

De Univé-organisatie
Univé Groep vormt samen met de Regionale Univé’s de Univé Formule. Het 
moederbedrijf in de Univé Groep is Coöperatie Univé U.A., met daarboven de 
Ledenraad. 

Wanneer we in dit verslag spreken over Univé Groep bedoelen we daarmee 
Coöperatie Univé en haar dochterondernemingen en stichtingen. Waar in dit verslag 
wordt gesproken over Univé (Formule) bedoelen we daarmee Univé Groep en de 
Regionale Univé’s gezamenlijk.  
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Onder Univé Groep vallen de dochterondernemingen N.V. Univé Schade, N.V. Univé 
Her, Univé Diensten B.V. en Univé Services B.V. Coöperatie Univé is bestuurder van 
één stichting: Univé Rechtshulp. Univé Buurtfonds beschikt over een eigen bestuur.

Statutenwijzigingen 
De stichting is op 15 oktober 2019 opgericht. In het jaar 2021 waren er geen 
statutenwijzigingen.

ANBI-status 
De Belastingdienst heeft Univé Buurtfonds per 15 oktober 2019, de datum van 
oprichting, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze 
aanmerking geldt voor onbepaalde tijd. Dankzij deze status kan de stichting financiële 
middelen vrij van schenkbelasting ontvangen en weer uitgeven. Hierdoor worden de 
financiële middelen zo effectief mogelijk besteed. 

Univé Formule
Univé Groep Regionale Univé’s

Coöperatie Univé

Univé  
Schade Univé Her

Univé Services Univé 
Diensten

Stichting 
Univé  

Rechtshulp

Stichting 
Univé  

Buurtfonds

Dichtbij Noord- 
Nederland

Het Groene 
Hart

Noord- 
Holland

Oost Samen

Stad en 
Land

Zuid- 
Nederland
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Communicatie stakeholders 
Univé Buurtfonds heeft door het Univé samenwerkingsverband een groot aantal 
stakeholders. Het bestuur van de stichting informeert deze stakeholders periodiek 
over de activiteiten en de voortgang. Dit gebeurt door een nieuwsbrief en berichten 
op intranet. Met deze communicatie worden de volgende stakeholders bereikt: 

• De Ledenraad van Coöperatie Univé U.A.; 
• De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé U.A.; 
• Managers en medewerkers van Coöperatie Univé U.A.; 
• Ledenraden, bestuurders en medewerkers van de Regionale Univé’s. 

Financieel Beleid
Bij de start heeft Univé Buurtfonds de toezegging gekregen dat er een startkapitaal 
van ongeveer 2 miljoen euro beschikbaar was. Dit kapitaal is het batig (positieve) saldo 
uit de liquidatie van Stichting Univé Helpt. Het bestuur van Stichting Univé Helpt heeft 
al in een vroeg stadium dit saldo toegezegd aan de Stichting Univé Buurtfonds. We zijn 
en blijven als stichting afhankelijk van schenkingen. Dat is de basis voor ons financieel 
beleid.

Afwegingen in het financieel beleid
Deze uitgangspunten zijn de basis voor ons financieel beleid:

• We ontvingen een startkapitaal van 2 miljoen euro uit de liquidatie van Stichting 
Univé Helpt.

• De jaarlijkse inkomsten zijn volledig afhankelijk van het financiële resultaat en de 
solvabiliteit van Univé Groep. Het bestuur van de Univé Groep heeft laten weten 
dat, als er ruimte en mogelijkheden zijn, we in enig jaar een donatie kunnen 
ontvangen van minimaal € 500.000.

• Het bestuur van Univé Buurtfonds heeft als uitgangspunt dat er permanent een 
robuuste reserve moet zijn van 1 miljoen euro. Het bestuur heeft besloten het 
beleggingsbeleid van Coöperatie Univé U.A. te volgen.

