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Bestuursverslag 2021 
Algemene informatie 
De stichting is opgericht op 22 februari 2019. 
Het doel van de stichting is het financieel of materieel ondersteunen van initiatieven die 
bewustwording over de klimaatcrisis natreven en het verrichten van alle verdere handelingen 
ter ondersteuning van de Extinction Rebellion beweging. 
De stichting tracht haar doel te bereiken door het werven van donaties en fondsen en het 
(deels) vergoeden van kosten die door de beweging gemaakt worden voor promotiemateriaal, 
bijeenkomsten en trainingen, het voeren van (protest)acties, juridische procedures (niet zijnde 
boetes), bewegingsopbouw (zoals huur van ruimtes), en vrijwilligersvergoedingen voor 
levensonderhoud. 
 
Bestuur en organisatie 
Het stichtingsbestuur is belast met het besturen van de stichting. Nieuwe leden worden 
benoemd door het bestuur. Voor hun werkzaamheden ontvangen de bestuurders geen 
vergoeding. Eventueel gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting kunnen worden 
vergoed. Het bestuur komt minstens tweemaal per jaar samen. 
De werkzaamheden voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting worden 
verricht door vrijwilligers. De stichting heeft geen personeel in dienst.  
 
De samenstelling van het stichtingsbestuur in 2021 was als volgt: 
 
Voorzitter:  dhr. J.A. Bergstra  11 mei 2021 - heden 
Secretaris:  mw. L. Moerman  25 november 2019 tot 1 december 2021 
Secretaris:  dhr. J. van Geene   1 december 2021 - heden 

Daarvoor algemeen bestuurslid sinds 
11 mei 2021 

Penningmeester: dhr. H.C.M. Willemse  7 juni 2020 - heden 
Algemeen lid:  mw. A. Cloosterman  1 december 2021 - heden 
Algemeen lid:  dhr. A.W.C. Maljaars  11 mei 2021 – 1 april 2022  

Daarvoor voorzitter sinds  
22 februari 2019 

 
Het bestuur heeft in 2021 viermaal vergaderd over onder meer het Beleidsplan 2022-2023 en 
de Jaarrekening 2020, Begroting 2022, Vergoeding juridisch kosten, Klachtenprocedure, 
Integriteitsbeleid en gedragscode, Gedragscode fondsenwerving en het Donatiebeleid. 
 
De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 74084852 en heeft een fiscaal 
nummer (RSIN) 859767176. Stichting Vrienden van XR is geen onderneming en is niet 
BTW-plichtig.  
De Stichting is aangesloten bij de branchevereniging Goede Doelen en bij stichting Intern 
Toezicht Goede Doelen (ITGD).  
Stichting Vrienden van XR is door de belastingdienst aangewezen als een ANBI (Algemeen 
Nut Beogende Instelling), waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Bovendien is de 
stichting erkend door de onafhankelijke toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving 
(CBF) die controleert of voldaan wordt aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan een 
Erkend Goed Doel.  
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Verslag van activiteiten 
 
In 2021 heeft de stichting in totaal een bedrag van € 232.018,08 aan fondsen verworven. Een 
bedrag bestond volledig uit donaties en giften van particulieren verworven via crowdfunding 
tijdens acties en periodieke schenkingen.  
 
De Stichting heeft in het verslagjaar € 5.125,50 aan kosten gemaakt voor de fondsenwerving. 
De fondsenwerving is uitgevoerd door vrijwilligers waarbij één vrijwilliger gedurende een 
aantal maanden een Vrijwilligers Vergoeding Levensonderhoud (VVL) ontving. Dit betreft in 
totaal een bedrag van € 3.375,00. Het resterend bedrag ter grootte van € 1.750,50 is besteed 
aan een promotiefilm 
 
Gedurende het jaar 2021 heeft de stichting een bedrag van € 190.032,62 besteed aan haar 
doelstelling. De vergoedingen, in overeenstemming met het vergoedingenbeleid, betroffen 
voornamelijk de directe actiekosten ten bedrage van € 108.918,38.  Als vergoeding voor 
kosten van levensonderhoud voor vrijwilligers die zich meer dan drie dagen in de week zich 
inzetten voor kritische XR (project) activiteiten werd een bedrag van € 39.325,87 uitgegeven. 
Voor met name de huur van ruimtes voor lezingen en trainingen met bewustwording over 
klimaatverandering als onderwerp werd een bedrag van € 12.839,83 vergoed. 
Een percentage van 10% van de algemene crowdfunding wordt afgedragen aan Global 
Support ten behoeve van XR-bewegingen in minder welvarende landen. Deze afdracht 
bedroeg € 8.012,04  
 
In het verslagjaar is het boekhoudpakket van Exact ingevoerd. De kosten hiervoor bedroegen 
€ 1.503,18. De overige kosten van de administratie bestaan uit de kosten voor oprichting van 
de lokale stichtingen Vrienden van XR Rotterdam en Vrienden van XR Eindhoven en voor 
kosten voor het betalingsverkeer. De totale kosten van de administratie bedroegen in het 
verslagjaar € 5.139,97. 
 
