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Bestuursverslag 2020 
Samenstelling bestuur 

Voorzitter:  dhr. A.W.C. Maljaars 
Secretaris:  mevr. L. Moerland 
Penningmeester: dhr. H.C.M. Willemse 

Verslag van activiteiten 

In het verslagjaar heeft de stichting in totaal een bedrag van € 226.692,66 aan fondsen 
verworven. Een bedrag van € 183.950,22 betrof donaties en giften van particulieren 
verworven via crowdfunding tijdens acties. Tevens heeft de Stichting in 2020 de ANBI-status 
verkregen en worden er inmiddels ook periodieke schenkingen ontvangen. Fondsen van 
verstrekkers groot € 30.403 zijn verworven ten behoeve van specifieke projecten en ter 
bevordering van de doelstelling.  
De fondsenwerving is uitgevoerd door vrijwilligers waarbij één vrijwilliger een Vrijwilligers 
Vergoeding Levensonderhoud (VVL) ontving. Tevens is in 2020 een start gemaakt met het 
verkrijgen van een erkenning van de toezichthouder goede doelen het CBF. Hiervoor zijn 
€ 250 kosten gemaakt in 2020 zodat de totale wervingskosten € 8.350 bedroegen. Hiernaast 
heeft de stichting € 1.173,79 aan administratiekosten uitgegeven. 

In het verslagjaar heeft de stichting een bedrag van € 133.087,99 besteed aan haar 
doelstelling. De bestedingen aan de doelstelling betroffen voornamelijk activiteiten, lezingen 
en trainingen met bewustwording omtrent klimaatverandering als onderwerp en promotie 
materiaal in de vorm van drukwerk en dergelijke waarin de bewustwording omtrent 
klimaatverandering wordt gepromoot. Er is een bedrag van € 47.106,97 gedoteerd aan de 
bestemmingsreserve activiteiten ten behoeve van toekomstige projecten. Hiernaast is een 
bedrag van € 36.973,91 toegevoegd aan bestemmingsfondsen voor activiteiten rondom de 
promotie van het Burgerberaad en Inclusiviteit. 

Begroting 

Tijdens het oprichtingsjaar van de stichting is geen begroting voor het jaar 2020 gemaakt. 

Vrij besteedbaar vermogen 

Het beleid van het bestuur ten aanzien van het vrij besteedbaar vermogen is om deze aan 
activiteiten ten behoeve van de doelstelling te besteden met inachtneming van het bewaren 
van de continuïteit van de stichting. De risico's omtrent de continuïteit van de stichting 
bestaan voornamelijk uit de aangegane huurovereenkomsten. 

Dhr. A.W.C. Maljaars Mevr. L. Moerland dhr. H.C.M. Willemse 
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Balans per 31 december 2020 
(Na resultaatbestemming, in euro’s) 

 
 
 
  31-12-2020  31-12-2019 
ACTIVA       
       
Vlottende activa       
Nog te ontvangen donaties      26.415,01                     -     
Nog te ontvangen fondsen      20.000,00                     -     
Overige vorderingen        1.145,00            1.145,00   
Overige vorderingen                 -                 572,33   
          47.560,01             1.717,33  
Liquide middelen       
SNS Bank      91.427,56          55.696,26   
Kas                 -                       -     
          91.427,56           55.696,26  

Totaal activa        138.987,57          57.413,59  
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Balans per 31 december 2020 
(Na resultaatbestemming, in euro’s) 

 
 
 
  31-12-2020  31-12-2019 
PASSIVA       
       
Eigen vermogen       
Continuïteitsreserve      10.000,00          10.000,00   
Bestemmingsreserve      87.936,76          40.829,79   
Bestemmingsfondsen      36.973,91                     -     
         134.910,67           50.829,79  

       
Kortlopende schulden       
Crediteuren           228,90            5.258,60   
Overlopende passiva        3.848,00            1.325,20   
            4.076,90             6.583,80  

Totaal passiva        138.987,57          57.413,59  
 
  



Stichting Vrienden van XR 
Rapport jaarrekening 2020  

 5 

Staat van baten en lasten over 2020 
(In euro’s) 

 
 
 2020  2019 
Baten           
        
Donaties en giften 143.950,22    79.182,00   
Baten van bedrijven 45.859,53    18.000,00   
Baten van organisaties zonder 
winststreven 36.882,91    17.404,00   
Som van de baten    226.692,66     114.586,00 

