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ALGEMENE TOELICHTING
De Stichting UNIT Academie Nijmegen is in 2008 van start gegaan met een twee-jarige dagopleiding
voor kunst- en vorgeving voor jongeren van 18 tot 28 jaar met beeldende talenten. Na vier
succesvolle jaren is deze opleiding in 2012 aangepast aan de veranderende omstandigheden in de
sector zorg en welzijn.
In de jaren 2013 en 2014 heeft de UNIT Academie, in het kader van de transitie van de zorg, zich
verder ontwikkeld. De Stichting UNIT Academie is een door de overheid erkende organisatie voor dagbesteding
en individuele begeleiding van personen vanaf 18 jaar.
In 2015 heeft de UNIT Academie, na een aanbestedingstraject, in het kader van de transitie van de zorg met de
gemeenten in de regio Nijmegen contracten voor het verlenen van zorg afgesloten. De cotractperiode is 2015 en
2016.
De UNIT Academie richt zich op jongeren en volwassenen bij wie sprake is van een stoornis in het autismesprectrum (ASS), van aanverwante of bijkomende beperkingen en problemen die de ontwikkeling verstoren.
De deelnemers van de UNIT Academie hebben allen een normale of meer dan gemiddelde intelligentie.
Het uitgangspunt is beeldend vormgevingstalent en interesse voor de wereld kunst en vormgeving.
De UNIT Academie bestaat uit een UNIT Atelier en een UNIT winkel, die als werkervaringsplaats
functioneren voor de deelnemers. De winkel is tevens galerie en verkooppunt van het werk van
de deelnemers. Het atelier en de winkel vormen een leer-werkomgeving waar deelnemers hun
beeldend talent, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, werknemerscompetenties en studievaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt onder leiding en begeleiding van
professionele kunstenaars en vormgevers, creatief therapeuten en docenten.
De Stichting UNIT Academie is een particuliere instelling. Haar middelen komen voort uit de
financiering door gemeenten van dagbestedingstrajecten, persoonsgebonden budgetten (SVB),
onderaannemerschap en grote zorgorganisaties (Plurijn en RIBW), financiering door ouders, sponsoren,
giften, (project)subsidies en de verkopen van werken in de UNIT winkel.
De Stichting UNIT Academie is opgericht d.d. 30 augustus 2007, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 09174219.
Postadres: Raailand 1, 6573 BK Beek-Ubbergen.
Het bestuur bestaat uit:
J.C.T.M. van Laarhoven (voorzitter)
F.D.A. Peperzak (penningmeester)
P.G.M. Hermsen
J.G.M. van der Meer
De directie en projectleiding bestaat uit:
G.M.M. van Grinsven
H.P.B.J. Kroon
Het resultaat over het boekjaar 2015 bedraagt € 18.977. Hiervan wordt € 12.000 toegevoegd aan nieuw ingestelde
bestemde reserve "huur"en het restant adn € 6.977 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
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Balans per 31-12-2015 na resultaatverwerking

31-12-2015
ACTIVA

€

Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

31-12-2014
€

151
3.754

651
3.554

Liquide middelen

64.496

47.107

TOTAAL ACTIVA

68.401

51.312

PASSIVA

31-12-2015
€

31-12-2014
€

Eigen vermogen
Kapitaal

40.970

21.993

Voorzieningen

19.000

19.000

7.500
931

7.500
2.819

8.431

10.319

68.401

51.312

Overlopende passiva
Vooruitontvangen giften
Overige schulden

TOTAAL PASSIVA
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RESULTATENREKENING 2015
Begroting
€

Realisatie
per 31-12-2015
€

Realisatie
per 31-12-2014
€

BATEN
Opbrengst Unit werkplaats
Opbrengst Unit winkel

60.000

85.892

79.928

13.000

12.581

11.113

Subsidies

24.000

27.127

24.615

Diverse donaties

12.000

12.000

12.000

Ontvangen rente

500

150

130

109.500

137.750

127.786

Personeelskosten

69.000

74.562

66.203

Huisvestingskosten

26.400

27.869

26.503

Bedrijfskosten

13.850

16.342

15.792

Voorzieningen

-

-

19.000

109.250

118.773

127.498

250

18.977

288

Totale baten

LASTEN

Totale lasten

RESULTAAT BOEKJAAR

Resultaatverdeling:
Bestemde reserve huur
Algemene reserve
Totaal

12.000
6.977
18.977

