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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Ｓｔｉｃｈｔｉｎｇ ＥｃｏＰｏｓｉｔｉｅｆ
７ ５ ３ ８ ５ ８ ４ ８

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

Ｈｅｎｄｒｉｋ ｖａｎ Ｗｉｊｎｓｔｒａａｔ １０
０ ６

３ ９ ７ ９

E-mailadres

ｉｎｆｏ＠ｅｃｏｐｏｓｉｔｉｅｆ．ｏｒｇ

Website (*)

ｗｗｗ．ｅｃｏｐｏｓｉｔｉｅｆ．ｏｒｇ

RSIN (**)
Actief in sector (*)

０ ２

８ ６ ０ ２ ６ ２ ４ ７ ９

Ｎａｔｕｕｒ ｅｎ ｍｉｌｉｅｕ
Ｗｅｌｚｉｊｎ － Ｏｖｅｒｉｇ ｗｅｌｚｉｊｎｓｗｅｒｋ
Ｏｎｄｅｒｗｉｊｓ ｅｎ ｗｅｔｅｎｓｃｈａｐ

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

８６０２６２４７９
０

Aantal medewerkers (*)

１ ０

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

Ｌéｏｎ ｖａｎ Ｇｅｅｓｔ

Secretaris

Ｂａｂｅｔｔｅ Ｐｏｒｃｅｌｉｊｎ

Penningmeester

Ｒｕｕｄ ｖａｎ ｄｅ Ｖｅｎ

Algemeen bestuurslid

Ｒａｙｍｏｎｄ Ｄｏｍｍａｎｓｃｈｅｔ

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?

Ｂｉｊｄｒａｇｅｎ ａａｎ ｖｅｒｄｕｕｒｚａｍｉｎｇ ｖａｎ ｄｅ ｍａａｔｓｃｈａｐｐｉｊ ｄｏｏｒ ｍｅｎｓｅｎ ｅｎ ｏｒｇａｎｉｓａｔｉｅｓ ｉ
ｎｚｉｃｈｔ ｔｅ ｇｅｖｅｎ ｅｎ ｔｅ ｉｎｓｐｉｒｅｒｅｎ ｏｍ ｅｃｏ－ｐｏｓｉｔｉｅｆ ｔｅ ｗｏｒｄｅｎ， ｎａａｒ ｈｅｔ ｇｅｄａｃｈｔｅ
ｇｏｅｄ ｖａｎ Ｂａｂｅｔｔｅ Ｐｏｒｃｅｌｉｊｎ．

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?

Ｉｎ ２０２１ ｉｓ ｄｅ ｐｒｏｍｏｔｉｅ ｅｎ ｖｅｒｓｐｒｅｉｄｉｎｇ ｖａｎ Ｍｉｊｎ Ｖｅｒｂｏｒｇｅｎ Ｉｍｐａｃｔ ｖｏｏｒｔｇｅｚｅｔ．
Ｏｏｋ ｈｅｔ ｏｎｄｅｒｗｉｊｓｔｅａｍ ｈｅｅｆｔ ｖｅｒｄｅｒ ｇｅｗｅｒｋｔ ａａｎ ｄｅ ｏｎｔｗｉｋｋｅｌｉｎｇ ｖａｎ ｌｅｓｐａｋｋｅｔｔ
ｅｎ． Ｔｅｖｅｎｓ ｉｓ ｄｅ ｏｖｅｒｇａｎｇ ｖａｎ Ｓｔｉｃｈｔｉｎｇ ＥｃｏＰｏｓｉｔｉｅｆ ｎａａｒ Ｓｔｉｃｈｔｉｎｇ Ｔｈｉｎｋ Ｂｉｇ
Ａｃｔ Ｎｏｗ ｖｏｏｒｂｅｒｅｉｄ．

Ｍｉｄｄｅｌｓ ｄｏｎａｔｉｅｓ．
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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).

