Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Plan International Nederland
4 1 1 9 8 8 9 0

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

Stadhouderskade 60, 1072 AC, Amsterdam
0 2 0 5 4 9 5 5 5 5

E-mailadres

info@planinternational.nl

Website (*)

www.planinternational.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 3 4 1 4 0 2 4

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

50 landen, zie website
1 1 3

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

G. Reus-Deelder

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
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?

Stichting Plan International Nederland heeft tot doel zorg te dragen voor maximale,
duurzame financiële bijdragen aan de internationale programma’s uitgevoerd door
Plan International Inc. , gericht op duurzame armoede- en onrechtbestrijding en betere
levensomstandigheden van kinderen en jongeren in lage- en middeninkomenslanden,
met een focus op gelijkheid voor meisjes en jonge vrouwen.
Daarnaast heeft Plan International activiteiten op het vlak van educatie, participatie en
lobby. Ook heeft Plan International als doelstelling zinvolle communicatie te
bevorderen tussen (particuliere) sponsors en de gesponsorde kinderen, hun familie en
hun omgeving.

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?

1. Projecten gericht op het wegnemen van barrières als kindhuwelijken en
meisjesbesnijdenis die de ontwikkeling van meisjes in de weg staan.
2. Het vergroten van toekomstkansen van meisjes door projecten gericht op onderwijs
en toegang tot werkgelegenheid.
3. Noodhulp en bescherming van kinderen bij rampen en bijdragen aan wederopbouw.
4. Duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen aanbrengen in de
levensomstandigheden van kinderen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Wij ontvangen gelden door donaties van particulieren, bedrijven, loterijorganisaties
(NPL) en subsidies vanuit de overheid (NL en EU).
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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).

https://www.planinternational.nl/over-plan/financieel-beleid
Plan Nederland zet beschikbare liquide middelen op een spaarrekening of
depositorekening bij meerdere banken na periodieke toetsing via 'de eerlijke
bankenwijzer'. Dit gebeurt bij banken met bij voorkeur een AAA
rating of een rating die daar zo dicht mogelijk bij ligt. Er is bewust gekozen voor een
vermogensbeleid waarbij liquide middelen niet ingezet worden om te beleggen
(bijvoorbeeld in aandelen). Daarom zijn alle gelden direct opeisbaar en daarmee direct
inzetbaar voor de doelstelling

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

https://www.planinternational.nl/over-plan/strategie-plan-intern
ational-2021-2025

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

De raad van toezicht heeft op advies van de remuneratiecommissie het
bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere
bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt jaarlijks geactualiseerd. De
laatste evaluatie was in november 2020.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt
Plan International de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie
www.goededoelennederland.nl).
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het
jaarinkomen. De weging van de situatie bij Plan International vindt jaarlijks in
november plaats door de remuneratiecommissie. Dit leidde tot een zogenaamde
BSD-score van 520 punten met een maximaal jaarinkomen van € 168.893 (1 fte/12
mnd.). Dit is het maximale jaarinkomen zoals vastgesteld in aanhangsel 1 bij de
Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties d.d. december 2020.

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.

https://www.planinternational.nl/jaarverslagen

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

https://www.planinternational.nl/jaarverslagen

Open

Open
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Balans

3 0

Balansdatum

Activa

– 0 6

– 2 0 2 1

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

30-06-2021

30-06-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

272

€

318

Materiële vaste activa

€

54

€

97

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

326

+
415

€

9.346

Continuïteitsreserve

€

2.081

€

1.662

Bestemmingsreserve

€

12.289

€

11.663

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
20.930

€

+

€

30-06-2020 (*)

€
€

+

+

€

14.370

€

13.325

Bestemmingsfondsen

€

241

€

50

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

14.124

€

8.979

Kortlopende schulden

€

1.867

€

1.919

Totaal

€

30.602

€

24.273

8.756

15.102

+
€

30.276

23.858

+

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

30-06-2021

€

€

Totaal

Passiva

30.602

https://www.planinternational.nl/jaarverslagen

€

+
€

24.273

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

2.223

Overige baten particulieren

€

18.608

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€
€

1.027

€

18.421

20.831

€

19.448

€

1.027

€

2.429

Baten van loterijinstellingen

€

3.386

€

3.512

Baten van subsidie van overheden

€

32.052

€

29.215

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

2.209

Som van de geworven baten

€

59.505

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

€

+

€

707

€

55.311

+

€

+
59.505

€
€

+
55.311
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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

€

€

€

50.385

49.607

€
€

2.548

2.250

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

52.933

€

51.857

Wervingskosten

€

4.451

€

4.641

Kosten beheer en administratie

€

845

€

1.032

Som van de lasten

€

58.229

€

57.530

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

€

6.279

€

7.257

Saldo financiële baten en lasten

€

-41

€

1

Saldo baten en lasten

€

1.235

€

-2.218

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.

+

https://www.planinternational.nl/jaarverslagen

https://www.planinternational.nl/jaarverslagen

Open

+

