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Bestuursverslag 2022 
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 nastreven 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 uitbesteed werk. 
 
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 2022 was als volgt: 
 
Voorzitter:  dhr. J.A. Bergstra  11 mei 2021 – 6 november 2022 
Plv. Voorzitter: dhr. J. van Geene  6 november 2022 – heden 
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 – 1 november 2022 
 
Het bestuur heeft in 2022 viermaal vergaderd over onder meer het Beleidsplan 2022-2023 en 
de Jaarrekening 2021, Begroting 2023, vergoedingenbeleid en aansprakelijkheid. In de loop 
van 2022 zijn in het bestuur 3 vacatures ontstaan. Momenteel wordt in overleg met Extinction 
Rebellion Nederland naar een goede invulling van deze vacatures gezocht. 
 
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 2022 heeft de stichting in totaal een bedrag van € 406.538,34 aan fondsen verworven. 
Hiervan bestond € 286.587,47 uit donaties en giften van particulieren verworven via 
crowdfunding tijdens acties en periodieke schenkingen. Een bedrag van € 16.650,00 bestond 
uit giften van bedrijven en een bedrag van € 77.569,16 werd ontvangen van organisaties 
zonder winstoogmerk. 
 
De Stichting heeft in het verslagjaar € 4.965,22 aan kosten gemaakt voor de fondsenwerving. 
De fondsenwerving is uitgevoerd door vrijwilligers en voor en deel uitbesteed aan derden. 
Deze uitbesteding bedroeg € 2.887,68. Het resterend bedrag ter grootte van € 2.077,54 is 
besteed aan een promotiemateriaal en het gebruik van de site Periodiekschenken.nl. 
 
Gedurende het jaar 2022 heeft de stichting een bedrag van € 318.068,86 besteed aan haar 
doelstelling. De vergoedingen, in overeenstemming met het vergoedingenbeleid, betroffen 
voornamelijk de directe actiekosten ten bedrage van € 249.462,20. Een bedrag ter grootte van 
€ 68.606,66 is besteed aan werk door derden. Dit betreft onder meer het organiseren van 
mobilisatie bijeenkomsten voor acties, geven van trainingen en dergelijke. 
Een bedrag ter grootte van € 7.944,10 werd afgedragen aan Global Support ten behoeve van 
XR-bewegingen in minder welvarende landen. 
 
De totale kosten van de administratie bedroegen in het verslagjaar € 3.546,30. Het grootste 
deel van deze kosten betrof licenties voor het boekhoudpakket, telefoonkosten en kosten voor 
het betalingsverkeer. 
 
Er is een bedrag van € 66.546,86 toegevoegd aan de bestemmingsreserve activiteiten als 
reservering voor toekomstige acties en projecten. Deze reserve bedraagt nu € 191.559,47. Het 
project burgerberaad is beëindigd. De activiteiten zijn voortgezet in een nieuw opgerichte 
organisatie Bureau Burgerberaad. Het bestemmingsfonds voor het Burgerberaad is hiermee 
opgeheven en de resterende gelden zijn in overleg met de sponsoren aan het Bureau 
Burgerberaad overgedragen. 
De vaste verplichtingen in de vorm van huurovereenkomsten voor rebelbases die de beweging 
afsluit, nemen langzamerhand toe. Hierom is een bedrag van € 30.000 toegevoegd aan de 
continuïteitsreserve die nu een bedrag van € 50.000 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 € 207.800 en uitgaven voor besteding aan de 
doelstellingen met een omvang van € 240.900. Door succes van de acties zijn beide bedragen 
fors overschreden. 
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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. van Geene             dhr. H.C.M. Willemse 
 
  

Harry Willemse (Mar 1, 2023 13:37 GMT+1)
Jouwert van Geene (Mar 1, 2023 13:58 GMT+1)

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAKhPTfEXaMKZD1VY2et-0CjmTiGobrubV
https://secure.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAKhPTfEXaMKZD1VY2et-0CjmTiGobrubV
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Balans per 31 december 2022 
(Na resultaatbestemming, in euro’s) 

 
  31-12-2022  31-12-2021 
ACTIVA       
       
Vlottende activa       
Nog te ontvangen donaties                    -                       -     
Nog te ontvangen fondsen                    -                       -     
Debiteuren  424,99    320,00   
Overige vorderingen  2.999,05    3.685,00   
    3.424,04     4.005,00  
Liquide middelen       
SNS Bank  237.860,18    163.158,54   
Paypal  696,09                     -     
Kas                    -                       -     
    238.556,27     163.158,54  

Totaal activa   241.980,31    167.163,54  
 
 
 
PASSIVA       
       
Eigen vermogen       
Continuïteitsreserve  50.000,00    20.000,00   
Bestemmingsreserve  191.559,47    130.012,61   
Bestemmingsfondsen                    -      16.620,27   
    241.559,47     166.632,88  

       
Kortlopende schulden       
Crediteuren  420,84    530,66   
Overlopende passiva                    -                       -     
    420,84     530,66  

Totaal passiva   241.980,31    167.163,54  
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Staat van baten en lasten over 2022 
(In euro’s) 

