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Bestuursverslag Stichting SBI – Earth Charter Nederland
2021 - 2022
Algemene informatie
Stichting SBI - Earth Charter Nederland is opgericht op 18 juli 2019 en gevestigd op
Landgoed Zonheuvel in Doorn waar het Earth Charter in Nederland verder wortels
kreeg.
Het Earth Charter is een document met zestien principes die een wereldwijde beweging
inspireren voor een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. Het resultaat van
een decennium lange wereldwijde dialoog over gedeelde waarden. Het Earth Charter
biedt een nieuw besef van onderlinge verbondenheid voor het welzijn van mensen, de
grotere levensgemeenschap en toekomstige generaties. Gecreëerd door vooruitziende
leiders, gelanceerd in het jaar 2000, nodigen we de leiders van vandaag uit om het
Earth Charter te gebruiken als referentie voor besluitvorming en planning. Wanneer je
het Earth Charter integreert in je eigen leven en het toepast in je bedrijf, school of
gemeenschap, zet je bewustzijn om in actie voor het floreren van al het leven op
Aarde.
Het Earth Charter is niet alleen een document, maar ook een internationaal initiatief
met vertegenwoordigers (Affiliates) in alle delen van de wereld. In Nederland treedt
Stichting SBI – Earth Charter Nederland op als Affiliate van Earth Charter
Internationaal.

Onze missie
De spirituele en maatschappelijke betekenis van het Earth Charter (Handvest van de
Aarde) in Nederland verder ontwikkelen en actief uitdragen als inspiratiebron voor
duurzaam handelen van mensen, organisaties en instellingen.