• Vanwege de schenking van 9 miljoen euro van Coöperatie Univé U.A. en de 
schenking van 1 miljoen euro van N.V. Univé Schade verandert de schaalgrootte 
van Univé Buurtfonds aanzienlijk. Daarom worden er uiterlijk in het tweede 
kwartaal van 2022 een nieuw beleidsplan en financieel beleid opgesteld die passen 
bij de toekomstige schaalgrootte van Univé Buurtfonds.
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Zakelijke schenkingen
Vanuit de coöperatieve grondslag is door de coöperatie altijd zorgvuldig en zuinig 
omgesprongen met de financiële middelen. Er is een gezond besef dat de activa 
eigendom zijn van de leden. En dat alle bestedingen van de middelen moeten worden 
verantwoord naar de leden van de coöperatie. 

Binnen Coöperatie Univé U.A. worden overtollige middelen niet teruggesluisd naar de 
leden door bijvoorbeeld premierestitutie of ledenuitkering. Ook wordt de statutaire 
mogelijkheid om ledenrekeningen in te richten niet gebruikt. 

De vermogenspositie van Coöperatie Univé U.A. overstijgt de intern en extern 
vastgestelde normen. Hierdoor ontstaat ruimte om te bekijken of het mogelijk is de 
jaarwinst een andere bestemming te geven dan het toevoegen aan de reserves. Een 
logisch alternatief is om een deel van de winst weer ter beschikking te stellen aan de 
leden of de lokale gemeenschappen rond de leden. 

Om dit mogelijk te maken, hebben de Raad van Bestuur en de ledenraad van 
Coöperatie Univé U.A., het besluit genomen om een goededoelenstichting op te 
richten; Univé Buurtfonds. Deze stichting kan vanuit de winst van Coöperatie Univé 
U.A. zakelijke schenkingen ontvangen, als de solvabiliteit dat toestaat natuurlijk. 
Daarnaast kan de stichting ook schenkingen ontvangen vanuit andere entiteiten 
binnen de totale Univé Formule, waaronder andere vergelijkbare stichtingen en 
onderdelen van de Regionale Univé’s.
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Balans per  
31 december 2021
(voor resultaatbestemming, in €) 

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

Beleggingen (1)

Aandelen en aandelenfondsen 0 407.528 

Vastr. waarden en vastr. waarde fondsen 0 1.682.288 

0 2.089.816 

Liquide middelen (2) 3.933.172 1.013.433 

Overlopende activa

Overige vorderingen (3) 9.007.180 2.335 

9.007.180 2.335 

Totaal 12.940.352 3.105.584

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

Vermogen (4)

Kapitaal 2.154.752 2.154.752 

Algemene reserve 868.881 0 

Onverdeeld resultaat 9.659.597 868.881 

12.683.230 3.023.633 

Kortlopende schulden

Overige schulden 23.887 10.921 

23.887 10.921 

Overlopende passiva (5) 233.235 71.030 

Totaal 12.940.352 3.105.584 
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Staat van  
baten en lasten 2021
(in €)

2021 2020

Baten

Ontvangen giften (6) 10.000.000 1.000.000 

Lasten

Financiële lasten (7) (11.607) 43.808 

Giften (8) 336.911 79.030 

Overige lasten (9) 15.099 8.281 

340.403 131.119 

Saldo van baten en lasten 9.659.597 868.881 

In de staat van baten en lasten van het verslagjaar 2021 zijn geen begrotingscijfers 
opgenomen aangezien het bestuur van Univé Buurtfonds dit niet zinvol acht.

Een dergelijke begroting wordt door het bestuur niet als belangrijk stuurinstrument 
gebruikt voor de beheersing van de activiteiten. Met ingang van boekjaar 2022 zal het 
bestuur van Univé Buurtfonds overwegen dit wel te doen gezien de sterke toename 
van giften in 2021.
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Toelichting algemeen
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Algemeen
De jaarrekening 2021 van Univé Buurtfonds is opgesteld in overeenstemming met 
de Regeling verslaggeving RJ 640 en de relevante uitspraken van de Richtlijnen voor 
de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
Activa en verplichtingen 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.

