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Uitgaven 2020 in euro's   

   

Wervingskosten  8.350 

Administratie kosten  1.174 

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  

  133.088 

  142.612 
 

 

• 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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2020 Expenditures (Euro)   

   

Fundraising costs  8350 

Administration costs  1174 

Spent on objective   

Automation costs 4975  

Rental costs for space (actions) 7750  

Action costs 59845  

Promotion costs 21222  

Training costs NVDA and talks 11078  

Legal costs (no fines) 17226  

Global Support donation 10992  

  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 transfer 10% of our annual general income to Global Support, to support 
XR groups in less prosperous countries. 
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