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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 

Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 

uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 

(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

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

Overige informatie 

bestuur (*)

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

Friends of the Earth International

Hemantha Withanage

www.foei.org

Lucia Schild Ortiz

Nieuwe Looiersstraat 313-3

Silvia Quiroa Yada

Bertrand Sansonnans

4 0 5 3 5 3 3 8

1 8

1

0 2 0 6 2 2 1 3 6 9

- Primaire sector - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

Anabela Lemos

Mai Taqueban, Chima Williams, Victor Barro

finance@foei.org



02 van 06

1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling

Statutaire doelstelling 

van de instelling. 

Wat wil de instelling 

bereiken?

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?

Our vision is of a peaceful and sustainable world based on societies living in harmony 
with nature. 
We envision a society of interdependent peoples living in dignity, wholeness and 
fulfillment in which equity and human and peoples' rights are realized. 
This will be a society built upon peoples' sovereignty and participation. It will be 
founded on social, economic, gender and environmental justice and be free from all 
forms of domination and exploitation, such as neoliberalism, corporate globalization, 
neo-colonialism and militarism. 
We believe that our children's future will be better because of what we do. 
 
Our mission: 
    To collectively ensure environmental and social justice, human dignity, and respect 
for human rights and peoples' rights so as to secure sustainable societies. 
    To halt and reverse environmental degradation and depletion of natural resources, 
nurture the earth's ecological and cultural diversity, and secure sustainable livelihoods. 
    To secure the empowerment of Indigenous Peoples, local communities, women, 

We campaign on today’s most urgent environmental and social issues. We challenge 
the current model of economic and corporate globalization, and promote solutions that 
will help to create environmentally sustainable and socially just societies. 
 
Climate Justice & Energy 
 
Friends of the Earth International is part of a growing, diverse and effective global 
movement to resist dirty energy, champion alternative energy sources, and push for 
climate justice. We are fighting to stop corporations like Shell from wrecking the 
climate. 
 
All over the world, the fight against #Dirty Energy is growing, and calls for climate 
justice and a just energy transformation are getting louder. Friends of the Earth groups 
across six continents are mobilising to fight for climate justice. Join us. Together we 
can fight the climate emergency.  
 

FoEI is funded by contributions from its member groups thoughout the world, and by 
subsidies from both governmental agencies and private foundations.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor 

het statutaire bestuur, 

voor de leden van het 

beleids bepalend orgaan 

en voor het personeel 

(bijvoorbeeld CAO 

of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 

Vul de link in waar het 

beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-

verslag. Vul de link in waar het 

activiteiten verslag te vinden is.

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.

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 spaar rekening, 

beleggingen etc).

We are following the salary scales of the “CAO Welzijn & Maatschappelijke 
Dienstverlening”. The salary of our Director is well below the amount indicated by WNT2 
(Law on the Standardization of Top Income) that came into effect on January 1, 2015 
(maximum of € 162,397 for the annual income-gross annual salary, vacation pay, any 
end-of-year bonus and variable remuneration). Board members are not receiving 
compensation for their time.

Our funds are spent on the federation's secretariat, on advocacy by our programmes, 
on membership development, on support for our national member groups for capacity 
building in the South and on solidarity support for environmental defenders.

Our reserves are kept on a savings accounts with Dutch sustainable banks (ASN, 
Triodos).

Annual report activities 2020:
https://www.foei.org/wp-content/uploads/2021/06/FOEI-Annual-Report-2020_E
NGLISH_WEB.pdf

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 

overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -

reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting

Geef hier een 

toelichting bij de 

balans of vul de url 

naar de jaarrekening 

in als hier een 

toelichting in is 

opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

27852 33340

6997

793953 575805

372583

701679 423420

1143904

379.580

1.523.484 1.032.565

1.143.904

793.953 575.805

1.523.484

13545

392442

626578

405.987

626.578

1.032.565

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

Financial Statements 2020:
https://www.foei.org/wp-content/uploads/2021/06/Friends-of-the-earth-international-Financial-statement-2020.pdf
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €

+ +

Som van de lasten

1495153 1695764

515006 561006

2.010.159 2.256.770

23734 17604

721365 565067

745.099 582.671

2 189

2303 2619

2020 2019 (*)

2.757.563 2.842.249

464239

461313

145572

1390751

66420

9803

6804

571047

714805

142783

1488248

56876

12504

8745

212.661 -152.759

2.544.902 2.995.008
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3 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.

Financial Statements 2020:
https://www.foei.org/wp-content/uploads/2021/06/Friends-of-the-earth-internatio
nal-Financial-statement-2020.pdf

Open
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