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Stichting ter bevordering van de Fossielvrij-beweging in Den Haag (hierna de Stichting) 

Conform de statuten presenteert het Bestuur van de Stichting na afloop van haar tweede boekjaar 
de jaarrekening 2020. 
 
De Stichting, opgericht op 4 september 2018, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 72497688. 
Postadres: Suezkade 5, 2517 BT ’s Gravenhage 
Bankrekening: NL26 TRIO 0379 4191 29 
RSIN: 859130289 
 
De Stichting sinds 2019 met terugwerkende kracht per oprichtingsdatum de ANBI status verkregen, 
en voldoet aan de daaraan gestelde eisen. 
 
De Stichting heeft als doel (verkort) het op lokaal, regionaal en landelijk niveau bevorderen, 
beschermen, ondersteunen en bewerkstelligen van sociale-, milieu- en economische 
rechtvaardigheid en gezondheid voor huidige en toekomstige generaties (….). De Stichting stimuleert 
burgers om een actieve rol op zich te nemen in de transitie, om zich te verenigen en samen hun 
verantwoordelijkheid te nemen in noodzakelijke maatschappelijke vernieuwing. (…) De Stichting 
tracht haar doel onder meet te verwezenlijken door het opzetten en uitvoeren van campagnes en 
petities.(…) Door internationale en lokale groepen te verbinden. (…) Door bijeenkomsten te 
organiseren die het doel ten goede komen.  (…) De Stichting ondersteunt de Fossielvrij-beweging; 
een internationaal netwerk van burgers die hun eigen omgeving oproepen de banden met de fossiele 
industrie te verbreken om op deze manier klimaatverandering aan te pakken en de transitie naar een 
duurzame economie met duurzame energie te versnellen. (…) 
 
De Stichting kan vrijelijk beschikken over door haar ontvangen geldelijke middelen. De Stichting heeft 
geen buiten de balans blijkende verplichtingen. Haar bestuur werkt onbezoldigd. 
 
Het Bestuur van de Stichting bestond per 31-12-2020 uit: 

- Voorzitter: Guido Beauchez, te Den Haag, 
- Secretaris: Lennart van der Linde, te Den Haag 
- Penningmeester: Sonja van der Eijk, te Den Haag 
- Lid: Berhnard Karimi, te Den Haag 
- Lid: Anne Maljaars, te Den Haag 

 
Op  8 mei 2021 is deze jaarrekening vastgesteld en door alle bestuurders ondertekend. 
 
(handtekeningen van iedereen, niet voor publicatie) 
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BALANS PER 31 DECEMBER  
 

 
 
Het Eigen Vermogen staat de Stichting vrij ter beschikking. 
 
 

 
 
De Stichting heeft institutionele donaties ontvangen gedurende 2020, met de bedoeling die in 
ongeveer 12 maanden te besteden.  
De Stichting heeft geen vergoedingen verstrekt aan haar bestuursleden 

BALANS

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019

ACTIVA PASSIVA

Bankrekeningen 27.915€        8.488€       Eigen Vermogen 27.915€    8.488€     

27.915€        8.488€       27.915€    8.488€     

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Institutionele donaties 45.576€        

Particuliere donaties 1.133€          

46.709€        

vergoeding uren 23.084€        

vergaderkosten 186€             

bijeenkomsten 2.278€          

materialen 667€             

overig 1.067€          

27.282€        

19.427€        


