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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Both Ends

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 1 0 0 9 8

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

Nobelstraat 4, 3512 EN, Utrecht

Telefoonnummer

0 8 5 0 6 0 5 0 5 8

E-mailadres

info@bothends.org

Website (*)

www.bothends.org

RSIN (**)

0 0 8 0 5 8 2 0 9

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika

Aantal medewerkers (*)

3 1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

1 0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Paul Engel

Secretaris

Ikrâm Cakir

Penningmeester

Tijn Peeters

Algemeen bestuurslid

Evelijne Bruning

Algemeen bestuurslid

Mariken Radstaat en Jeroen Schmaal

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel: het bijdragen aan en het bevorderen van een verantwoord
natuur- en milieubeheer wereldwijd en voorts al hetgeen dat met een en ander
rechstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting
tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het verzamelen en verstrekken van informatie ovdr beleid en activiteiten betreffende
natuur- en milieubeheer, ontwikkelingssamenwerking en organisaties op dat gebied;
- het actief versterken en ondersteuen van organisaties die natuur- en milieubeheer
aspecten integreren in activiteiten van ontwikkelingssamenwerking en vice versa;
- het verlenen van assistentie bij nationale en internationale communicatie, alsmede
het leggen van contacten, onder andere met potentiële financiers van projecten;
- het bevorderen van een actieve dialoog over zaken met betrekking tot natuur- en
milieubeheer in relatie tot ontwikkelingssamenwerking;
- het bevorderen van een uitwisseling van expertise op dit terrein, alsmede het
bemiddelen bij de overdracht en toepassing van deze kennis;
- het geven van adviezen en voorlichting dienaangaande.

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?

Samen met ons wereldwijde partnernetwerk werkt Both ENDS via drie strategische
routes toe naar het bereiken van onze visie en missie:
1. Een krachtig en invloedrijk maatschappelijk middenveld:
Hiertoe werken we samen met onze partners en met overheden/ ambassades om civic
space te beschermen, de invloed van het maatschappelijk middenveld op
besluitvorming te vergroten en de capaciteiten van organisaties te versterken.
2. Systeemverandering in publieke instellingen die mens en milieu vooropstellen:
Hiertoe pleiten we bij internationale en nationale publieke instanties voor goed beleid,
het naleven van dit beleid en het veranderen van beleid dat groei vooropstelt ten
opzichte van mensenrechten en milieu.
3. Transformatieve praktijken zijn de norm:
Samen met onze partners werken we aan het promoten, financieren, verspreiden,
opschalen van duurzame en inclusieve praktijken.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Both ENDS ontvangt subsidies voor haar projecten van diverse donoren. Belangrijke
donoren zijn het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (€4,5 miljoen in
2021), DOB Ecology Foundation (€1,8 miljoen in 2021) en de Nederlandse
Postcodeloterij (NPL, €0,5 miljoen in 2021)
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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Met de verkregen inkomsten worden subsidies aan partnerorganisaties over de hele
wereld verleend en worden actviteiten in Nederland ontplooit. Zie voor de doelen die
hierbij nagestreefd worden de werkzaamheden die beschreven zijn onder hoofdlijnen
beleidsplan.
Het vermogen wordt op een bankrekening aangehouden bij de Triodosbank.

https://www.bothends.org/nl/Actueel/Publicaties/Both-ENDS-strategy-2020-2025/

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun diensten.
De personeelsleden, inclusief de directeur, worden betaald conform de salarisschalen
uit het arbeidsreglement.

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.

Een aantal voorbeelden van ons werk in 2021:

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

- het ondersteunen en versterken van met name vrouwelijke milieubeschermers in
Azië, Afrika en Latijns-Amerika, omdat hun werk steeds moeilijker en gevaarlijker
wordt, onder andere door repressieve en corrupte regimes.
- beleidsbeinvloeding in Nederland, Europa en andere westerse landen om te stoppen
met exportondersteuning voor fossiele projecten. Deze hebben vaak een desastreuze
impact op de lokale bevolking in het land waar het project plaatsvindt en zijn niet in lijn
met de 1,5 graden-doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs.
- Het ondersteunen van agro-ecologische projecten en activiteiten van
partnerorganisaties, om de weerbaarheid tegen klimaatverandering van ecosystemen
en van de mensen die ervan afhankelijk zijn, te vergroten.
Zie voor meer informatie onderstaande link.

https://www.bothends.org/nl/

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

73.591

33.786

€

+

€

73.591

+
33.786

Continuïteitsreserve

€

805.707

€

765.734

Bestemmingsreserve

€

1.366.477

€

1.366.477

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

3.242.787

€

+

4.168.111

+
€

9.136.945

€

9.210.536

€
€

+

+
€

2.172.184

2.132.211

1.179.621

€
5.894.158

31-12-2020 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

7.038.352

Totaal

€

9.210.536

5.347.732

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

+
€

5.381.518

€

3.249.307

€

5.381.518

+

+

Alle vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van minder dan een jaar.
De liquide middelen zijn allen ondergebracht bij Nederlandse banken en zijn direct opvraagbaar.
De continuiteitsreserve is bestemd om er voor te zorgen dat Both ENDS lopende projecten kan afmaken of beëindigen in geval van het dalen van
belangrijk bronnen van inkomsten.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

5.446

Som van baten van particulieren

€

5.446

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

500.000

€

500.000

Baten van subsidie van overheden

€

15.850.237

€

14.732.082

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

60.878

€

49.654

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

3.711.584

€

3.305.974

Som van de geworven baten

€

20.128.145

€

18.591.884

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€

4.174

€

4.174

+

€

+

+

€

+
20.128.145

€
€

+
18.591.884
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

7.582.790

6.943.944

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed door FGG Alliantieleden

€

11.354.960

€

10.119.238

Besteed aan doelstellingen

€

18.937.750

€

17.063.182

Wervingskosten

€

111.929

€

130.003

Kosten beheer en administratie

€

1.023.838

€

814.083

Som van de lasten

€

20.073.517

€

18.007.268

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

2.402.869

€

2.344.937

Saldo financiële baten en lasten

€

-14.654

€

-23.198

Saldo baten en lasten

€

39.974

€

561.418

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.

+

+

Inkomsten:
Both ENDS is de lead van een Strategisch Partnerschap met het Ministerie van
Buitenlandse Zaken: Fair, Green and Global Alliance. Deze alliantie ontvangt een
subsidie voor 5 jaar (2021-2025) van het Ministerie. Omdat Both ENDS
verantwoordelijk is voor deze subsidie, wordt de hele subsidie opgenomen in de staat
van baten en lasten. Omdat inkomsten en bestedingen van alliantie partners worden
gerapporteerd als hetzelfde bedrag, hebben deze bedragen geen invloed op het
resultaat.
Bestedingen:
Besteed aan doelstellingen:
Alle directe en ondersteunende kosten zijn gealloceerd aan de doelstellingen, aan
fondsenwerving en aan management and administratie. De ondersteunende kosten
worden toegekend aan deze activiteiten op basis van door de medewerkers bestede
uren op de genoemde onderdelen. All medewerkers registreren hun bestede uren in
het financiële adminstratie systeem.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

+

+

