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Toelichting baten en lasten per 30 september 2020
20 oktober 2020 pvw

English follows Dutch
Per 30 september 2020 beheert de Stichting Vrienden van XR voor de beweging Extinction Rebellion
een bedrag van afgerond € 48.000. Daarnaast is er nog € 33.500 af te rekenen met Whydonate.
Dat klinkt heel goed maar er is nog een hele trits verplichtingen.
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 19.000 moet nog aan kosten betaald worden voor de september rebellie
10% van de crowdfunding ontvangsten zullen we afdragen aan Global Support voor het
ondersteunen van XR groepen in minder welvarende landen.
€ 15.000, zijn twee verplichtingen omdat er bijdragen zijn van Patagonia en Resident Advisor
voor respectievelijk het project Democratische innovatie en voor Decolonization. Deze
projecten moeten nog worden uitgevoerd.
er is een verplichting van € 3.600 in de vorm van een huurcontract die niet per direct gestopt
kan worden
er zijn juridische kosten gemaakt in september voor de oktober 7 rebellen ad € 7.100 die nog
afgerekend moeten worden
er is besloten € 7.200 te reserveren voor de kosten van de fondsenwerver.
er moet als basis een algemeen vrije reserve zijn van € 10.000,
we reserveren voor de rebellie in april 2021 een bedrag van € 15.000

Dan resteert een bedrag van minder dan € 1.400 als beschikbare middelen.

Verplichtingen per 30 september 2020
Banksaldo
Nog te ontvangen tot en met 30 september
Whydonate, algemeen en septemberrebellie fundraiser
Nog te betalen, verplichtingen en reserveringen:
Nog te betalen kosten septemberrebellie, globale inschatting
Af te dragen aan Global Support 10% ontvangsten Whydonate
Reservering voor Project democratische innovatie
Reservering I&P voor decolonization
Huren voor komende 6 maanden, € 600 pm
Verplichting juridische kosten Oktober 7
Kosten fondsenwerving tot 1 juni 2021
Algemene reserve, minimum
Reservering voor rebellie april 2021
Vrij beschikbaar per 1 oktober 2020

€ 48.038,34
€ 33.500,00

€ 19.000,00€ 3.350,00€ 9.000,00€ 5.859,53€ 3.600,00€ 7.100,00€ 7.200,00€ 10.000,00€ 15.000,00€ 1.428,81
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Het positieve is dat er regelmatig geld binnenkomt, zodat we kunnen sparen voor de uitgaven van de
voorjaarsrebellie. Ook loopt er momenteel een crowdfunding voor de juridische kosten van de
oktober 7 waardoor de te betalen kosten wellicht (deels) gecompenseerd kunnen worden.
Terugkijkend over de eerste 9 maanden van 2020 zien we dat:
• Het overgrote deel van de uitgaven, € 33.000, wordt gedaan aan de vergoeding van kosten
voor materiaal tijdens acties. Dat loopt van spandoeken en fietssloten tot bijvoorbeeld de
aanschaf van klimspullen. Ook de kosten voor het kamp op het Museumplein, zoals de huur
van de tenten vallen hier onder.
• De kosten voor de fondsenwerving ongeveer 6,2% zijn van de binnenkomende middelen. De
voornaamst kostenpost is de VLE voor de halftime fondsenwerver.
• Een bedrag van bijna € 6.000 is uitgegeven aan de huur van de ruimte van XRUtrecht. Met
XRUtrecht wordt gesproken om deze kosten geleidelijk aan zelf te financieren door een eigen
fondsenwerving op te starten.
• Onder de noemer van promotiekosten vallen stikkers, flyers , brochures etc. Hier werd in de
eerste negen maanden € 13.000 aan uitgegeven.
• Een belangrijk onderdeel van XR er is het houden van voorlichtingsavonden, ‘The Talk’, en
Non Violent Direct Action trainingen. Aan het huren van locaties voor deze activiteiten werd
€ 6.000 besteed.
• Een nieuwe kostenpost is de bijdrage aan Global Support van 10% van de opbrengst van de
algemene fondsenwerving. Dit geld wordt via Global Support besteed aan XR groepen in
minder welvarende landen.
• De algemene kosten voor administratie en kantoor bedragen slechts € 500.
De totale uitgaven bedroegen € 83.000 en de inkomsten waren € 76.000. Dat is op kasbasis een
negatief saldo van € 7.000.
Geconstateerd kan worden dat de financiën geen ruimte laten voor het doen van méér uitgaven
dan wat er aan nieuwe middelen binnenkomt.
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Explanation of income and expenses as of September 30, 2020
Although XRNL has had a very good year from both a rebellion and financial perspective, virtually all
of the funds raised in 2020 have either been spend or are committed already to future projects and
actions. Given this fact, we need to be mindful of making sure that all new expenditure commitments
are matched with fundraising efforts designed to cover all of the expected expenses.
As of September 30, 2020, the Friends of XR Foundation has approximately € 48,000 in addition to
€ 33,500 in the Whydonate account for the NRNL movement.
That sounds very good, but there are a whole series of bills to be paid and committed obligations:
•
•
•