 
 2022  2021 
Baten           
        
Donaties en giften 312.319,18    232.018,08   
Baten van bedrijven 16.650,00                -      
Baten van organisaties zonder 
winststreven 77.569,16                -      
Betalingsverschil uitgaven 0,00    2,31   
Som van de baten    406.538,34     232.020,39 

        
Lasten        
        
Kosten fondsenwerving 4.965,22    5.125,50   
Besteding aan doelstellingen 318.068,86    190.032,62   
Kosten van de administratie 3.546,30    5.139,97   
Betalingsverschil ontvangsten 0,70    0,09   
        
Som van de lasten    -326.581,08     -200.298,18 

        
Saldo voor financiële baten en lasten   79.957,26    31.722,21 

        
Rentelasten en soortgelijke kosten 30,67                -      
        
Financiële baten en lasten    -30,67                 -    
        
          

Saldo van baten en lasten   79.926,59    31.722,21 
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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. In 2022 is het project afgerond en zijn de resterende gelden uit het 
projectbudget ter grootte van € 5.000, 00 in overleg met de sponsoren aan het nieuw 
opgerichte Bureau Burgerberaad overgedragen. 
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Toelichting op de balans 

(In euro’s) 
 
 

  31-12-2022  31-12-2021 
VOTTENDE 
ACTIVA       
Overige vorderingen       
Waarborgen  2.099,05   1.145,00  
Kortlopende vorderingen  900,00   2.000,00  

   2.999,05    3.145,00  

Liquide middelen       
SNS Bank NL86 SNSB 0783 1486 74 237.860,18   163.158,54  
Paypal vrienden van XR 696,09   -  

   238.556,27   163.158,54 

       
EIGEN VERMOGEN       
 01-01-2022 Mutaties Totaal  01-01-2021 Mutaties 
Continuïteitsreserve 20.000,00 30.000,00 50.000,00  10.000,00 10.000,00 
Bestemmingsreserve 130.012,61 66.546,86 196.559,47  87.936,76 42.075,85 
Bestemmingsfondsen 16.620,27 -16.620,27              -     36.973,91 -20.353,64 

 166.632,88 79.926,59  246.559,47  134.910,67 31.722,21 

       
       
KORTLOPENDE SCHULDEN      
Crediteuren  420,84   530,66  

   420,84   530,66 
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Toelichting op de balans 

(In euro’s) 
 
Crediteuren 
Dit bedrag van € 420,84 betreft een aantal verplichtingen en facturen van leveranciers uit 
December 2022 die pas in Januari 2023 worden geïncasseerd. 
 
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 
 
Huurovereenkomsten 
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is 
€ 29.544,32.  
 
Werk derden 
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, huurt de Stichting in overleg met de beweging zzp’ers en 
bedrijven in om deze werkzaamheden uit te voeren. Met betrekking tot welke activiteiten 
hiervoor in aanmerking komen is een beleid vastgesteld. Een van deze kritische activiteiten is 
de fondsenwerving waarvoor van Oktober t/m December een verplichting liep. Deze 
verplichting loopt nog door tot Maart 2023 maar wordt vermoedelijk voortgezet.  
 
Per 1-1-2023 is er een lopende verplichting voor coördinerende taken in de besturing van de 
beweging. Deze verplichting loopt door tot Mei 2023 en zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf 
die datum worden voortgezet. Op dit moment zijn er geen verdere verplichtingen aangegaan. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
(In euro’s) 

  2022  2021 
Baten     
Donaties en giften  286.587,47  220.706,45 
Periodieke Schenkingen  25.731,71  11.311,63 
Baten van bedrijven (1)  16.650,00                  -    
Baten van organisaties zonder winststreven (2) 77.569,16                 -    

Betalingsverschil uitgaven  0,00  2,31 

Totaal Baten  406.538,34  232.020,39 

     
Lasten     
Wervingskosten     
Uitbesteed werk Fondsenwerving  2.887,68  3.375,00 

Kosten fondsenwerving  2.077,54  1.750,00 

  4.965,22  5.125,00 
     

Kosten beheer en administratie     
Administratie en bankkosten  3.546,30  5.139,96 
Bankrente  30,67                 -    

Betalingsverschil ontvangsten  0,70  0,09 

  3.577,67  5.140,05 
     

Bestedingen aan doelstelling     
Automatiseringskosten  4.207,52  1.746,48 
Huisvestingskosten  2.265,90  1.055,68 
Huurkosten  26.769,45  13.858,85 
Directe actiekosten  158.270,48  108.918,38 
Trainingskosten  25.883,95  12.839,83 
Juridische kosten  24.120,80  4.275,50 
Werk derden  68.606,66  39.325,87 

Afdracht Global Support  7.944,10  8.012,04 

  318.068,86  190.032,63 
     

Toevoeging bestemmingsfondsen -16.620,27  -20.353,64 
Toevoeging continuïteitsreserve  30.000,00  10.000,00 

Dotatie bestemmingsreserve  66.546,86  42.075,85 

  79.926,59  31.722,21 

Totaal lasten  406.538,34  232.019,89 
 
(1) Hierin onder meer een donatie van 10.000 Euro van Herakleitos holding b.v. cumulatief in 2022 
(2) Hierin onder meer een donatie van 50.000 Euro van Oxfam Novib en een donatie van 10.000 Euro van Stichting de 

Hoorn 
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