Er is een bedrag van € 42.075,85 toegevoegd aan de bestemmingsreserve activiteiten als 
reservering voor toekomstige acties en projecten. Aan de bestemmingsfondsen Burgerberaad 
en I&P is een bedrag van € 20353,64 onttrokken voor de uitgaven van de betreffende 
projecten. Het budget dat beschikbaar was via een daartoe ontvangen donatie is hiermee op en 
het bestemmingsfonds is opgeheven. 
Ook is een bedrag van € 10.000 toegevoegd aan de continuïteitsreserve die nu een bedrag van 
€ 20.000 bevat, een als noodzakelijk gezien minimum voor het opvangen van calamiteiten. 
 
Begroting 
 
Voor het verslagjaar heeft de Stichting een begroting opgesteld waarbij werd uitgegaan van 
verwachte inkomsten ter hoogte van € 310.000 en uitgaven voor besteding aan de 
doelstellingen met een omvang van € 289.700. Door de beperkingen als gevolg van de Corona 
maatregelen zijn zowel de gerealiseerde ontvangsten als de uitgaven minder dan begroot. 
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Vrij besteedbaar vermogen 
 
Het beleid van het bestuur over het vrij besteedbaar vermogen is om deze aan activiteiten 
voor de doelstelling te besteden met inachtneming van de continuïteit van de stichting. De 
risico's voor de continuïteit van de stichting bestaan voornamelijk uit onvoorziene kosten en 
de verplichting voor vergoeding van aangegane huurovereenkomsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhr. J.A. Bergstra   Dhr. J. van Geene  dhr. H.C.M. Willemse 
 
  

Jouwert van Geene (21 apr 2022 08:47 GMT+2)Jan Bergstra (21 apr 2022 09:28 GMT+2)
Jan Bergstra

Harry Willemse (21 apr 2022 09:31 GMT+2)

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAxwxWKvzJ7mexR9I4bvg4jM1D5KOcNjaV
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAxwxWKvzJ7mexR9I4bvg4jM1D5KOcNjaV
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAxwxWKvzJ7mexR9I4bvg4jM1D5KOcNjaV
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Balans per 31 december 2021 
(Na resultaatbestemming, in euro’s) 

 
 
  31-12-2021  31-12-2020 
ACTIVA       
       
Vlottende activa       
Nog te ontvangen donaties                    -            26.415,01   
Nog te ontvangen fondsen                    -            20.000,00   
Debiteuren              320,00                     -     
Overige vorderingen           3.685,00            1.145,00   
             4.005,00           47.560,01  
Liquide middelen       
SNS Bank        163.158,54          91.427,56   
         163.158,54           91.427,56  

Totaal activa        167.163,54         138.987,57  
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Balans per 31 december 2021 
(Na resultaatbestemming, in euro’s) 

 
 
  31-12-2021  31-12-2020 
PASSIVA       
       
Eigen vermogen       
Continuïteitsreserve         20.000,00          10.000,00   
Bestemmingsreserve        130.012,61          87.936,76   
Bestemmingsfondsen         16.620,27          36.973,91   
         166.632,88          134.910,67  

       
Kortlopende schulden       
Crediteuren              530,66               228,90   
Overlopende passiva                    -              3.848,00   
               530,66             4.076,90  

Totaal passiva        167.163,54         138.987,57  
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Staat van baten en lasten over 2021 
(In euro’s) 

 
 
 2021  2020 
Baten           
        
Donaties en giften 232.018,08    143.950,22   
Baten van bedrijven             -       45.859,53   
Baten van organisaties zonder 
winststreven             -       36.882,91   
Betalingsverschil uitgaven 2,31                -      
Som van de baten    232.020,39     226.692,66 

        
Lasten        
        
Kosten fondsenwerving 5.125,50       8.350,00    
Besteding aan doelstellingen 190.032,62    133.087,99   
Kosten van de administratie 5.139,97    1.173,79   
Betalingsverschil ontvangsten          0,09                 -      
        
Som van de lasten    -200.298,18     -142.611,78 

        
Saldo voor financiele baten en lasten   31.722,21    84.080,88 

        
Rentelasten en soortglijke kosten             -                   -      
        
Financiele baten en lasten                -                    -    
        
          

Saldo van baten en lasten   31.722,21    84.080,88 
        

        
Dotatie bestemmingsreserve activiteiten   42.075,85    47.106,97 
Mutaties bestemmingsfondsen   -20.353,64    36.973,91 
Toevoeging Continuïteitsreserve    10.000,00                 -    
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Toelichting algemeen 
 
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. 
 