        
Lasten        
        
Kosten fondsenwerving 8.350,00                -      
Besteding aan doelstellingen 133.087,99    63.279,00   
Kosten van de administratie 1.173,79    392,00   
        
Som van de lasten    -142.611,78     -63.671,00 

        
Saldo voor financiele baten en lasten   84.080,88    50.915,00 

        
Rentelasten en soortglijke kosten             -       -84,00   
        
Financiele baten en lasten                -        -84,00 

        
          

Saldo van baten en lasten   84.080,88    50.831,00 
        

        
Dotatie bestemmingsreserve activiteiten   47.106,97    40.830,00 
Toevoeging bestemmingsfondsen   36.973,91                -    
Toevoeging continuïteitsreserve               -       10.000,00 
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Toelichting 
 
Algemeen 
 
Activiteiten 
 
De Stichting Vrienden van XR stelt zich voornamelijk ten doel het financieel en/of materieel 
ondersteunen van initiatieven die bewustwording omtrent klimaatverandering en/of promotie 
van hieraan gerelateerde maatregelen nastreven. 
 
Oprichting en statutaire zetel 
 
Op 22 februari 2019 is Stichting Vrienden van XR opgericht. De stichting is statutair 
gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
74084852 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 
Voor de opstelling van de jaarrekening is de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor 
kleine fondsenwervende organisaties van toepassing. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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. Uitgaven die worden gedekt uit 
de Bestemmingsreserve activiteiten en de Bestemmingsfondsen worden ook in de staat van 
baten en lasten verantwoord 
 
Grondslagen voor de waardering van Activa en Passiva 
 
Vorderingen en overlopende activa 
 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald 
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
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Toelichting op de balans 
(In euro’s) 

 
 
Bestemmingsreserve activiteiten 
Uit deze reserve kunnen projecten en kosten worden gefinancierd die passen in de doelstelling 
van de stichting. 
 
Bestemmingsfondsen 
De bestemmingsfondsen bestaan uit inkomsten/baten die zijn ontvangen voor specifieke 
doelen. Vanuit Resident Advisor Limited is een bedrag groot 5.859,53 ontvangen met als 
doelbestemming activiteiten op het gebied van inclusiviteit.  
Voor een project ter promotie van het Burgerberaad (Klimaatrechtvaardigheid en 
democratische innovatie) is zijn de volgende bedragen beschikbaar gesteld: 
 
Stichting Democratie en media 20.000,00 
Stg Triodos Foundation 5.000,00 
Charitypot Lush 5.000,00 
Stichting Woudschoten 1.143,28 
Stichting Vrienden van XR 2.000,00 
 
 
Op dit project is in 2020 een bedrag groot 2.028,90 uitgegeven. 
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Toelichting op de balans 

(In euro’s) 
  31-12-2020  31-12-2019 
VOTTENDE 
ACTIVA       
Nog te ontvangen donaties      
Periodieke schenkingen        700,00                 -     
Afrekening Whydonate Dec. 2020   25.601,01                 -     
Afrekening geef.nl dec 2020        114,00                 -     

     26.415,01                 -    

Nog te ontvangen fondsen      
Bijdrage Project burgerberaad   20.000,00                 -     

     20.000,00                 -    

       
Overige vorderingen       
Waarborgen      1.145,00        1.145,00   

       1.145,00        1.145,00  

Liquide middelen       
SNS Bank NL86 SNSB 0783 1486 74   91.427,56      55.696,00   

     91.427,56      55.696,00  
 
 
EIGEN VERMOGEN       
 01-01-2020  Mutaties   Totaal    Mutaties   Totaal  
Continuïteitsreserve     10.000,00               -      10.000,00     10.000,00    10.000,00  
Bestemmingsreserve     40.829,79    47.106,97    87.936,76     40.830,00    40.830,00  
Bestemmingsfondsen                -      36.973,91    36.973,91                -                 -    

     50.829,79    84.080,88   134.910,67     50.830,00    50.830,00  
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Toelichting op de balans 
(In euro’s) 

  31-12-2020  31-12-2019 
KORTLOPENDE SCHULDEN      
Nog te betalen vrijwilligersvergoedingen              -             680,00   
Crediteuren         228,90        5.259,00   
Te betalen afdracht Global Support XR     3.848,00                 -     
Overige nog te betalen bedragen              -             645,00   

       4.076,90        6.584,00  
 
Overige nog te betalen bedragen 
Van alle inkomsten via de crowd funder Whydonate wordt 10% afgedragen aan Global 
Support XR. Dit bedrag is de afdracht over het vierde kwartaal van 2020. 
 
