Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Unie KBO

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 2 3 6 1 9 1

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

Ringwade 67, 3439 LM Nieuwegein

Telefoonnummer

0 3 0 3 4 0 0 6 0 0

E-mailadres

info@kbo-pcob.nl

Website (*)

www.uniekbo.nl

RSIN (**)

0 0 2 6 5 4 6 7 2

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

5 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P.A.M. de Laat

Secretaris

vacature

Penningmeester

G.C. Knoop

Algemeen bestuurslid

vacature

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

Het doel van de Unie KBO is op te treden als overkoepelend nationaal verband van de
aangesloten provinciale KBO-bonden en omschreven anderen (zie statuten).
De Unie KBO stelt zich voorts ten doel de belangen te behartigen van senioren in de
meest ruime zin. Zij staat voor een krachtige stem van senioren op alle niveaus in de
samenleving, opdat welzijn, integratie, participatie en gelijkwaardigheid van senioren
daarbinnen gestalte krijgen.
De Unie KBO wil haar leden ondersteunen bij hun werk door middel van gerichte
dienstverlening, voorlichting en informatie voorziening. Zij wil ruimte geven voor
menselijke ontmoeting en verbinding.

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?

De Unie KBO voert als lid van KBO-PCOB beleid op de vijf speerpunten: wonen,
welzijn en zorg; veiligheid; zingeving; digitalisering; koopkracht.
De belangenbehartiging richt zich op de onderwerpen die met deze speerpunten
samenhangen, zowel op landelijk als lokaal niveau. KBO-PCOB vraagt voortdurend
aandacht voor de belangen van senioren bij het ontwikkelen van alle vormen van
beleid die aan de genoemde speerpunten raken.
De dienstverlening aan alle leden bestaat uit het aanbieden van informatie over een
veelheid aan onderwerpen die passen binnen de speerpunten, van ledenvoordelen,
van een magazine, én van ondersteuning voor lokale afdelingen c.q. afdelingsbesturen
bij het vitaal houden van de plaatselijke afdeling zodat activiteiten kunnen worden
georganiseerd waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten.
De werkzaamheden van Unie KBO worden het hele jaar door uitgevoerd.
Door deze werkzaamheden is de Unie KBO een vereniging van bijna 500 lokale
afdelingen die door het hele land actief zijn.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Door contributiebijdragen van de leden en door het werven van fondsen en/of
subsidies voor specifieke doeleinden c.q. projecten.
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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).

De inkomsten worden besteed aan het behartigen van belangen van senioren. Voor
specifieke kosten zie jaarrekening.

https://www.kbo-pcob.nl/over-ons/anbi/

Open

Het bestuur Unie KBO bestaat uit vrijwilligers en ontvangt een beperkte
onkostenvergoeding.

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.

https://www.uniekbo.nl/unie-kbo/jaarverslag/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

10.628

21.252

€
€

+

€

10.628

+
21.252

€

21.144

Continuïteitsreserve

€

1.716.525

€

1.746.009

Bestemmingsreserve

€

260.697

€

267.720

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
2.033.931

€

+

2.136.951

+
€

2.055.075

€

2.065.703

31-12-2019 (*)

€
€

+

+

€

1.977.222

€

2.013.729

Bestemmingsfondsen

€

72.716

€

84.061

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

15.765

Totaal

€

2.065.703

0

2.136.951

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

2.158.203

€

60.413

€

2.158.203

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

0

€

0

Financiële baten

€

1.424.442

€

1.547.761

Overige baten

€

47.197

€

56.686

+

€
€

0

+

+
0

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

1.471.639

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

1.508.867

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

10.624

1.604.447

10.625

€
€

1.764.089

1.519.491

€

1.774.714

-47.852

€

-170.267

+

+
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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.

https://www.uniekbo.nl/unie-kbo/jaarverslag/

Open