Onze visie
Het Earth Charter is een ‘soft law’ document, dat vanuit een integrale visie op de Aarde
een ethisch raamwerk biedt voor de hele wereld.
Op basis van het Earth Charter als gezamenlijk ethisch kader faciliteert de Stichting het
netwerk van Earth Charter Vrienden in Nederland, met bijeenkomsten en onderlinge
samenwerkingsactiviteiten. We organiseren de viering van Earth Charter Day en andere
activiteiten, in samenwerking met de Vrienden en partnerorganisaties. Cursussen,
webinars en andere initiatieven ontwikkeld door en in samenwerking met Earth Charter
Internationaal worden in Nederland onder de aandacht gebracht.
Online communicatie is van toenemend belang, waaronder dialogen die in
samenwerking met de Worldconnectors in de periode van rapportage werden
georganiseerd. Met als doel een bijdrage te leveren aan de omslag naar een
rechtvaardige, duurzame en vreedzame samenleving. Ter ondersteuning en versterking
is in het jaar van oprichting van de stichting een geheel nieuwe website ontworpen en
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gelanceerd. Het de periode van rapportage is de website verder ontwikkeld en up to
date gehouden. De website en de sociale media kanalen (Facebook, LinkedIn, Twitter
en recentelijk ook Instagram) worden in toenemende mate ingezet om een bredere
groep mensen in de samenleving te betrekken en bereiken. Het Earth Charter blijkt van
waarde als verbindende visie en platform in het licht van actuele kwesties. Dat blijkt
o.a. uit het groeiende aantal ‘volgers’ en reacties op uitnodigingen en berichten.
Risico’s en onzekerheden
De Stichting bouwt voor de realisatie van haar activiteiten in hoge mate op de
financiële bijdragen van betrokken partners en sponsoren en van Earth Charter
Vrienden. Een deel van de inkomsten is als Earth Charter Affiliate afgestaan aan de
moederorganisatie, Earth Charter International (Costa Rica). Ook in de periode van
verslaglegging waren er beperkingen aan de organisatie van fysieke bijeenkomsten als
gevolg van de corona-crisis, waardoor het lastig was inkomsten te genereren. De
uitvoering van het twee jarige Erasmus+ project in het kader waarvan de Stichting
samenwerkt met zes andere Earth Charter Affiliates is ondanks de corona-crisis
doorgegaan.
Informatie over de doelrealisatie en activiteiten
Bestuur
~ Het bestuur van de Stichting kwam vijf keer bijeen en heeft op basis van de eerder
bepaalde strategische inzet van de stichting nieuwe activiteiten ingezet en lopende
activiteiten geëvalueerd. Daarnaast namen team- en bestuursleden van de Stichting
deel aan bestuursvergaderingen van Vereniging Worldconnectors, met wie een proces
van intensieve samenwerking heeft plaatsgevonden met integratie van beide
organisaties tot doel. Leden van het Worldconnectors bestuur en team woonden
andersom ook onze vergaderingen bij;
~Bestuursleden Sandra van Beest en Annick de Witt namen het besluit het
bestuurslidmaatschap te beëindigen. We mochten Teresa Fogelberg welkom heten als
nieuw bestuurslid.
~ Het bestuur nam op 29 juni, Earth Charter Day 2021, het belangrijke voorgenomen
besluit om te fuseren met Vereniging Worldconnectors. De Earth Charter Vrienden
werden uitgebreid geconsulteerd over het fusieplan en stemden unaniem vóór het
fusieplan. Het besluit tot integratie is tijdens de Algemene Ledenvergadering van
Vereniging Worldconnectors begin 2022, met deelname van de Earth Charter Vrienden,
met succes afgerond.
Activiteiten als Earth Charter Affiliate van Earth Charter Internationaal
~ Webinars
In samenwerking met Earth Charter International leverden we bijdragen aan enkele
online webinars, over de rol van het bedrijfsleven in de omslag naar duurzaamheid –
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met een bijdrage van bestuurslid Teresa Fogelberg – en over integraal landbeheer met een bijdrage van teamlid en ECI Council member Alide Roerink.
~ Europese samenwerking – NEEDS
Dankzij de inspanning van zeven actieve Earth Charter Affiliates in Europa is de
grensoverschrijdende samenwerking voortgezet getiteld “NEEDS” (Networking of
European Education Initiatives Dedicated to Global Sustainability). Als Earth Charter
Affiliate in Nederland is Stichting SBI – Earth Charter Nederland deze samenwerking
aangegaan voor 2 jaar met Earth Charter Affiliates in Duitsland, Zweden, Spanje,
Portugal, Roemenië en Bulgarije.
Het initiatief wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie
vanuit het Erasmus+ programma. Op deze speciale website worden ervaringen en
verhalen gedeeld. Teams uit de zeven landen inspireren en trainen elkaar, met als doel
ieders inzet voor het realiseren van de Earth Charter waarden en doelen te versterken
en de gezamenlijke impact in Europa te vergroten.
Ook het faciliteren van het Earth Charter Vrienden netwerk en andere activiteiten
waarin het Earth Charter in Nederland is uitgedragen, waren van belang voor onze rol
als Earth Charter Affiliate van Earth Charter Internationaal, en zullen worden
voortgezet in de nieuwe fusieorganisatie.
Earth Charter Vrienden netwerk en de kracht van verbinding
~ De Werkgroep ‘Kracht van Verbinding’, gedragen door Earth Charter Vrienden, heeft
zich gebogen over de vraag op welke wijze de Vrienden meer impact kunnen maken
door het Earth Charter uit te dragen, en hoe de organisatie als geheel meer impact kan
realiseren. Samenwerking is aangegaan met de Beweging voor Barmhartigheid, gericht
op de uitreiking van de Compassieprijs 2022. Dankzij de inzet van stagiaire Maaike
Adema is het Earth Charter Vriendenboek tot stand gekomen, gelanceerd tijdens de
viering van Earth Charter Day op 2 september 2021;
~ De ‘Earth Charter Vrienden Verbintenis’ werd in het jaar van rapportage door 5
nieuwe mensen bekrachtigd. We namen echter ook afscheid van enkele Earth Charter
Vrienden. Het aantal Earth Charter Vrienden is in het boekjaar stabiel gebleven op 65;
~ Het Earth Charter diende opnieuw als internationaal maatschappelijk kader voor het
Lab Toekomstige Generaties. In het Lab werken Earth Charter Vrienden en
Worldconnectors samen met als doel dat het gemeengoed wordt het welzijn van
toekomstige generaties mee te wegen bij belangrijke beslissingen. Het LabTG is in het
jaar van rapportage tot belangrijke uitspraken gekomen over de toekomst van boeren
en landbouwberoepen en toekomstige technologie in een inclusieve arbeidsmarkt;
~ In de serie ‘Earth Charter Champions video stories’ is er een nieuwe editie
verschenen getiteld ‘Earth Charter taking roots @Zonheuvel’;
De Viering van Earth Charter Day 21+ is in brede kring gehouden op 2 september
2021 op Landgoed Zonheuvel. De voorbereidingen vonden voor een belangrijk deel
plaats binnen de periode van rapportage, en daarmee is ook het financiële deel in de
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jaarcijfers opgenomen. Het thema van de viering was ‘Hernieuwde Hoop;
Klimaatgerechtigheid, verbinding en actie’. Zie hier het verslag.
Earth Charter Cursus Community Leiderschap
Dit is een voorbeeld van een nieuwe activiteit die is opgepakt door team en bestuur.
Dankzij bijdragen van bestuursleden en enkele Vrienden, onder wie Jan Pronk,
Veronique Swinkels en Jessica den Outer, werden er 12 deelnemers geworven voor de
cursus die op Landgoed Zonheuvel wordt gefaciliteerd door het Earth Charter team. De
cursus bestaat uit 2 delen die in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.