•
•
•
•
•

€ 19,000 still has to be paid in costs for the September rebellion.
10% percent of all the crowdfunding receipts will be transferred to Global Support to support
XR groups in less prosperous countries (3.500).
€ 15,000 is linked to contributions from Patagonia and Resident Advisor for the Democratic
innovation and the Decolonization projects respectively. These projects have yet to be
implemented but the funds are committed.
A lease that cannot be terminated immediately (3.600).
Legal costs incurred in September for the October 7 rebels at € 7,100.
Reserved money for future fundraising activity (7.200).
Projected initial costs for the April Rebellion of € 15,000.
General reserve of € 10,000.

This only leaves us with € 1,400 as available resources.

Funds and Obligations as of September 30, 2020
Bank Balance
Received as of September 30:
whydonate, general, and September rebellion fundraiser
To be paid, obligations and cash reserves:
Costs still to be paid September rebellion, rough estimate
To be paid to Global Support 10% of Why Donate
Reservation for Project Democratic Innovation
Reservation I&P for decolonization
Lease for the next 6 months
Legal costs obligation related to October 7
Fundraising costs up to 1/6/21
General reserve, minimum amount
Rebellion April 2021
Available from October 1, 2020

€ 48.038,34
€ 33.500,00

€ 19.000,00€ 3.350,00€ 9.000,00€ 5.859,53€ 3.600,00€ 7.100,00€ 7.200,00€ 10.000,00€ 15.000,00€ 1.428,81
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The good thing is that money comes in regularly so that we can save for the additional expected
expenses of the spring rebellion. There is also currently a crowdfunding effort for the legal costs of
the October 7, so that the costs may be (partly) paid for by this effort. However the cost may also be
materially higher than the € 7.100 projected cost.
Looking back over the first 9 months of 2020, we see the following disbursements:
• The vast majority of the expenditure, € 33,000, is made for the reimbursement of costs for
material during campaigns. This ranges from banners and bicycle locks to, for example, the
purchase of climbing equipment. The costs for the camp on the Museumplein, such as the
rent of the tents, are also included.
• Fundraising costs are approximately 6.2% of the incoming funds. The main expense is the VLE
for the halftime fundraiser.
• An amount of almost € 6,000 was spent on the lease of the space from XRUtrecht. We have
had discussions with XRUtrecht that they start to pay these costs itself, by starting up their
own fundraising.
• Promotional costs include stickers, flyers, brochures, etc. In the first nine months, € 13,000
was spent on this.
• An important part of XR is holding information evenings, "The Talk", and Non-Violent DirectAction trainings. € 6,000 was spent on renting locations for these activities.
• A new cost item is the contribution to Global Support of 10% of the proceeds from general
fundraising. This money is spent through Global Support on XR groups in less prosperous
countries.
• The general costs for administration and office are only € 500.

Total expenses were € 83,000 and revenues were € 76,000. On a cash basis, that is a negative
balance of € 7,000.
Given this it can be seen that our current finances leave no room for spending more than what is
received in new resources.

