Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting VeiligheidNL

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 0 2 9 5 6

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

Overschiestraat 65 Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 5 1 1 4 5 1 1

E-mailadres

info@veiligheid.nl

Website (*)

www.veiligheid.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
4 8

Aantal medewerkers (*)
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

Directeur/bestuurder: Dr. M.J.Bakker; Voorzitter RvT Drs. C.J.M.van Eijk

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Prof. Dr. Ir. A. Burdorf, Drs. J Francoys, Drs. D. Veldman; Drs. M. Lürsen

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

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?

VeiligheidNL is hét kenniscentrum voor letselpreventie. Wij zetten ons in om het leven
van mensen veilig(er) te maken. Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Het is het resultaat
van onderzoek, van wetenschap, van interventies, van gedrag. We werken samen met
partners en professionals en samen strijden we voor maximale impact. Want veiligheid
is niet per ongeluk.
Veel ongevallen zijn te voorkomen. Bijvoorbeeld door het aanpassen van
omgevingsfactoren, het overbrengen van kennis of het stimuleren van veilig gedrag.
VeiligheidNL zet zich in om letsels te voorkomen bij zoveel mogelijk mensen en
organisaties. Zo voorkomen wij veel persoonlijk leed en hoge maatschappelijke kosten.
Dit doen we vanuit de thema’s Kinderveiligheid, Valpreventie, Gezond gehoor,
Sportblessurepreventie, Productveiligheid en Verkeersveiligheid.

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?

1. Monitoren van letsels en ongevallen en ontsluiten van locaties en toedrachten van
ongevallen (o.a. via interactieve dashboards)
2. Het volgen en gebruiken van (inter)nationaal ontwikkelde kennis over epidemiologie
en etiologie van letsels en implementatie van interventies door middel van
literatuuronderzoek
3. Uitvoeren van kwantitatief epidemiologisch onderzoek naar prevalentie en incidentie,
oorzaken, gevolgen en kosten van letsels en gehoorschade
4. Onderzoeken van proces, effectiviteit en kosten-effectiviteit van interventies
5. Vertalen van kennis naar (beleids)adviezen en producten zoals richtlijnen,
lespakketten, e-learnings, voorlichting, (online) campagnes, apps en andere
maatregelen
6. Verspreiden van kennis en uitvoeren van interventies zoals geven van voorlichting,
aanbieden lespakketten etc
7. Organiseren en bijwonen van kennisuitwisselingsnetwerken en congressen

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting krijgt een instellingssubsidie van het ministerie van VWS voor haar
activiteiten. Daarnaast is de omzet van VeiligheidNL afkomstig van tijdelijke subsidies
en opdrachten van zowel VWS als andere financiers. De andere financiers zijn bijna
zonder uitzondering publieke organisaties zoals overige ministeries (Infrastructuur en
Waterstaat, Justitie en Veiligheid), provincies, Regionale Organen Verkeersveiligheid,
gemeentes, stichtingen en fondsen.
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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.

Monitoring en onderzoek, ontwikkelen van interventies, geven van trainingen e.d. Een
deel van het vermogen wordt aangehouden in de vorm van een beleggingsportefeuille
als buffer voor onvoorziene tegenvallers.

https://www.veiligheid.nl/organisatie/over-ons

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

VeiligheidNL volgt de CAO Rijk 2020

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.

zie url hieronder

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

https://www.veiligheid.nl/organisatie/over-ons

Open

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

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

370.929

Financiële vaste activa

€

2.107.646

€

2.478.575

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

290.807

€

1.970.892

€

2.261.699

Continuïteitsreserve

€

2.300.000

€

1.963.391

Bestemmingsreserve

€

726.161

€

881.254

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

437.996

€

+

€

€
260.820

€

+

246.294

+
€

3.286.981

3.090.939

1.235.208

€
1.738.439

31-12-2019 (*)

€

721.313

+
€

2.176.435

4.655.010

https://www.veiligheid.nl/organisatie/over-ons

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.368.029

Totaal

€

4.655.010

+
€

70.000

1.956.521

+

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

4.218.220

€

1.057.281

€

4.218.220

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

849.003

€

1.318.826

Subsidies van overheden

€

5.963.826

€

5.572.013

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

301.120

€

762.372

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

161.025

€

325.882

Overige baten

€

24.147

€

58.552

+

€
€

6.264.946

+

+
6.334.385

€

+

+

+

€

7.299.121

€

8.037.645

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.749.872

€

2.255.252

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

4.687.206

€

4.791.975

Huisvestingskosten

€

215.464

€

206.863

Afschrijvingen

€

102.856

€

106.539

Financiële lasten

€

17.721

€

19.361

Overige lasten

€

329.961

€

574.919

Som van de lasten

€

7.103.080

€

7.954.909

Saldo van baten en lasten

€

196.041

€

82.736

Som van de baten

Lasten

+

+
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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.

zie url hieronder

https://www.veiligheid.nl/organisatie/over-ons

Open