Werkgroepen en Samenwerkingsprojecten
•

De Aarde ons erfgoed en Toekomst

~ Gedragen door Earth Charter Vriend Henry Mentink (het Veerhuis in Varik) draagt
Earth Charter Nederland bij aan de campagne ‘De Aarde ons Erfgoed en Toekomst’. De
campagne is onder de aandacht gebracht van de UNESCO Commissie Nederland, mede
door de ‘Young’ Earth Charter Vrienden. Enkele Earth Charter Vrienden werken mee om
een bijzondere ‘krui-tocht’ te realiseren in 2022 van Varik naar UNESCO in Parijs.
•

Serie online dialogen en Roundtables over actuele kwesties

~ In aansluiting op de intensieve online serie dialogen ‘Dialoog op Dinsdag’ over de
SDG’s Beyond Corona, is er samen met de Worldconnectors inhoud gegeven aan een
volgende serie dialogen. Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft er een
dialoog plaatsgevonden met actieve bijdragen van Worldconnectors en Earth Charter
Vrienden over de actualiteit. Van iedere dialoog is verslag gemaakt op de websites van
beide organisaties.
• SDG Spotlight Rapport Nederland
~ Nadat in maart 2021 het SDG Spotlight Rapport “De Vrijblijvendheid Voorbij. Maak
van gelijke kansen en biodiversiteit een grenze(n)loze prioriteit” uitkwam, is besloten om

niet direct in te zetten op een nieuw rapport over andere SDG’s. De inhoud van het 1e
rapport met een focus op SDG 10 en SDG 15 werd als zeer relevant beoordeeld door
bestuur en team. In de periode van rapportage is daarom de inzet gericht op het leveren
van bijdragen aan dialogen en events van anderen. Zo leverde auteur Ellen van Reesch
een bijdrage aan een dialoog met leden van de Tweede Kamer en de SDG Ambassadeur
op SDG Action Day in september 2021.
•

‘Verbind een Politicus’

