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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting VU

Nummer Kamer van
Koophandel

5 3 8 1 5 2 1 1

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

de Boelelaan 1105

Telefoonnummer

0 2 0 5 9 8 9 8 9 8

E-mailadres

info@vu.nl

Website (*)

www.vu.nl

RSIN (**)

8 5 1 0 2 9 2 7 9

Aantal medewerkers (*)

3 7 3 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

prof. dr. C. Mirjam van Praag

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

dr. Marcel J.W.T. Nollen - vice-voorzitter

Algemeen bestuurslid

prof. dr. Vinod Subramaniam - Rector Magnificus

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 ten doel:
a. het verzorgen van hoger onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk
onderzoek in betrokkenheid op en ten dienste van de samenleving; en
b. het daarbij bevorderen van de informatievoorziening over en bezinning op de relatie
tussen hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek enerzijds en
levensbeschouwing, cultuur en samenleving anderzijds.

(**) 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?

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het in stand houden van de Vrije Universiteit;
b. het in samenwerking met VUvereniging en Stichting VUmc ontwikkelen en
organiseren van informatievoorziening en publieksactiviteiten rond de relatie tussen het
werk van de instellingen VU en VUmc en levensbeschouwing, cultuur en samenleving;
c. het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor en eventueel deelnemen in andere
instellingen voor hoger onderwijs of wetenschappelijk onderzoek;
d. het in samenwerking met VUvereniging en Stichting VUmc initiëren, organiseren,
mede-organiseren van informatievoorziening en activiteiten gericht op de bevordering
van de wederkerige relatie tussen de instellingen VU en VUmc en de samenleving; en
e. de samenwerking met andere rechtspersonen en daarmee verbonden instellingen
die een vergelijkbaar doel hebben, en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of
daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Rijksbijdragen
College-, cursus- en examengelden
Baten onderzoekswerk voor derden
Overige baten

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).

onderwijs
wetenschap
onderzoek in het algemeen belang
studentenwelzijn
ontwikkelingssamenwerking

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

https://www.vu.nl/nl/over-de-vu/profiel-en-missie/strategie/pdf/ind
ex.aspx

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).

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werk als bestuurder van de
stichting VU.
Voor hun werk als lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit ontvangen
zij een bezolding die wordt genormeerd door de Wet Normering Topinkomens.

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://jaarverslag.vu.nl/jaarverslag-2020/inhoudsopgave/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€ 25.287.000

€ 16.056.000

Eigen vermogen

€ 318.471.000

€ 294.463.000

Materiële vaste activa

€ 601.923.000

€ 587.148.000

Voorzieningen

€ 32.037.000

€ 27.105.000

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€ 211.055.000

€ 220.071.000

Kortlopende schulden

€ 219.686.000

€ 197.146.000

Totaal

€ 781.249.000

3.410.000

€

+

€ 630.620.000

4.815.000

€ 608.019.000

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 58.242.000

€ 54.595.000

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 91.783.000

604.000

577.000

€ 75.594.000

+
€ 150.629.000

+
€ 130.766.000

+
Totaal

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

€ 781.249.000

+

+
€ 738.785.000

+

https://jaarverslag.vu.nl/jaarverslag-2020/jaarrekening/enkelvoudige-balans-per-31-december-2020-na-verwerking-resultaat

+
€ 738.785.000
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

378.490.000

€

350.823.000

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

744.000

€

696.000

College-, cursus-, les- en examengelden

€

64.931.000

€

56.099.000

Baten werk in opdracht van derden

€

82.821.000

€

93.494.000

Giften & donaties particulieren

€

170

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

54.715.830

€

56.329.000

Som van de overige baten

€

54.716.000

€

56.329.000

Overige Baten

+
+

+

€

581.702.000

€

557.441.000

Personeelskosten

€

383.541.000

€

356.263.000

Afschrijvingen

€

45.835.000

€

47.972.000

Huisvestingslasten

€

37.082.000

€

35.054.000

Overige lasten

€

91.545.000

€

91.106.000

Totaal lasten

€

558.003.000

€

530.395.000

Saldo financiële baten en lasten

€

698.500

€

-6.963.000

Resultaat

€

24.397.500

€

20.083.000

Belastingen

€

0

€

0

Resultaat deelnemingen

€

-390.000

€

-138.000

Resultaat na belastingen

€

24.007.500

€

19.945.000

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

+

€
24.007.500

€

19.945.000

+
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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://jaarverslag.vu.nl/jaarverslag-2020/jaarrekening/enkelvoudige-balans-per-31-dec
ember-2020-na-verwerking-resultaat

https://jaarverslag.vu.nl/jaarverslag-2020/jaarrekening/enkelvoudi
ge-balans-per-31-december-2020-na-verwerking-resultaat

Open

