Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR DUURZAAM ONDERWIJS (NADO)
8 6 0 7 4 5 1 9

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

Paardenweide 167 1689 MJ Zwaag
0 6 2 3 2 2 0 9 6 7

E-mailadres

info@academievoorduurzaamonderwijs.nl

Website (*)

www.academievoorduurzaamonderwijs.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 6 0 7 4 5 1 1 9

Onderwijs en wetenschap
Natuur en milieu
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
0 , 5
1 5

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

Henk Tameling

Secretaris

Jildou Dooper

Penningmeester

vacature; Henk Tameling penningmeester a.i.

Algemeen bestuurslid

Annemarije Tillema

Algemeen bestuurslid

Marjan Nijenbanning

Overige informatie
bestuur (*)

Tammo Oegema, Douwe Jan Joustra

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?

De Stichting Nederlandse academie voor duurzaam onderwijs (NADO), opgericht
november 2019, is een non-profit organisatie op het gebied van
duurzaamheidseducatie ten dienste van docenten in het voortgezet en middelbaar
beroepsonderwijs. Zij biedt online en offline educatieve programma’s aan op het
gebied van duurzaamheid zoals die in de zeventien Sustainable Development Goals
(SDG’s) van de Verenigde Naties verwoord zijn. De aangesloten landen hebben zich
gecommitteerd om voor 2030 de doelen te halen.
NADO levert in Nederland een bijdrage aan het vierde duurzame ontwikkelingsdoel
van de VN:
Kwaliteitsonderwijs en hieruit met name het zevende subdoel: Er tegen 2030 voor
zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om
duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame
ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de
bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de
waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame
ontwikkeling.

Hoofdlijnen beleidsplan Onze missie is
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
dat álle leerlingen in Nederland over tien jaar het voortgezet onderwijs afronden met
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?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

kennis over, vaardigheden voor en bereidheid te handelen voor duurzame ontwikkeling
docenten te ontzorgen door middel van cursussen en te helpen met lesmateriaal. Met
de programma’s
voor duurzaam
leren en
kunnen
docenten
kennis realiseren
vermeerderen
Ontwikkelen,
aanbieden
van cursussen
trainingen
voorhun
docenten;
van op
online
bijeenkomsten
onder
de titel van
Livecast
Educaution;
voorbereiden
van online
het gebied
van duurzame
thema’s
en zijn
zij in staat
deze kennis
toe te passen
in
educatiemethode.
hun eigen onderwijspraktijk.
De weerkzaamheden worden met name in schoolperiodes uitgevoerd.
De opdrachtgevers geven onze stichting de kaders aan die passen bij onze
doelstelling.
Het bestuur toetst of de gevraagde activiteiten passen bij onze doelstellingen.

Subsidies van de Cooperatie Leren voor Morgen
Betaalde opdrchten van onderwijsinstellingen
Leningen
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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).

ontwikkelen van lesmateriaal, voornamelijk online

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

https://indd.adobe.com/view/3387242b-965f-432f-b788-36fda8
3346e0

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

In de staten staat in artikel 3 lid 5 dat een of meerdere bestuurders een beloniing
kunnen ontvangen voor werkzaamheden.

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.

honoreren van inzet van medewerkers
de reserves worden gebruikt om nieuw cursusmateriaal te ontwikkelen

Open

Het bestuur betaalt bestuurslden alleen uit op basis van betaalde opdrachten door
derden en daarvoor verrichte trainingswerkzaamheden.
Overleg en advisering ten behoeve van het bestuur zelf vindt pro deo plaats als
vrijwilliger.

Activiteiten 2019-2020
？ Livecast-uitzendingen samen met Teachers for Climate, Circulair Fryslân en
Meesters met Dromen te realiseren in Leeuwarden, Amsterdam en Den Haag.
？ Training team ROC TOP, Amsterdam Noord;
？ Lobbyactiviteiten gericht op Tweede Kamer en kabinetsformatie
？ Ontwikkeling van online educatie methode over circulaire economie op virtueel
platform Guides
？ Beroep op Groeifonds voor investeringen in duurzaam onderwijs i.s.m. Leren voor
Morgen en SME.
？ Meedenken over cursus Natuur en Ethiek
？ Meedenken met T4C over de bouwstenen van het concept van the whole
schoolapproach
？ Meedenken over de verkiezing van duurzame docenten 2021.
In voorbereiding 2021
？ Livecast Educaution over onderwijsprojecten mbt circulariteit op 14 april en 19 mei;
coproductie met Pakhuis de Zwijger, Meesters met Dromen, Teachers for Climate en
Leren voor Morgen met ondersteuning van Youth for Climate en Jonge
Klimaatbeweging.
？ ROC Amsterdam, Mode-opleidingen/circulariteit medio 2021
？ Media College, Amsterdam medio 2021
？ TU-Delft, training van student-assistenten 17 april 2021
Open
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Balans

Balansdatum

–

–

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€

€
10.194

€

+
€

+
€

15.194

Totaal

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

zie verderop

15.194

€
€

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

3.364

Totaal

€

15.194

+
€

+
€

11.830

0

0

+
€

€

11.830

€

€

5.000

€

0

€

+

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten
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

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

12.560

€
€

20.000

+

€
€

20.000

+

0

€
€

0

+

+
0

€
€

2.264

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

34.824

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

3.101

€

Personeelskosten

€

9.194

€

Huisvestingskosten

€

6.364

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

500

Overige lasten

€

4.730

Som van de lasten

€

23.889

€

0

Saldo van baten en lasten

€

10.935

€

0

€
€

+

€

+

06 van 06

3

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.

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2019-2021
De stichting is opgericht op 29-11-19 door Henk Tameling en Mark Boode, tevens de
eerste bestuurders samen met Heleentje Swart.
We hebben voor dit verslag het boekjaar iets ruimer geïnterpreteerd: van november ’
19 tot en met 25 maart ’21.
De eerste betaalde opdrachten voor de stichting waren in 2020 het verzorgen van een
Livecast uitzending in Leeuwarden (17 november) en een trainingsprogramma voor
ROC TOP i.s.m. Stichting Technotrend (jan- februari 2021). In 2021 kwamen daar nog
twee livecast uitzendingen bij in opdracht van Leren voor Morgen. De uitzendingen
vinden 14 april en 19 mei 2021 plaats.
De organisatiekosten hebben vooral betrekking op de oprichting, de realisatie en het
onderhouden van een website, drukwerk en enkele abonnementen voor communicatie.
De realisatie van de betaalde opdrachten bleven allen binnen de beschikbare
budgetten. Het positieve resultaat bedraagt €10516. Hierbij dien je rekening te houden
met aangegane verplichtingen, terug te vinden op de balans.
Toelichting op de balans 2021
De balans bevat bestemmingen die gerealiseerd kunnen worden op basis van het
positieve resultaat van de eerste fase van de stichting. Dat betekent dat geïnvesteerd
kan gaan worden in het project online educatie en dat de lening van de voorzitter
volledig afgelost kan worden.
Toelichting op de begroting 2021
We zetten dit jaar in op de volgende betaalde opdrachten: twee trainingen, 1 cursus en
1 livecast.
nvt
Open
Projecten
ROC Amsterdam 5000
TU Delft 2600
Livecast uitzendingen 3000
ROC TOP 5000
Cursus SPARK the future 2500
We investeren dit jaar in een online educatiemethode m.b.t. circulaire economie.

