Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

stichting SPOTS (Save and Protect our TreasureS)
2 0 1 1 4 3 1 4

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

LP van Mallandstraat 46
0 6 4 0 9 4 7 2 3 2

E-mailadres

info@stichtingspots.nl

Website (*)

https://stichtingspots.nl/ en https://knuffelfarms.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 3 0 8 1 9 1 9

Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Namibië, Nederland, Zuid-Afrika, Botswana
1

Aantal medewerkers (*)

1 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

Jöran van de Ven

Secretaris

Michael Polane

Penningmeester

Marjo Hoedemaker

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?

Bescherming van de wilde katachtigen levend in de vrije natuur. Wij werven actief
fondsen om zo lokale partners te kunnen ondersteunen. Kenmerken van de
ondersteunde projecten zijn kleinschaligheid en betrokkenheid van de lokale bevolking.
Een belangrijke doelstelling van SPOTS is eveneens het geven van voorlichting in
Nederland zelf. Helaas is het bij veel mensen nog onbekend dat veel wilde katachtigen
met uitsterven worden bedreigd. Je kunt pas iets veranderen als je er weet van hebt.
Het geven van voorlichting is voor ons daarom essentieel.
Ook het voeren van een actieve lobby die 'onze' dieren helpen, behoort tot 1 van de
doelstellingen.

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?

De belangrijkste werkzaamheden voor SPOTS zijn;
1. Fondsen werven voor de door SPOTS ondersteunde projecten
2. Voorlichting geven om de situatie van de wilde katachtigen naar voren te brengen
3. Actieve profilering middels ludieke acties om bewustzijn te creëren
4. Creëren van een netwerk dat bijdraagt aan bovenstaande doelstellingen zoals het
voeren van een actieve lobby in bv de politiek en reiswereld.
Deze werkzaamheden worden gedurende het hele jaar uitgevoerd.
Belang van deze werkzaamheden: door lokale projecten te ondersteunen, proberen we
actief wildlife te beschermen in specifieke gebieden. Om aan fondsen te komen, is het
van belang dat mensen in Nederland de problematiek kennen; het geven van
voorlichting en creeëren van bewustwording in Nederland is daarom essentieel.
Ludieke acties zijn nodig om aandacht te krijgen bijvoorbeeld in de media. Tot slot
hebben de door ons ondersteunde dieren baat bij een grondige aanpak van hun
problematiek; vandaar dat lobby in o.a. de politiek van belang is.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via donateurs, eenmalige giften, bedrijfsleven en andere stichtingen.
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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).

Wij ondersteunen een geselecteerd aantal projecten in vooral Zuidelijk Afrika, deze zijn
te vinden op onze website, https://stichtingspots.nl/onze-projecten/
Daarnaast voeren wij activiteiten uit in Nederland zoals voorlichtingscampagnes of
lobby werk in de politiek of de reisbranche.

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

https://stichtingspots.nl/wp-content/uploads/2021/06/Beleidspla
n-stichting-SPOTS-2021.pdf

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

SPOTS heeft 1 betaald personeelslid in dienst. Zij heeft een dienstverband van 32 uur
per week en ontvangt hiervoor een netto maandsalaris van 1709,92.

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.

Voor ons uitgebreide jaarverslag met daarin alle activiteiten van het afgelopen jaar,
verwijzen wij u graag naar onze website,
https://stichtingspots.nl/wp-content/uploads/2021/07/jaarverslag-stichting-SPOTS-2020.
pdf

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

https://stichtingspots.nl/wp-content/uploads/2021/07/jaarversla
g-stichting-SPOTS-2020.pdf

Open

Het Bestuur werkt onbezoldigd.

Open
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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.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

4.156

6.681

€

+

€

4.156

+
6.681

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

2.150

€

+

40.824

+
€

25.932

€

30.088

€

27.431

€

+

47.980

+
€

27.431

47.980

2.835

€
23.782

31-12-2019 (*)

€

43.659

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

1.470

50.340

Totaal

€

30.088

890

€

+
€

€

1.187

€

1.470

€

50.340

+

Verdere toelichting in de jaarrekening 2020, zie onderstaande URL.
https://stichtingspots.nl/wp-content/uploads/2021/07/StichtingSPOTSjaarrekening2020.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

106.719

Som van de baten

€

106.719

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

€

+

€

148.501

€

148.501

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

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

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Alle lasten doelstellingen

€

103.347

€

102.639

Besteed aan doelstellingen

€

103.347

€

102.639

Wervingskosten

€

17.206

€

14.987

Kosten beheer en administratie

€

6.715

€

6.785

Som van de lasten

€

127.268

€

124.411

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

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

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.

-20.549

+

+

€

+

+

24.090

De exacte specificatie is te vinden in de jaarrekening 2020, zie onderstaande URL.
https://stichtingspots.nl/wp-content/uploads/2021/07/StichtingSPOTSjaarrekening2020.
pdf

https://stichtingspots.nl/wp-content/uploads/2021/07/StichtingS
POTSjaarrekening2020.pdf

Open

