Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Greenpeace Council (also operating as Greenpeace International)

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 0 0 4 1 5

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

Surinameplein 118, 1058 GV Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 7 1 8 2 0 0 0

E-mailadres

info@greenpeace.org

Website (*)

https://www.greenpeace.org/international

RSIN (**)

0 0 6 6 2 3 2 0 7

Actief in sector (*)

Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

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

The Netherlands and at sea. ( https://www.greenpeace.org/international/explore/)
4 1 3

2 6

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

Ayesha Mei-Tje Imam

Secretaris

Michael Hammer

Penningmeester

Susan Ann Cooper

Algemeen bestuurslid

Ifeoma Ngozi MALO; Marcelo Fernando INARRA IRAEGUI

Algemeen bestuurslid

Ailun YANG;

Overige informatie
bestuur (*)

Het bestuur heeft een beleidsbepalende en toezichthoudende rol in de stichting. De
dagelijkse leiding is in handen van de International Executive Director

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Ravi Soundararajan RAJAN

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

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

DOEL (artikel 3 van de statuten)
1. De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van natuurbehoud.
2. De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. haar nationale organisaties te coördineren bij de uitvoering van hun doelstellingen,
hun zo nodig bijstand te verlenen, en al hun belangen in de ruimste zin te behartigen;
b. Alle andere taken op zich te nemen welke haar doel kunnen bevorderen, zoals
bijvoorbeeld:
- bepaalde misbruiken proberen te beëindigen;
- een bepaald diersoort proberen te redden;
- met het oog op de toekomst, geweldloze gerichte actie te organiseren om op die
wijze te helpen een principiële verandering in het menselijk denken teweeg te brengen
en zo bij te dragen tot grotere ecologische bewustwording.

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?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zie ‘our strategic plan 2021’:
https://docs.google.com/document/d/1abJZJ1mYsUSuEVirOmDqO1iBabJWeL84QPDr
5JHIfk8/edit#heading=h.nkheptyeo7hv

Greenpeace International krijgt inkomsten door:
- contributies van de onafhankelijke nationale/regionale Greenpeace-organisaties;
- bijdragen van individuen;
- bijdragen van charitatieve fondsen.
Greenpeace accepteert geen financiële bijdragen van bedrijven of overheidssubsidies.
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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.

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

Greenpeace International besteedt de inkomsten aan:
- Giften aan Greenpeace-organisaties;
- Campagnes;
- Organisatieondersteuning.
Meer hierover staat in het expenditure report in de jaarrekening:
https://www.greenpeace.org/international/publication/54302/annual-report-2021/
Vermogen wordt aangehouden als deposito bij banken.

https://www.greenpeace.org/international/explore/about/vision/
and https://docs.google.com/document/d/1abJZJ1mYsUSuEVirOmDqO1iBabJWeL84QPDr5JHIfk8/edit#heading=h.
nkheptyeo7hv

Open

Bestuursleden krijgt geen salaris, maar een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte
kosten en eventueel een vacatiegeld voor bestede tijd aan bepaalde
bestuurswerkzaamheden.
De International Executive Director ontvangt een salaris dat in lijn is met dat van
andere NGO’s van vergelijkbare omvang en complexiteit.
Werknemers ontvangen een salaris dat is vastgesteld volgens een gevestigd
functiewaarderingssysteem. Werknemers die een contract hebben via de
onafhankelijke landenorganisaties worden volgens de daar lokale toepasselijke
salarisschalen beloond.
Werknemers op de schepen vallen onder een cao.

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 de link hieronder.

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

Link to annual report

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

20.858

Financiële vaste activa

€

4900

€

25.758

+

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

39.998

€

270
14029

+
€

€

217

€

16.123

26.486

€

20.376

€

5.108

€

25.484

+

Totaal

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

80.055

Continuïteitsreserve

€

35.305

€

28.063

Bestemmingsreserve

€

28.759

€

24.321

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

+

52.384

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

1.611

€

1.436

Langlopende schulden

€

2.460

€

3.077

Kortlopende schulden

€

11.920

€

11.413

Totaal

€

80.055

€

68.310

+
€

+
€

64.064

42.826

+
€

31-12-2021

€

€

54.297

+

Passiva

68.310

+

Alle bedragen hierboven zijn x1000 euro.
De jaarrekening met toelichting staat achter het jaarverslag 2021, dat toegankelijk is via deze link:
https://www.greenpeace.org/international/publication/54302/annual-report-2021/

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

8

€

11

Subsidies van overheden

€

0

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

89.107

€

85.331

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

89.107

€

85.331

Baten sponsorbijdragen

€

713

€

1.857

Giften en donaties van particulieren

€

1.571

€

895

Nalatenschappen

€

1.280

€

3

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

156

€

164

Giften

€

3.007

€

1.062

Financiële baten

€

0

€

13

Overige baten

€

913

€

2.455

+

+

+
93.748

€

90.729

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

0

€

0

Verstrekte subsidies & giften

€

32.033

€

31.065

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

2.746

€

2.606

Personeelskosten

€

32.481

€

29.565

Huisvestingskosten

€

451

€

300

Afschrijvingen

€

2.396

€

2.624

Financiële lasten

€

-427

€

1.293

Overige lasten

€

12.444

€

11.257

Som van de lasten

€

82.124

€

78.710

Saldo van baten en lasten

€

11.624

€

12.019

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

+
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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.

Alle bedragen hierboven zijn x1000 euro.
De jaarrekening met toelichting staat achter het jaarverslag 2021, dat toegankelijk is
via deze link:
https://www.greenpeace.org/international/publication/54302/annual-report-2021/

De jaarrekening met toelichting staat achter het jaarverslag 2021, dat toegankelijk is via deze
link:
https://www.greenpeace.org/international/publication/54302/annual-report-2021/

Open