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. Voor een project ter promotie van het Burgerberaad (Klimaatrechtvaardigheid en 
democratische innovatie) is reeds in 2020 een bedrag € 33.43,28 beschikbaar gesteld. Het 
resterend bedrag hiervan bedroeg per 1-1-2021 € 36.973,91. Op dit project is in 2021 een 
bedrag uitgegeven ter hoogte van € 20.353,64. Op 31-12-2021 bedroeg het resterend 
projectbudget € 16.620,27. 
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Toelichting op de balans 

(In euro’s) 
  31-12-2021  31-12-2020 
VOTTENDE 
ACTIVA       
Nog te ontvangen donaties      
Periodieke 
schenkingen               -             700,00   
Afrekening Whydonate              -        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   
Kortlopende 
vorderingn      2.000,00      

       3.145,00        1.145,00  

Liquide middelen       
SNS Bank NL86 SNSB 0783 1486 74  163.158,54      91.427,56   

    163.158,54      91.427,56  

       
EIGEN VERMOGEN       
 01-01-2021  Mutaties   Totaal   01-01-2020  Mutaties  
Continuïteitsreserve     10.000,00    10.000,00    20.000,00                -      10.000,00  
Bestemmingsreserve     87.935,76  42.075,85  130.011,61     40.828,79    47.106,97  
Bestemmingsfondsen     36.973,91  -20.353,64   16.620,27                -      36.973,91  

    134.909,67    31.722,21   166.631,88     40.828,79    94.080,88  
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Toelichting op de balans 
(In euro’s) 

KORTLOPENDE SCHULDEN      
Nog te betalen vrijwilligersvergoedingen              -             680,00   
Crediteuren         530,66        5.259,00   
Overige nog te betalen bedragen              -             645,00   

          530,66        6.584,00  
 
Crediteuren 
Dit bedrag van € 530,66 betreft een maand huur voor de maakbasis in Utrecht. 
 
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 
 
Huurovereenkomsten 
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is 
€ 22.344,28. 
 
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 van Mei t/m Oktober een contract liep. Het VVL-contract met de 
fondsenwerver is per 31-10-2021 beëindigd wegens vertrek van de persoon in kwestie.  
 
Per 1-1-2022 is er een lopend VVL-contract voor het project “Klimaatrechtvaardigheid en 
democratische innovatie”. De kosten hiervoor vallen binnen de bestemmingsfondsen. Verder 
lopen er VVL-contracten voor Coördinator Integration, National Coördinator, Coördinator 
Inclusion and Power en Coördinator Regeneratieve cultuur. De waarde van de aangegane 
verplichting bedraagt € 8.700. Hiernaast is het de bedoeling in 2022 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) 

  2021  2020 
Baten     
     
Donaties en giften  220.706,45  143.250,22 
Periodieke schenkingen  11.311,63  700,00 
Baten van bedrijven                 -     45.859,53 
Baten van organisaties zonder winststreven                -     36.882,91 
Betalingsverschil uitgaven  2,31                 -    

Totaal Baten  232.020,39  226.692,66 
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  2021  2020 
Lasten     
     
Wervingskosten     
VVL Fondsenwerving        3.375,00         8.350,00  

Kosten fondsenwerving  1.750,00                 -    

  5.125,50  8.350,00 
     

Kosten beheer en administratie     
Administratiekosten  4.713,45  64,75 
Bankkosten  426,51  258,97 
Kantoorkosten                 -     315,21 
Kosten Kamer van Koophandel                 -     2,30 
Betalingsverschil ontvangsten  0,09  532,56 

  5.140,05  1.173,79 
     

Bestedingen aan doelstelling     
Automatiseringskosten  1.746,48  2.642,80 
Huisvestingskosten  1.055,68  465,00 
Huurkosten  13.858,85  7.750,38 
Directe actiekosten     108.918,38   68.237,02 
Trainingskosten  12.839,83  11.077,67 
Juridische kosten  4.275,50   17.226,55  
Bijdrage organisatie Klimaatmars                 -     3.000,00  
Uitbesteed werk september rebellie                 -     7.896,76  
VVL Kritische (project)activiteiten  39.325,87   3.800,00  

Afdracht Global Support  8.012,04  10.991,81 

  190.032,63  133.087,99 
     

Toevoeging bestemmingsfondsen -20.353,64  36.973,91 
Toevoeging continuïteitsreserve      10.000,00   0,00 
Dotatie bestemmingsreserve  42.075,85  47.106,97 

  31.722,21  84.080,88 
     

Totaal lasten  232.020,39  226.692,66 
 



Verslag van bevindingen van de Kascommissie

Aan het Bestuur van Stichting Vrienden van XR,

In opdracht van het Bestuur hebben de ondergetekenden het financieel verslag over 2021
onderzocht.

Wij hebben de balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) over
2021 en de toelichting akkoord bevonden, met inachtneming van de volgende aantekeningen:

1. Graag wijzen wij op het risico dat samenhangt met de omvang het huidige banktegoed. Deze
overschrijdt het plafond van het Depositogarantiestelsel. Dit brengt risico's met zich mee in het
onverhoopte geval van faillissementvan de bank.

2. Wij zouden willen adviseren bij het verstrekken van voorschotten extra aandacht te besteden
aan heldere en passende afspraken over de administratie en verantwoording van deze voorschotten.
Dit naar aanleiding van een door ons ter controle opgevraagd voorschot.

De leden van de Commissie,

8 april 2022

Jorren Bosga

8 april 2022

Amsterdam
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