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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting University College Roosevelt
2 2 0 5 1 3 3 4

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

Lange Noordstraat 1

Telefoonnummer

0 1 1 8 6 5 5 5 0 0

E-mailadres

info@ucr.nl

Website (*)

www.ucr.nl

RSIN (**)

8 1 1 3 7 3 4 6 0
6 6

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

prof. dr. H.H.A. van den Brink

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting heeft uitsluitend ten doel de exploitatie van een Instituut voor hoger
onderwijs in Zeeland ten behoeve van de brede wetenschappelijke bacheloropleiding
liberal Arts and Sciences, als nevenvestiging van de Universiteit Utrecht. Daaronder
wordt in ieder geval begrepen het aanstellen van personeel en het beheren van
financiën van het Instituut. De stichting treedt in het vermogensrechtelijk verkeer
jegens derden op namens het Instituut. De stichting is gehouden om bij exploitatie van
het Instituut alle eisen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (Whw) na te leven.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
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?

Het instituut betreft een University College. Er worden werkzaamheden uitgevoerd op
gebied van onderwijs, onderzoek en daarmee verband houdende activiteiten.
De Stichting beoogt studenten door een kleinschalig en intensief onderwijsconcept
academisch en als persoon meer te laten groeien dan zij zelf voor mogelijk houden, en
zich te ontwikkelen tot betrokken wereldburger, geschoold om vanuit een grote
diversiteit aan mogelijke rollen bij te dragen aan een betere wereld.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De belangrijkste inkomstenbron voor de Stichting is de rijksbijdrage vanuit het
Ministerie van OC&W. Daarnaast ontvangt de Stichting collegegelden van de bij de
Stichting ingeschreven studenten, bijdragen en subsidies voor onderzoek en promoties
en subsidies in het kader van het uitbreiden van opleidingsaanbod in de regio. Verder
zijn er, in mindere mate, opbrengsten in het kader van detachering van personeel aan
andere instellingen en verhuur van huisvesting.

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).

Inkomsten worden in de basis volledig besteed aan het verzorgen van
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en de middelen, waaronder personeel en
huisvesting, die nodig zijn om onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit te kunnen
leveren.

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

https://www.ucr.nl/about-ucr/discover/our-vision/

Door de Stichting wordt eigen vermogen aangehouden als buffer. Het merendeel van
dit vermogen ligt vast in materiële vaste activa en is gereserveerd op bank- en
spaarrekeningen.

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

Aangezien de UCR als nevenvestiging van de Universiteit Utrecht is aangemerkt, zijn
op de bezoldigingen van bestuurders en toezichthouders van de Stichting de Wet
Normering Topinkomens (WNT) van toepassing waarbij beloningen worden
gemaximeerd.

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.

De activiteiten uit hoofde van de doelstelling zijn in 2020 weer op hoog niveau ter hand
genomen. 2020 is ook een jaar geweest waarin de Stichting werd geconfronteerd met
een aantal gewichtige externe en interne uitdagingen. Juist door de aanpak van deze
uitdagingen heeft de Stichting laten zien een reflectieve en veerkrachtige organisatie te
zijn, die klaar is om nieuwe stappen richting de toekomst te zetten.

Het beloningsbeleid van personeelsleden is gebaseerd op de CAO Nederlandse
Universiteiten. Stichting University College Roosevelt is op onderwijskundig gebied een
nevenvestiging van de Universiteit van Utrecht (croho nummer LAS50393).

Het jaar 2020 stond in de allereerste plaats in het teken van COVID-19, die ons college
voor enorme opgaven heeft geplaatst. Dit heeft mede geresulteerd in een lage
instroom van nieuwe studenten. In 2020 is er geïnvesteerd in communicatie, marketing
en recruitment. Dit heeft zicht vertaald in een opmerkelijke groei van belangstelling
voor UCR bij prospectieve studenten alsook in voorlopige aanmeldingscijfers.
2020 was ook het jaar van implementatie en afronding van de in 2019 ingezette
reorganisatie van een deel van de organisatie. In het jaar is onderzoek geweest naar
het verband tussen vertrouwen en governance, leiderschap en cultuur en heeft
belangrijke inzichten en vraagstukken geleverd die eendrachtig zijn opgepakt.
Zelfreflectie en herijking zijn daarmee karakteristiek voor de Stichting in 2020. In 2020
heeft de zittende Managing Director een nieuwe positie elders aanvaard waarna er op
interim basis een nieuwe Managing Director is ingezet.
In 2020 is ook verder gebouwd aan de nieuwe Engineering department.

