FINANCE CIRCLE
EXTINCTION REBELLION – NEDERLAND

VEEL GESTELDE VRAGEN
22-05-2021, pvw

English below
Dit document is bedoeld om antwoorden te geven op vragen met betrekking tot XR NL Financiën en
de Financiële cirkel. We vinden het belangrijk dat onze financiën en hoe we deze beheren zo
transparant mogelijk zijn. Laat het ons weten als er iets onduidelijk is of als je denkt dat er andere
punten zijn die relevant zijn om in dit document op te nemen.
Tip: lees dit eerst voor budgetverzoeken en declaraties:
=> Ik moet iets kopen voor mijn cirkel / lokale groep / AG. Wat moet ik doen?
=> Ik heb onkosten gemaakt. Hoe krijg ik ze vergoed?
Zie het document "Vergoedingsbeleid en -proces" en stuur je ingevulde budgetaanvraagformulier of
declaratieformulier naar het e-mailadres:
vriendenvanxr@tutanota.com

V 1. Hoe is de financiële cirkel georganiseerd en hoe neem ik contact op?
De financiële cirkel bestaat momenteel uit de volgende leden:
Blake Purcell
vertegenwoordiger
Paul van Winden
coördinator/facilitator
Harry Willemse
penningmeester*
Melanie Barraclough audit commissie*
Dennis Albers
lid
Gerwin Pol
lid
John Ganzi
lid
* Officiële rol in Stichting Vrienden van XR

@blake.fin
@paulwin.fin
@harry.fin
@melb.fin
@roffa-dennis
@gerwin.bin
@jganzi

Zoom-meetings houden we doorgaans elke twee weken op maandag om 19.00 uur. Tijdens deze
vergaderingen worden onder meer de budgetaanvragen besproken. Conceptnotulen van
vergaderingen worden de volgende dag in het kanaal Financiën op MatterMost geplaatst.
Voor vragen of opmerkingen kan je ons bereiken via MatterMost of mail:
vriendenvanxr@tutanota.com
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V 2. HOE FINANCIERT XR NL ZICHZELF?
XRNL is volledig afhankelijk van subsidies, donaties en bijdragen.
1) Subsidies
Wij ontvangen subsidies van verschillende organisaties.
2) Donaties en bijdragen van individuen en organisaties
Donaties kunnen onderworpen zijn aan due diligence-procedures, bijvoorbeeld met
betrekking tot de herkomst van een donatie en eventuele voorwaarden die door de
donateur worden gesteld.

V 3. HOE SCHENK IK GELD AAN XR NL?
1. Een eenmalige of maandelijkse donatie kan je overmaken via
https://www.whydonate.nl/fundraising/help-extinction-rebellion-nederland/nl
2. Of je kan de donatie overmaken naar: IBAN: NL86 SNSB 0783 1486 74 op naam van Stichting
Vrienden van XR

V 4. HOEVEEL GEEFT XR NL UIT AAN….
UITGAVEN

Uitgaven 2020 in euro's
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Wervingskosten

8.350

Administratie kosten

1.174
H

Besteding aan doelstelling
Div. en automatiseringskosten

4.975

Huurkosten actieruimten

7.750

Actiekosten

59.845

Promotiekosten

21.222

Trainingskosten NVDA en talks

11.078

Juridische kosten (geen boetes)

17.226

Afdracht Global Support

10.992

T
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A
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133.088
142.612

•
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•
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In 2020 werd slechts 7% uitgegeven aan wervingskosten. Dit betreft de
vrijwilligersvergoeding levensonderhoud voor de fondsenwerver. Deze vrijwilliger is bijna full
time bezig en kan daarom niet voldoende inkomen verwerven. Vandaar dat een
compensatie voor levensonderhoud geboden wordt.
Afgezien van enige administratiekosten worden allen ontvangsten besteed aan het doel van
Extinction Rebellion.
De huurkosten zijn de kosten voor de twee ruimten in Amsterdam en Utrecht die gebruikt
worden voor actie voorbereiding en trainingen.
Reis en verblijfskosten worden in principe niet vergoed, zeker niet van en naar acties. Ook
boetes die rebellen krijgen worden niet vergoed.
Sinds april 2020 maken we 10% van onze algemene inkomsten over aan Global Support, om
XR-groepen in minder welvarende landen te ondersteunen
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V 5. KAN IK DE FINANCIËLE ADMINISTRATIE VAN XR ZIEN?
We streven ernaar om onze financiële administratie zo transparant mogelijk te maken. Zo plaatsen
we onze boekhouding halfjaarlijks op de [website]( https://extinctionrebellion.nl/stichting-vriendenvan-xr/) van Vrienden van XR. Uiteraard plaatsen we daar ook de jaarrekening met toelichting op.

