Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Nederlandse Vrouwen Raad

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 4 1 2 8 1 8

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

Alexanderveld 5, 2585 DB Den Haag

Telefoonnummer

0 7 0 3 4 6 9 3 0 4

E-mailadres

info@de-nvr.nl

Website (*)

www.nederlandsevrouwenraad.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

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

Nederland
1 , 8
2 5

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

N. La Rose- Lont

Secretaris

J. van der Wegen

Penningmeester

G. Stans

Algemeen bestuurslid

M. Ibrahim

Algemeen bestuurslid

M. Jongbloed

Overige informatie
bestuur (*)

A. Huits, W. Hofman-Schulp

IB 110 - 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?

Doel is A. de belangen van vrouwen in brede zin en die van haar leden in het bijzonder
te behartigen en op alle mogelijke manieren te bevorderen dat vrouwen op alle terrei..
nen in de samenleving daadwerkelijk een gelijkwaardige positie kunnen innemen, mannen en vrouwen gelijke rechten hebben en gelijkwaardig worden behandeld. B. Om
met inachtneming van het eigen karakter en de zelfstandigheid van de leden te bevor"
deren dat vrouwen zich van hun positie en mogelijkheden bewust worden en te stimuleren dat zij daadwerkelijk medeverantwoordelijkheid (kunnen) dragen op alle terreinen
in de samenleving, zodat zij zich kunnen ontplooien en ontwikkelen.

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?

Om effectief te zijn is gekozen voor drie strategische thema’s: welzijn, onafhankelijkheid, en gelijke kansen. De speerpunten vertalen we naar concrete activiteiten, zoals
lobby-activiteiten, waarbij thema's worden doorvertaald naar lobbydoelen die we
steeds onder de aandacht blijven brengen van politieke en maatschappelijke organisaties. Andere activiteiten zijn fysieke en online bijeenkomsten en events in allerlei vormen, social media-acties, optredens en publicaties in de media. Bij alle activiteiten werken we samen met de lidorganisaties. De activiteiten worden het gehele jaar door op
wisselende momenten (vaak afhankelijk van de actualiteit) uitgevoerd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten worden verkregen uit:
uit activiteiten die de NVR organiseert en uitvoert in het kader van twee allianties
(subsidie Ministerie OCW);
uit incidentele projectsubsidies;
uit de jaarlijkse ontributie van de lidorganisaties,:
uit giften en legaten.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Activiteiten in het kader van de allianties en projecten worden betaald (uren staf en

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

vrouwenraad.freeamigos.nl/wp-content/uploads/2021/12/Meerj
arenbeleidsplan-Nederlandse-Vrouwen-Raad-2021-2023-.pdf

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

Bestuursleden werken als vrijwilligers; zij ontvangen geen beloning maar wel reis-

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.

Elk jaar wordt een inhoudelijk jaarverslag gemaakt van alle activiteiten.

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

https://vrouwenraad.freeamigos.nl/wp-content/uploads/2021/1
2/Jaarverslag-2020-Nederlandse-Vrouwen-Raad.pdf

out-off-pocket kosten) uit de daarvoor verkregen budgetten van subsidieverleners.
Met de opbrengst uit contributiegelden en evt. giften moet worden voorzien in de
kantoorkosten en overige algemene kosten zoals ALV en andere overleggen met leden
De NVR heeft geen eigen vermogen, maar de middelen van het Tentoonstellingsfonds
(zelfstandig rechtspersoon) staan exclusief ter beschikking van de NVR.

kosten en onkostenvergoeding.
Personeelsleden worden verloond op basis van de CAO Sociaal Werk.
Vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen, of kunnen reiskosten en
onkostenvergoeding declareren.

Activiteiten die in het kader van de allianties of van projecten zijn verricht, worden in
een activiteitenverslag verantwoord aan de subsidieverlener.
De jaarverslagen van de NVR worden gepubliceerd op de website.
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

2020

2019

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

1119

1

€

+

€

0

+
0

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderingsreserve

€

€

Overige reserves

€

2019

25905

€

67047

€

+

15345

+
€

0

€

0

25905

+
€

0

0

50501

€
45185

€

+
€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

87446

Totaal

€

0

0

+

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

2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

0

€

39942

€

0

+

https://vrouwenraad.freeamigos.nl/wp-content/uploads/2021/12/NVR-Jaarrekening-2020-DEF.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

10500

€

12561

Overige baten

€

15399

€

15017

€
€

140757

160612

€

+

€
€

0

+

+
0

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

128797

€

128607

Huisvestingskosten

€

10659

€

10216

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

44605

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

49323

0

€

0

0

€

0

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
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://vrouwenraad.freeamigos.nl/wp-content/uploads/2021/1
2/NVR-Jaarrekening-2020-DEF.pdf