Activiteiten
Univé Buurtfonds is statutair en feitelijk gevestigd te Hanzeplein 1, 8017 JC Zwolle (KvK 
76122751) en heeft ten doel het verlenen van financiële steun, in welke vorm dan ook, 
aan projecten en activiteiten die gericht zijn op, verband houden met, of dienstig zijn 
aan het voorkomen en beperken van alledaagse risico’s voor groepen van mensen.

Groepsverhoudingen 
Univé Buurtfonds maakt sinds 1 januari 2021 deel uit van een groep met Coöperatie 
Univé U.A. gevestigd te Zwolle als groepshoofd. De financiële gegevens van Univé 
Buurtfonds zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie 
Univé U.A. Tot en met boekjaar 2020 werd Univé Buurtfonds niet opgenomen 
in de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé U.A. gezien de tot dat 
moment geldende beperkte omvang van Univé Buurtfonds. In de geconsolideerde 
jaarrekening van Coöperatie Univé U.A. zijn naast Coöperatie Univé U.A. en haar 
100% deelnemingen tevens de overige groepsmaatschappijen van de Coöperatie 
Univé U.A. opgenomen. De geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé U.A. is 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. 

Verbonden partijen 
Alle groepsmaatschappijen van Coöperatie Univé U.A. en de partijen waarop een 
groepsmaatschappij van Coöperatie Univé U.A. direct of indirect zeggenschap 
uitoefent, worden aangemerkt als verbonden partij van Univé Buurtfonds. Partijen 
die direct of indirect zeggenschap uitoefenen op Coöperatie Univé U.A. of één van 
haar groepsmaatschappijen worden eveneens aangemerkt als verbonden partij van 
Coöperatie Univé U.A. Transacties met verbonden partijen worden aangegaan onder 
normale marktvoorwaarden en marktcondities. 
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Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 
vormt de leiding van Univé Buurtfonds 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, schattingen inclusief de bij de onzekerheden 
behorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 
jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Beleggingen
Aandelen en aandelenfondsen
Aandelen en aandelenfondsen worden gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde de 
beurskoers ultimo boekjaar. Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten worden 
volledig toegerekend aan de staat van baten en lasten.

Vastrentende waarden en vastrentende waarde fondsen
Vastrentende waarden en vastrentende waarde fondsen worden gewaardeerd 
tegen actuele waarde zijnde de beurskoers ultimo boekjaar. Gerealiseerde en 
ongerealiseerde resultaten worden volledig toegerekend aan de staat van baten en 
lasten.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van 
de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 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 dienen in mindering te worden 
gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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.
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Grondslagen voor de bepaling van het saldo van baten en lasten

Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, wordt het saldo van baten en lasten bepaald op 
basis van historische kosten. Baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan 
het jaar waarop ze betrekking hebben.

Opbrengsten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van 
de geleverde prestaties.

Overige lasten
De overige lasten worden bepaald met in achtneming van de hiervoor reeds vermelde 
grondslagen van waardering en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
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Toelichting op de balans per 
31 december 2021
(voor resultaatbestemming, in €)

Activa 
1. Beleggingen

Aandelen 
en  

andelen- 
fondsen

Vastr. 
waarden 
en vastr. 
waarde 
fondsen

Totaal 
2021

Totaal 
2020

Stand per 1 januari 407.528 1.682.288 2.089.816 0 

Vermogensoverdracht vanuit Stichting Univé Helpt 0 0 0 2.025.476 

Aankopen en verstrekkingen 0 0 0 0 

Verkopen en aflossingen (407.528) (1.682.288 ) (2.089.816) 0 

Herwaardering 0 0 0 64.340 

Stand per 31 december 0 0 0 2.089.816

Verkrijgingsprijs per 31 december 0 0 0 2.017.527 

De beleggingen van Univé Buurtfonds zijn in 2021 verkocht. De gerealiseerde opbrengst van de 
beleggingen is toegevoegd aan de liquide middelen.