Ｄｅ ｖｅｒｋｒｅｇｅｎ ｉｎｋｏｍｓｔｅｎ ｚｉｊｎ ｂｅｓｔｅｅｄ ａａｎ：
－ ｏｎｄｅｒｈｏｕｄ ｅｎ ｄｏｏｒｏｎｔｗｉｋｋｅｌｉｎｇ ｖａｎ ＭＶＩ ｅｎ ｄａａｒａａｎ ｇｅｒｅｌａｔｅｅｒｄｅ ｚａｋｅｎ．
－ ｏｒｇａｎｉｓａｔｉｅｋｏｓｔｅｎ

ｈｔｔｐｓ：／／ｅｃｏｐｏｓｉｔｉｅｆ．ｏｒｇ／ｗｐ－ｃｏｎｔｅｎｔ／ｕｐｌｏａｄｓ／２０１９／０８／Ｂｅｌｅ
ｉｄｓｐｌａｎ－Ｓｔｉｃｈｔｉｎｇ－ＥｃｏＰｏｓｉｔｉｅｆ－１９０８２７．ｐｄｆ

Open

Ｄｅ ｌｅｄｅｎ ｖａｎ ｈｅｔ ｂｅｓｔｕｕｒ ｇｅｎｉｅｔｅｎ ｇｅｅｎ ｂｅｌｏｎｉｎｇ ｖｏｏｒ ｈｕｎ ｗｅｒｋｚａａｍｈｅｄｅｎ． Ｚｉｊ ｈ
ｅｂｂｅｎ ｗｅｌ ｒｅｃｈｔ ｏｐ ｖｅｒｇｏｅｄｉｎｇ ｖａｎ ｄｅ ｄｏｏｒ ｈｅｎ ｒｅｄｅｌｉｊｋｅｒｗｉｊｓ ｉｎ ｄｅ ｕｉｔｏｅｆｅｎｉｎ
ｇ ｖａｎ ｈｕｎ ｆｕｎｃｔｉｅ ｇｅｍａａｋｔｅ ｋｏｓｔｅｎ．

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.

ｈｔｔｐｓ：／／ｅｃｏｐｏｓｉｔｉｅｆ．ｏｒｇ／ｊａａｒｒｅｋｅｎｉｎｇ－ｓｔｉｃｈｔｉｎｇ－ｅｃｏｐｏｓｉｔ
ｉｅｆ－２０２１／

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 (*)

Passiva

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

130

€

+
€

17.747

+

Totaal

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

24.692

13.416

€
10.584

€

+

11.583

+
€

24.674

24.999

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

18

Totaal

€

24.692

24.999

+
€

€

14.090

7.252

€

24.692

€

€

€
24.562

31-12-2020 (*)

+
€

24.999

€

+

ｈｔｔｐｓ：／／ｅｃｏｐｏｓｉｔｉｅｆ．ｏｒｇ／ｊａａｒｒｅｋｅｎｉｎｇ－ｓｔｉｃｈｔｉｎｇ－ｅｃｏｐｏｓｉｔｉｅｆ－２０２１／

+
€

24.999
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

€

€

252

+

€
€

252

55.000

+
55.000

€
€

1.000

+
1.000

500

€

30.000

€

30.500

20.447

+
Som van de baten

Lasten

€

1.252

+

+
€

105.947

100.532

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

1.128

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

330

€

5.625

1.458

€

106.157

-206

€

-210

+

+
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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.

ｈｔｔｐｓ：／／ｅｃｏｐｏｓｉｔｉｅｆ．ｏｒｇ／ｊａａｒｒｅｋｅｎｉｎｇ－ｓｔｉｃｈｔｉｎｇ－ｅｃｏｐｏｓｉｔｉｅｆ－２０２１／

ｈｔｔｐｓ：／／ｅｃｏｐｏｓｉｔｉｅｆ．ｏｒｇ／ｊａａｒｒｅｋｅｎｉｎｇ－ｓｔｉｃｈｔｉｎｇ－ｅｃｏｐｏｓｉｔ
ｉｅｆ－２０２１／

Open