V 6. WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE PRIORITEITEN VOOR XR NL IN DE NABIJE
TOEKOMST?
• Het organiseren van evenementen en trainingen om het bewustzijn over de klimaat- en
ecologische crisis en de noodzaak om een Burgerberaad op te richten te vergroten.
• Het huren van een ruimte voor grotere lokale groepen.
• Financiële compensatie voor levensonderhoud voor vrijwilligers die, omdat zij meer dan
minimaal 20 uur per week werken voor XR, niet in staat zijn om een minimum inkomen te
verwerven.

V 7. HEEFT XR bezittingen?
Ja. Wanneer duurzame goederen ter waarde van meer dan € 50 worden gekocht, of worden
overgedragen in het bezit van een andere rebel, moet een productregistratieformulier worden
ingevuld.
We houden de activa bij in de administratie, zodat we weten waar bijvoorbeeld de megafoons, de
uitschuifbare ladder en de buttonmachine zijn. Voor vragen, stuur een mail naar :
vriendenvanxr@tutanota.com

V 8. WAT IS DE RELATIE TUSSEN DE STICHTING VRIENDEN VAN XR EN DE NATIONALE FINANCIËLE
CIRKEL?
De financiële cirkel werft fondsen en donaties bij individuen en bedrijven die dezelfde principes en
waarden delen. Ze beslist over budgetaanvragen van nationale en lokale kringen en van lokale
groepen voor trainingen, acties, flyers, banners en meer.
De Stichting Vrienden van XR is verantwoordelijk voor de financiële administratie. De
penningmeester is lid van de financiële cirkel en zorgt er onder meer voor dat de uitgaven legitiem
zijn en passen binnen de kaders en doelstellingen van de stichting.
Het postadres van de stichting is Postbus 19, 6663ZG Lent.
De stichting is lid van de branchevereniging Goede Doelen en aan de stichting is de ANBI status
toegekend.
Als kleine Stichting is een externe controle van de jaarrekening niet vereist. Wij hebben een audit
commissie die bestaat uit een lid van de financiële cirkel en een lid dat wordt gevraagd via het
kanaal Financiën.

Als je geïnteresseerd bent in deelname aan de financiële cirkel, neem dan contact met ons op via
Mattermost of vriendenvanxr@tutanota.com
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
This document aims to provide answers to questions related to XR NL Finance and the Finance circle.
It is important to us that our finances and how we manage them are as transparent as possible. If
anything is unclear or you believe there are other points that would be relevant to include in this
document, please let us know.

Quick Tip: Read here first for Budget requests and Expense reimbursement:
Q: I need to purchase something for my circle/local group/AG. What do I need to do?
Q: I incurred some expenses. How do I get them reimbursed?
Please see the document “Reimbursement Policy and process” and send your completed Budget
Request form or Reimbursement form to the email address:
vriendenvanxr@tutanota.com.