2. Liquide middelen

31-12-2021 31-12-2020

Beleggingsrekening 3.933.172 13.433 

Betaalrekening 0 1.000.000 

Stand per 31 december 3.933.172 1.013.433 

Het volledige saldo aan liquide middelen staat ter vrije beschikking (2020: idem).
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3. Vorderingen

Overige vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

Schenking Coöperatie Univé U.A. 9.000.000 0

Toezegging bijdrage Regionale Univé’s 7.180 0

9.007.180 0

Coöperatie Univé U.A. heeft Univé Buurtfonds in 2021 geïnformeerd een onvoorwaardelijke schenking van 
€ 9 miljoen te doen aan Univé Buurtfonds. Deze schenking is verantwoord onder de overige vorderingen. 
De ontvangst van deze gift zal plaatsvinden in 2022 en betreft derhalve een kortlopende vordering. De 
toegezegde bijdragen Regionale Univé’s betreffen bijdragen van de RU’s aan projecten die nog door de 
RU’s aan Univé Buurtfonds moeten worden betaald

Passiva

4. Vermogen

Kapitaal Algemene 
reserve

Onverdeeld 
resultaat

Totaal 2021 Totaal 2020

Stand per 1 januari 2.154.752 0 868.881 3.023.633 0 

Vermogensoverdracht vanuit 
Stichting Univé Helpt

0 0 0 0 2.154.752 

Resultaat voorgaand boekjaar 0 868.881 (868.881) 0 0 

Resultaat boekjaar 0 0 9.659.597 9.659.597 868.881

Stand per 31 december 2.154.752 868.881 9.659.597 12.683.230 3.023.633

Het kapitaal à 2,2 miljoen betreft het ingebrachte eigen vermogen door Stichting Univé Helpt.

5. Overlopende passiva

31-12-2021 31-12-2020

Nog uit te betalen giften (reeds toegekend in 2021) 233.235 71.030 

Stand per 31 december 233.235 71.030 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen (in euro’s)

Fiscale eenheid 
Univé Buurtfonds maakt geen deel uit van de fiscale eenheid voor de 
vennootschapsbelasting en omzetbelasting van Coöperatie Univé U.A. Op grond 
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daarvan is Univé Buurtfonds niet hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van 
de fiscale eenheid als geheel. 

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
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Toelichting op de staat van 
baten en lasten 2021
(in €)

6. Giften

2021 2020

Gift Coöperatieve Univé U.A. 9.000.000 0

Gift N.V. Univé Schade 1.000.000 1.000.000 

10.000.000 1.000.000 

Coöperatie Univé U.A. heeft Univé Buurtfonds in 2021 geïnformeerd een onvoorwaardelijke schenking 
van € 9.000.000 te doen aan Univé Buurtfonds. Deze schenking is verantwoord onder de giften. De 
ontvangst van deze gift zal plaatsvinden in 2022. Univé Buurtfonds heeft in 2021 een gift ontvangen van 
N.V. Univé Schade van € 1.000.000 (2020: € 1.000.000).

7. Financiële lasten

2021 2020

Kosten effecten 27.397 30.400 

Ongerealiseerd koersresultaat 72.288 12.118 

Gerealiseerd koersresultaat (111.292) 1.290 

(11.607) 43.808

8. Giften

2021 2020

Uitgekeerde en toegezegde giften 336.911 79.030

336.911 79.030

9. Overige lasten

2021 2020

(Fiscale) advieskosten 15.099 8.281 

15.099 8.281 

Er zijn geen werknemers in dienst in 2021 (2020: Idem). 
De bestuurders van Univé Buurtfonds zijn onbezoldigd. 
Er worden geen kosten doorbelast vanuit Univé Services B.V.
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Bestemming van het saldo van baten en lasten
Het bestuur stelt voor het saldo van baten en lasten over 2021 als volgt te 
bestemmen: 
Toevoegen aan de algemene reserves: € 9.659.597. 
Dit voorstel is niet in de jaarrekening 2021 verwerkt.

Zwolle, 30 maart 2022
Stichting Univé Buurtfonds

Het Bestuur van de Stichting

drs. D. Teijgeler RRM  

S.A.C. IJsselmuiden - de Wit
(aangetreden per 1 januari 2022)

H.P. de Jong
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