Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Agriterra
4 1 0 4 8 5 4 2

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

Willemsplein 42
0 2 6 4 4 5 5 4 4 5

E-mailadres

agriterra@agriterra.org

Website (*)

www.agriterra.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

2 7 0 6 6 4 7

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

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

Burkina Faso, Burundi, Congo, Ethiopië, Filipijnen, Ghana, Indonesië, Kenia, Rwanda, Ta
1 4 5
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

J. van der Tak

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

L. Faassen

Algemeen bestuurslid

R. Donker

Overige informatie
bestuur (*)

J. Schuil, J. Vroonland, R. Meijer

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?

Agriterra professionaliseert wereldwijd landbouw coöperaties en organisaties in
opkomende economiën door middel van advies en training. Hierdoor zijn zij in staat om
hun leden te ondersteunen bij het kiezen van een strategische positie in de markt. Een
professionele goed functionerende coöperatie kan het ondernemerschap van haar
leden bevorderen en goede relaties opbouwen met overheden en (inter)nationale
contacten om aantoonbaar voordeel voor haar leden te behalen.

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?

Via landenkantoren in 4 regio's (Azië, West Afrika, Great Lakes, Oost Afrika) worden
coöperaties ondersteund door middel van advies en training door onze
bedrijfsadviseurs en uitwisseling van kennis door Nederlandse boeren en
coöpertiedeskundigen. Met de coöperaties worden een jaarplan opgesteld waarin de
doelstellingen beschreven worden die dat jaar behaald moet worden. Op basis van dit
jaarplan wordt vastgesteld welke training en adviestrajecten ingezet worden bij een
coöperatie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Financiering van het meerjarenprogramma door het Ministerie van Buitenlandse Zaken
en financiering door andere donoren.
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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).

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

Dit staat beschreven in het jaarverslag. Zodra het jaarverslag 2021 definitief is
vastgesteld door het bestuur van Agriterra, zal een link naar het jaarverslag worden
toegevoegd aan dit document.

Open

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

Het statutaire bestuur is onbezoldigd. Voor de medewerkers van het hoofdkantoor in
Nederland wordt de CAO Sociaal Werk gevold. Voor de medewerkers in de
landenkantoren wordt de nationale HR wetgeving en salariswijzer gevolgd.

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.

Zodra het jaarverslag 2021 definitef is vastgesteld door het bestuur van Agriterra, zal
een link naar het jaarverslag worden toegevoegd aan dit document.

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

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

254.620

Financiële vaste activa

€

12.581

€

267.201

+

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 16.229.777

€

€

296.707

€

11.989

€

308.696

€

3.712.609

Continuïteitsreserve

€

1.233.097

€

1.147.952

Bestemmingsreserve

€

165.677

€

177.518

Herwaarderings
reserve

€

6.717

€

6.125

Overige reserves

€

70.000

€

70.000

+

€ 20.209.587

31-12-2020 (*)

+

+

€

1.475.491

€

1.401.595

Bestemmingsfondsen

€

4.104.733

€

2.276.765

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€ 14.629.363

€

2.672.428

Totaal

€ 20.209.587

€

6.350.788

1.672.358

4.369.734

+
€

6.042.092

+

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

31-12-2021

€

€ 19.942.386

Totaal

+

Passiva

+
€

6.350.788

+

+

Dit zijn de concept cijfers. Zodra de jaarrekening 2021 definitef is vastgesteld door het bestuur van Agriterra, zal een link naar het jaarverslag worden
toegevoegd aan dit document.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€
€

14.459.556

15.382.248

€

+

€
€

14.459.556

+

15.382.248

€
€

0

+

+
0

+

+

€

14.459.556

€

15.382.248

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

5.302.709

€

6.306.497

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

7.330.981

€

7.602.843

Huisvestingskosten

€

891.246

€

950.991

Afschrijvingen

€

140.376

€

95.826

Financiële lasten

€

38.034

€

54.211

Overige lasten

€

682.313

€

447.569

Som van de lasten

€

14.385.660

€

15.457.937

Saldo van baten en lasten

€

73.896

€

-75.689

Som van de baten

Lasten

+

+
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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.

Dit zijn de concept cijfers. Zodra de jaarrekening 2021 definitef is vastgesteld door het
bestuur van Agriterra, zal een link naar het jaarverslag worden toegevoegd aan dit
document.

Open