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

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

19

€

27

Materiële vaste activa

€

1.168

€

624

Financiële vaste activa

€

€

34

€

685

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
1.187

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

31-12-2019 (*)

Eigen vermogen

€

1.922

€

1.044

Voorzieningen

€

408

€

1.044

Langlopende schulden

€

1.001

€

1.044

Kortlopende schulden

€

3.654

€

2.766

Totaal

€

6.985

€

5.898

€
€

1.514

915

€
4.284

€

+
€

5.798

€

6.985

4.298

+
€

5.213

€

5.898

+
Totaal

+

31-12-2020

+

+

+

Bedragen zijn opgenomen in € 1.000
Het opstellen en de controle van het financieel verslag over het boekjaar heeft in het voorjaar vertraging opgelopen met name vanwege complicaties in de
bezetting op de Finance department van de Stichting. Deze complicaties zijn inmiddels weggenomen en er zijn conceptcijfers opgesteld en ter controle
voorgelegd aan de controlerend accountant. Omdat de controlerend accountant de controle per 30 juni nog niet heeft afgerond zijn er derhalve nog geen
definitieve cijfers beschikbaar.
Het bestuur heeft besloten om de publicatie te baseren op de door de Stichting opgestelde conceptcijfers om zodoende aan de publicatieplicht uit hoofde
van de ANBI status te voldoen. Voor het publiceren van definitieve jaarcijfers is uitstel aangevraagd bij de Belastingdienst. Het bestuur heeft eveneens
besloten om de definitieve cijfers te publiceren zodra deze beschikbaar zullen zijn.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

5.810

€

5.638

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

2.349

€

1.593

College-, cursus-, les- en examengelden

€

1.631

€

1.671

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

565

Som van de overige baten

€

565

Overige Baten

+

€

639

€

639

+

+

€

10.355

€

9.541

Personeelskosten

€

6.437

€

7.111

Afschrijvingen

€

319

€

192

Huisvestingslasten

€

1.262

€

742

Overige lasten

€

1.398

€

1.405

Totaal lasten

€

9.416

€

9.450

Saldo financiële baten en lasten

€

-62

€

-55

Resultaat

€

877

€

36

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

877

+

€

36

€
877

€

36

+
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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.

Bedragen zijn opgenomen in € 1.000
Bij het opstellen van het formulier waren er nog geen definitieve cijfers beschikbaar.
Het opstellen en de controle van het financieel verslag over het boekjaar heeft in het
voorjaar vertraging opgelopen met name vanwege complicaties in de bezetting op de
Finance department van de Stichting. Deze complicaties zijn inmiddels weggenomen
en er zijn conceptcijfers opgesteld en ter controle voorgelegd aan de controlerend
accountant. Omdat de controlerend accountant de controle per 30 juni nog niet heeft
afgerond zijn er derhalve nog geen definitieve cijfers beschikbaar.
Het bestuur heeft besloten om de publicatie te baseren op de door de Stichting
opgestelde conceptcijfers om zodoende aan de publicatieplicht uit hoofde van de ANBI
status te voldoen. Voor het publiceren van definitieve jaarcijfers is uitstel aangevraagd
bij de Belastingdienst. Het bestuur heeft eveneens besloten om de definitieve cijfers te
publiceren zodra deze beschikbaar zullen zijn.
In dat kader is deze concept jaarrekening mogelijk nog aan wijzigingen onderhevig,
waardoor de definitieve jaarrekening van dit concept kan afwijken

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.ucr.nl/about-ucr/more/anbi/
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