Q1.
How is the finance circle organized and how do I contact them?
The finance circle currently consists the following members:

Blake Purcell
Paul van Winden
Harry Willemse
Melanie Barraclough
Dennis Albers
Gerwin Pol
John Ganzi

representative
coordinator/facilitator
treasurer*
audit commitee*
member
member
member

@blake.fin
@paulwin.fin
@harry.fin
@melb.fin
@roffa-dennis
@gerwin.bin
@jganzi

(*Official role in Stichting Vrienden van XR, see also Q8)
We usually hold Zoom-meetings biweekly on Monday at 7:00pm that include discussing budget
requests. Draft minutes of meetings are posted the following day in the Financiën channel on
MatterMost.
For any questions or commence, you can reach us via Mattermost or email:
vriendenvanxr@tutanota.com

Q2.
HOW DOES XR NL FINANCE ITSELF?
XRNL is completely dependent on subsidies, donations and grants. We receive grants from various
organizations, including Global Support. Donations and contributions come from individuals and
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organizations. Donations may be subject to due diligence procedures, for example with regard to the
origin of a donation and any conditions set by the donor.

Q3.
HOW DO I DONATE MONEY TO XR NL?
• You can transfer a monthly or one-time donation via
https://www.whydonate.nl/fundraising/help-extinction-rebellion-nederland/nl
• Or you can transfer the donation to: IBAN: NL86 SNSB 0783 1486 74 in the name of: Stichting
Vrienden van XR

Q4.

HO

MUCH OE XR NL

EN ON ….

2020 Expenditures (Euro)

UITGAVEN
A

Fundraising costs

8350

Administration costs

1174

G

A
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Spent on objective
Automation costs
Rental costs for space (actions)

4975
7750

Action costs

59845

Promotion costs

21222

Training costs NVDA and talks

11078

Legal costs (no fines)

17226

Global Support donation

10992
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133088
Total expenditure

•
•
•
•
•

142008

In 2020, only 7% was spent on fundraising. This is the volunteer's living allowance for the
fundraiser. This volunteer is working almost full time and therefore cannot earn sufficient
income. That is why a living expenses compensation is offered.
Apart from minimal (less than 1%) administration costs, all proceeds were spent directly on
the activities of Extinction Rebellion.
The rental costs are the costs for the two spaces in Amsterdam and Utrecht.
Travel and accommodation expenses are in principle not reimbursed, especially not to and
from actions. Also fines that rebels receive will not be reimbursed.
Since April 2020, we are transfering 10% of our annual general income to Global Support, to
support XR groups in less prosperous countries.

Q5.
CAN I SEE THE FINANCIAL ADMINISTRATION OF XR?
We strive to make our financial administration as transparent as possible. Every half year we publish
our accounts on the Vrienden van XR [website](https://extinctionrebellion.nl/stichting-vrienden-vanxr/). There we will also include the annual accounts with explanatory notes
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Q6.
•
•
•

WHAT ARE THE MAIN FINANCIAL PRIORITIES FOR XR NL FINANCE IN THE NEAR FUTURE?
Organizing events and training to raise awareness about the climate and environmental
crisis and the need to set up a Citizens' Council.
Renting a space for larger local groups.
Compensation options for volunteers who work at least 20 hours per week for XR.

Q7.
DOES XR OWN ANY ASSETS?
Yes. When durable goods worth more than € 50 are purchased or transferred into the possession of
another rebel, a product registration form must be completed.
We keep the assets in the administration, so that we know where, for example, the megaphones,
the extendable ladder and the button machine are. For questions, please send an email to:
vriendenvanxr@tutanota.com

Q8.
WHAT IS THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STICHTING VRIENDEN VAN XR (the foundation)
AND THE NATIONAL FINANCE CIRCLE?
The Finance Circle, Fundraising circle and others supporting XRNL raise funds from individuals and
companies that share the same principles and values. It also decides on budget requests from
national and local circles and local groups for trainings, actions, flyers, banners and more.
The Stichting Vrienden van XR is responsible for the financial and legal administration of XR. The
treasurer is a member of the Finance Circle and helps to ensure that expenditures are legitimate and
fit within the framework and objectives of the foundation.
The postal address of the foundation is Postbus 19, 6663ZG Lent.
The foundation is member of the branchevereniging Goede Doelen and to the foundation is the
ANBI status granted.
As a small foundation, an external audit of the annual accounts is not required. We have an audit
committee consisting of a member of the finance circle and a member who is recruited through the
Finance channel.
If you are interested in joining the finance circle, please contact us at Mattermost or
vriendenvanxr@tutanota.com