~ De werkgroep ‘Verbind een Politicus’ heeft zich in de periode van rapportage gericht
op het opstellen van een brief aan kabinet en parlement n.a.v. het debat over de
regeringsverklaring. Bovendien is er tijd en energie gestoken in het schrijven van een
goed uitgewerkt projectplan met kansen voor externe financiering. Besluitvorming over
de uitvoering van het plan is overgelaten aan het nieuwe fusiebestuur.
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Financieel beleid
Een verbintenis als Earth Charter Vriend komt jaarlijks tot stand door middel van een
afspraak over de te leveren financiële en/of ‘in kind’ bijdrage, op persoonlijke titel of
vanuit de aangesloten organisatie. Het gaat niet om een formele lidmaatschapsbijdrage
maar om een jaarlijkse bekrachtiging van de verbintenis aan de Earth Charter missie,
waarmee tevens de activiteiten van Earth Charter Nederland mogelijk worden maakt.
Bij het verzoek om een financiële bijdrage wordt rekening gehouden met draagkracht,
als volgt:
€ 0 voor degenen die door omstandigheden niet financieel kunnen bijdragen en
daarover contact hebben opgenomen;
€ 20 per jaar voor studerenden;
€ 10 per maand (€ 120 per jaar) voor ‘lagere’ inkomensgroep;
€ 20 per maand (€ 240 per jaar) voor ‘midden’ inkomensgroep;
€ 500 voor hogere inkomensgroep en degenen die via de organisatie bijdragen.
Stichting SBI - Earth Charter NL heeft in 2021-2022 bijdragen aan een plan voor
fondsenwerving in samenwerking met Stichting SBI, maar gezien de plannen voor de
fusie met Vereniging Worldconnectors zijn er geen nieuwe fondsen benaderd. De
bijdrage van Stichting SBI was wederom van groot belang voor het bestaan van de
organisatie.
Ondanks het feit dat er beperkt budget is, en daarmee ook de capaciteit in de
organisatie begrensd, is er goede voortgang geboekt bij de realisatie van de
doelstellingen. Dit dankzij de ‘netwerk’ methode, waaronder de inzet van de Vrienden
als ambassadeurs. Daarbij versterken Earth Charter Vrienden ook elkaars initiatieven.
Ook de samenwerking met partners w.o. Campus Landgoed Zonheuvel en de
Worldconnectors biedt mogelijkheden het Earth Charter tegen lage kosten aandacht te
geven en te integreren in beeldbepalende en impactvolle activiteiten. Een goed
voorbeeld is de serie dialogen in samenwerking met de Worldconnectors waaraan
Vrienden actief deelnamen.
De liquide middelen worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de
doelstelling. De fysieke bijeenkomsten werden als gevolg van de corona maatregelen
grotendeels online gehouden, waarmee ook de investeringen in de website en
vergaderplatforms van toenemend belang zijn. Een belangrijk deel van de middelen
worden besteed aan de bemensing van het team die als een spin in het web van het
Earth Charter netwerk optreden. Het bestuur streeft ernaar de uitgaven voor projecten
tot een minimum te beperken en dankzij samenwerkingsverbanden vrijwel budget
neutraal uit te voeren.
Informatie over het bestuur
Het bestuur van de stichting SBI Earth Charter Nederland bestond uit 5 onbezoldigde
bestuurders. De leden van het bestuur hadden geen nevenfuncties die relevant waren
om in het verslag benoemd te worden.
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Het bestuur van de stichting wordt van 1 augustus 2021 tot de ontbinding na dit
verkorte boekjaar gevormd door de volgende personen:
Voorzitter
Jan Pronk
Penningmeester
Jan Willem van den Braak
Bestuurslid algemeen
Ignaz Anderson
Bestuurslid algemeen
Teresa Fogelberg
Bestuurslid algemeen
Bart Kuil
Coördinator Alide Roerink treedt op als ambtelijk secretaris voor het bestuur. Daarnaast
maken freelancer Sherlien Sanches en SBI Programmamaker Wim Oolbekkink deel uit
van het team.

Communicatie met belanghebbenden
Het up to date houden van de website is een succes gebleken, gezien de vele positieve
reacties op berichtgeving. Ook is er gewerkt aan het produceren van een nieuwe video
editie.
De coördinatoren verzorgen de communicatie voor de stichting. Doelstelling is de
communicatiestrategie van Earth Charter Internationaal te implementeren en
aansluiting te vinden bij nieuwe doelgroepen. Hierbij streven wij naar het opnieuw
verbinden van de Earth Charter Vrienden aan de Stichting en de nieuwe
fusieorganisatie.
De communicatie was deels gericht op de doelgroep Earth Charter Vrienden en leden
van de Campus Landgoed Zonheuvel, o.a. in bijeenkomsten, middels de website en de
eigen nieuwsbrief. En daarnaast vindt de communicatie plaats op de sociale media
platforms Facebook, Linked In en Twitter.
Via de website wordt daarnaast een bredere doelgroep geïnformeerd over het Earth
Charter en de publieksactiviteiten in Nederland.

Verwachte gang van zaken
Na dit verkorte boekjaar worden de activiteiten overgedragen aan de nieuwe
fusieorganisatie “Worldconnectors, Affiliate van Earth Charter International” en wordt
de Stichting ontbonden. Daar zullen de doelstellingen als Affiliate van Earth Charter
International in Nederland verder inhoud en vorm krijgen.
Het bestuur bedankt van harte iedereen die geholpen heeft de doelstelling van
Stichting SBI- Earth Charter Nederland te verwezenlijken.
Doorn, 23 maart 2022
het Bestuur
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Stichting SBI – Earth charter Nederland
Doorn