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 
 
Huurovereenkomsten 
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is 
€ 8.435,88. 
 
VVL-contracten 
Voor een aantal voor XR-NL kritische activiteiten die vrijwilligers zodanig veel tijd kosten 
dat zij naast deze activiteiten onvoldoende tijd overhouden om een inkomen te verwerven om 
in het levensonderhoud te voorzien, heeft de Stichting in overleg met de beweging een 
mogelijkheid in het leven geroepen om hiervoor een Vrijwilligers Vergoeding 
Levensonderhoud (VVL) te ontvangen. Met betrekking tot welke activiteiten hiervoor in 
aanmerking komen is een beleid vastgesteld. Een van deze kritische activiteiten is de 
fondsenwerving waarvoor gedurende de laatste 9 maanden van 2020 een contract liep. Het 
VVL-contract met de fondsenwerver is per 31-12-2020 beëindigd wegens vertrek van de 
persoon in kwestie.  
 
Per 1-1-2021 zijn er uitsluitend lopende VVL-contracten voor het project 
“Klimaatrechtvaardigheid en democratische innovatie”. De kosten hiervoor vallen binnen de 
bestemmingsfondsen. Hiernaast is het de bedoeling in 2021 een nieuwe fondsenwerver aan te 
trekken en enkele andere VVL-contracten af te sluiten. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
(In euro’s) 

  2020  2019 
Baten     
     
Donaties en giften  143.950,22  79.182,00 
Baten van bedrijven  45.859,53  18.000,00 

Baten van organisaties zonder winststreven 36.882,91  17.404,00 

Totaal Baten  226.692,66  114.586,00 

     
Lasten     
     
Wervingskosten     
Kosten fondsenwerving  8.350,00  0,00 

  8.350,00  0,00 
     

Kosten beheer en administratie     
Administratiekosten  64,75  308,00 
Bankkosten  258,97  84,00 
Kantoorkosten  315,21  33,00 
Kosten Kamer van Koophandel  2,30  52,00 

Betalingsverschillen e.d.  532,56  0,00 

  1.173,79  477,00 
     

Bestedingen aan doelstelling     
Automatiseringskosten  2.642,80  2.149,00 
Huisvestingskosten  465,00  726,00 
Huurkosten  7.750,38  3.909,00 
Materiaalkosten  45.147,75  28.560,00 
Promotiekosten  21.222,14  6.961,00 
Reis- en verblijfskosten  1.398,99  2.517,00 
Telefoonkosten  468,14  329,00 
Trainingskosten  11.077,67  6.448,00 
Werk derden  31.923,31  11.680,00 

Afdracht Global Support  10.991,81  0,00 

  133.087,99  63.279,00 

Toevoeging bestemmingsfondsen  36.973,91  0,00 
Toevoeging continuiteitsreserve  0,00  10.000,00 

Dotatie bestemmingsreserve  47.106,97  40.830,00 

  84.080,88  50.830,00 
     

Totaal lasten  226.692,66  114.586,00 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
(In euro’s) 

 
Werk derden 
 
De post “Werk derden” bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

  2020  2019 
Juridische kosten  17.226,55    
Bijdrage organisatie Klimaatmars  3.000,00    
Uitbesteed werk september rebellie  7.896,76    
VVL Kritische (project)activiteiten  3.800,00   11.680,00  

  31.923,31   11.680,00  
 
De juridische kosten zijn bijdragen in voor XR-NL strategische proceskosten die door de 
Legal Circle van XR als zodanig zijn aangemerkt, alsmede bijdragen in kosten voor juridische 
bijstand voor activisten die zijn aangehouden. 
 
De post “Uitbesteed werk september rebellie” omvat onder meer kosten voor beveiliging van 
het kamp op het museumplein en kosten voor advies bij de aanvraag voor de benodigde 
vergunningen. 
 
Een van de voor XR kritische activiteiten waarvoor een VVL wordt toegekend is de 
fondsenwerving, waarvan de in 2020 uitgekeerde som € 8.100 bedraagt. Dit bedrag is in de 
afzonderlijke post Fondsenwerving op de staat van baten en lasten opgenomen.  De post 
“VVL Kritische (project)activiteiten” omvat de in 2020 in het kader van deze regeling voor 
andere kritische activiteiten uitgekeerde bedragen. 
 
 