Balans per 28 februari 2022
(na resultaatbestemming)
28-2-2022
€

31-7-2021
€

ACTIVA
Vorderingen
- RC Stichting SBI
- Overige vorderingen

4.574
270

4.040
4.844

Liquide middelen
Triodos Bank

5.463

TOTAAL

4.040
28.926

5.463

28.926

10.307

32.966

PASSIVA
Reserves en fondsen:
Bestemmingsreserves:
- cursus Earth Charter

2.121

2.121

Overige reserves:
Saldo begin boekjaar
Resultaat na bestemming

2.085
-2.085

13.237
-11.152

2.121
Bestemmingsfondsen
- Erasmus

4.508

2.085
2.085
5.129

4.508
6.629
Kortlopende schulden
- RC Stichting SBI
- Nog te betalen kosten
- Vooruitontvangen
TOTAAL

0
3.648
30

5.129
7.214

20.116
3.965
1.671
3.678

25.752

10.307

32.966
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Stichting SBI – Earth charter Nederland
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Staat van baten en lasten over de periode 1 augustus
2021 – 28 februari 2022

Baten
Baten van vrienden
Andere baten van bedrijven
Baten van verbonden organisaties zonder
winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van geworven baten
Baten als tegenprestatie voor producten en diensten
Overige baten
Som van de baten

Werkelijk
20212022
€

Begroting
20212022
€

Werkelijk
20202021
€

4.079
19.000

4.000
19.000

4.721
26.000

0
3.078
26.157

0
3.000
26.000

7.000
16.591
54.312

2.121

-

-

28.278

26.000

54.313

750
3.698
4.448

1.000
1.000

2.372
4.000
502
6.874

486

2.000

7.230

23.816
23.816

25.000
25.000

46.049
46.049

28.750

28.000

60.153

-472
-113
-585

-2.000
-2.000

-5.841
-182
-6.023

2.121
-621
-2.085
-585

-2.000
-2.000

5.129
-11.152
-6.023

Lasten
Besteed aan doelstellingen
doelstelling Jaarviering en EC Vrienden bijeenkomst
doelstelling Samenwerking EC International
doelstelling De Aarde Ons Erfgoed En Toekomst
doelstelling NEEDS (Erasmus)

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Organisatie
Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
naar/uit bestemmingsreserve cursus EC
naar/uit bestemmingsfonds Erasmus
naar/uit overige reserves
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Toelichting
Algemeen
Activiteiten
Stichting SBI – Earth Charter Nederland, statutair en feitelijk gevestigd te Doorn,
Amersfoortseweg 98, KvK-nummer 75406721, is opgericht op 18 juli 2019.
Stichting SBI – Earth Charter Nederland heeft ten doel de spirituele en
maatschappelijke betekenis van het Earth Charter (Handvest van de Aarde) in
Nederland verder te ontwikkelen en actief uit te dragen als inspiratiebron voor
duurzaam handelen van mensen, organisaties en instellingen.
Per 28 februari 2022 worden de activiteiten overgedragen aan Vereniging
Worldconnectors. Per gelijke datum wordt de stichting ontbonden.
De stichting heeft de ANBI-status.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van art. 2:10 BW en van RJk C2
‘Kleine fondsenwervende instellingen’.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats
op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van
het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet
ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve wordt door het bestuur gevormd ten behoeve van het
realiseren van een speciaal doel.
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Stichting SBI – Earth Charter Nederland
Doorn
Overige reserves
De overige reserves zijn volledig beschikbaar voor het algemene doel van de stichting.
Bestemmingsfonds
Een bestemmingsfonds betreft van derden verkregen middelen waarvoor deze derden
een specifieke besteding hebben gegeven.
Kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in
Nederland. Giften bestaande uit diensten worden alleen financieel verantwoord
wanneer dit op geld waardeerbare diensten van derden betreft. Diensten die door
vrijwilligers worden geleverd worden niet in de staat van baten en lasten verantwoord.
Baten van particulieren en bedrijven
Dit betreft de door de stichting in het boekjaar gerealiseerde bijdragen van
particulieren resp. bedrijven uit onder meer donaties en giften, nalatenschappen en
overige baten.
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorschotten worden verwerkt in het boekjaar
waarin ze worden verkregen.
Bestedingen aan de doelstelling
De bestedingen aan de doelstelling betreft de lasten die zijn besteed aan de diverse
activiteiten.
Wervingskosten
Dit betreft alle kosten van activiteiten om betrokkenen en belangstellenden te
bewegen geld te geven aan een of meer doelstellingen van Stichting SBI – Earth
Charter Nederland.
Kosten van beheer en administratie
Dit betreft de kosten die Stichting SBI – Earth Charter Nederland maakt in het kader
van de (interne) beheersing en administratievoering.
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Stichting SBI – Earth Charter Nederland
Doorn
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen

VNO-NCW
Vrienden
Lab Toekomstige Generaties
TOTAAL

28-02-22
€

31-07-21
€

20
250
270

3.300
740
0
4.040

Van het totaal van de vorderingen en de overlopende activa heeft geen van de posten
een resterende looptijd langer dan 1 jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan Stichting SBI – Earth Charter
Nederland.
Reserves en fondsen
Bestemmingsreserve
Earth Charter Cursus Community Leiderschap - Het bestuur heeft in de loop van het
boekjaar een bestemmingsreserve bepaald voor de ‘Cursus Earth Charter’. Het saldo
van € 4.800 ontvangsten en € 2.679 bestedingen wordt overgedragen aan de nieuwe
fusieorganisatie om dit project af te ronden.
Overige reserves
Deze reserve betreft de reserve gericht op het realiseren van het algemene doel van
Stichting SBI – Earth Charter Nederland.
Het verloop van de overige reserves is als volgt:

Overige reserves

Saldo begin boekjaar
Resultaat 2021-2022
Saldo eind boekjaar

20212022

20202021
€

€

2.085
-2.085
0

13.237
-11.152
2.085

Bestemmingsfondsen
1. Erasmus NEEDS project
Dit betreft de bijdrage door Ökumenische Initiative Eine Welt e.V voor het Erasmus
Project NEEDS verminderd met bestedingen. De resterende besteding aan dit project,
dat loopt tot eind 2022, vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de nieuwe
fusieorganisatie. Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt:
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Erasmus
€
Stand begin boekjaar
Toevoeging aan het fonds
Onttrekking uit het fonds
Stand einde boekjaar

5.129
3.078
-3.699
4.508

Er hebben in het boekjaar m.b.t. dit project geen bestedingen aan derden
plaatsgevonden. Alle activiteiten voor deze fondsen hebben plaatsgevonden op basis
van onkostenvergoeding en op vrijwillige basis uitgevoerd.
Bestemming resultaat boekjaar
Het bestuur heeft besloten het volledige ‘Saldo van baten en lasten’ van dit boekjaar
dat resteert na de mutaties in bestemmingsreserves en/of bestemmingsfondsen in
mindering te brengen op de overige reserves.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Deze hieronder opgenomen post ‘Vooruitontvangen’ heeft betrekking op
vooruitontvangen bijdragen van Earth Charter Vrienden.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Stichting SBI – Earth Charter Nederland is in het boekjaar geen verplichtingen
aangegaan.

Toelichting op de onderscheiden posten van de winst-enverliesrekening
Baten van vrienden en Andere baten van bedrijven
Dit betreft donaties en giften door Earth Charter Vrienden voor in totaal € 4.079.
Daarnaast betreft dit de bijdrage door Stichting SBI, Samenwerking, Bezinning en
Inspiratie (SBI).
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Dit betreft de bijdrage van Lab Toekomstige Generaties voor de inzet van de
coördinator.
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Baten van andere organisaties zonder winststreven
Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Iona Stichting
Handvest van de Aarde Fonds op Naam (Iona St.)
Erasmus
VNO NCW

20212022

20202021
€

€

3.078
3.078

7.500
662
5.129
3.300
16.591

Overige baten
In 2021 - 2022 zijn er geen overige baten geweest.
Bestedingen aan de doelstelling
Deze kosten zijn in het bestuursverslag nader toegelicht.
Wervingskosten
Dit betreft de kosten voor de website, social media en nieuwsbrieven.
Kosten van beheer en administratie
De hierin begrepen organisatiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
werkelijk
begroot
€
€
inzet coördinatoren
free lance ondersteuning
Administratie
Bestuurskosten
overige baten en lasten
Totaal

17.107
3.031
3.600
581
-503
23.816

17.000
3.000
3.000
1.000
1.000
25.000

Overige toelichting
Bestuurders en vrijwilligers hebben in het boekjaar geen bezoldiging of andere
vergoeding ontvangen.
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Overige gegevens
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
De statuten bepalen dat het bestuur de balans en de staat van baten en lasten
maakt en vaststelt. Het resultaat wordt toegevoegd of onttrokken aan de reserve
of het fonds waarop het betrekking heeft of, voor zover de bestemming niet is
beperkt, overeenkomstig het besluit van het bestuur.
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