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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

PBI NL (Naam instelling: Stichting internationale Vredesbrigades Nederland)

Bob van der Winden

www.peacebrigades.nl

Dirk Spannenburg

Oudegracht 16

Maaike Platenburg

Sander Otten

Nederland

1 0 2 4 2 4 0

1

3 0

0 6 1 6 4 9 8 2 2 1

Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Jense Wiersma

Verdere bestuursleden: Kenneth van Toll, Monica Kiezebrink, Emma Jansen

info@peacebrigades.nl
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de$instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Lokale mensenrechtenverdedigers spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de 
plaatselijke situatie. Zij zijn echter kwetsbaar wanneer zij geïsoleerd werken. Door hen 
op een zeer zichtbare manier aan een internationaal netwerk te koppelen, bijvoorbeeld 
door fysieke begeleiding en door pleitbezorging, worden zij sterker en moeilijker te 
negeren of aan te vallen.!

PBI pleit voor een geweldloze conflictoplossing waarin mensenrechten universeel zijn 
en sociale rechtvaardigheid en intercultureel respect worden nagestreefd. We geloven 
dat duurzame vrede en oplossingen niet bereikt worden door middel van geweld.

Het mandaat van PBI Nederland is het creëren van ruimte voor vrede en het 
beschermen van mensenrechten door:!

- tijdelijk onderdak te bieden aan mensenrechtenverdedigers in Nederland
- het vergroten van de publieke bekendheid van het werk van 
mensenrechtenverdedigers door het organiseren van sprekerstours en filmvertoningen 
en het inzetten via publicaties en sociale media
- het werven en opleiden van vrijwilligers voor PBI's veldkantoren
- bijdragen aan nationale en internationale ondersteuningsnetwerken voor activisten die 
bescherming nodig hebben door middel van public relations en pleitbezorging, 
observatie en rapportage
- contacten onderhouden met Nederlandse belanghebbenden in vredes- en 
mensenrechtenwerk, om kennis te delen en te ontwikkelen
- het werven van fondsen voor PBI's werk in de projectlanden en in Nederland

PBI Nederland ontvangt vooral financiering voor kortdurende projecten en activiteiten (in 
2020: 66% van de inkomsten). Project Shelter City Utrecht (in samenwerking met de 
Gemeente Utrecht) is daarvan het grootste en werd sinds 2016 jaarlijks verlengd. !

Verder ontvingen we financiering van particulieren (in 2020: 10% van de inkomsten) en 
overige fondsen en baten (niet geoormerkt) (in 2020: 24% van de inkomsten)



03 van 06

! Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Zie jaarverslag 2020 (URL) voor de activiteiten die wij hebben uitgevoerd in 2020.

Net als vorige jaren gaven we in 2020 van elke euro 98 cent aan onze kerntaken: het 
zichtbaar maken van, pleiten voor en ondersteunen van de mensenrechtenverdedig ers 
in het veld. !

Kosten projecten (in 2020: 58% van de uitgaven,  Overige (kern) activiteiten (in 2020: 
36% van de uitgaven, Kantoorkosten (in 2020: 4,1% van de uitgaven) en  Bestuur & 
beheer (in 2020: 1,7% van de uitgaven)

https://cdn.geef.nl/beleidsplan/document/1570198925_pbi-
netherlands-strategy-2019-2023.pdf

https://cdn.geef.nl/jaarverslag/document/1621942593_pbi-nl-
jaarverslag-2020.pdf

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans

+

+
+

+

+

+
+

++

+

Balansdatum

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende$activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

–
–

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
%

%

%

%
%

%

%
%

%

%
%

%

%
%

%

%
%

%

%
%%%

%

%
%%%

%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

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

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

500
61.253

34.504

400.99
37.843

100.852

0

0
0

0

0
0

0

516

71.831

000

Bekijk de jaarrekening 2020 voor een m
eer gedetailleerde uitw

erking van de balans: https://cdn.geef.nl/jaarrekening/docum
ent/1621942647_jaarrekening-

stichting-pbi-nederland-2020-v1.pdf

101.352
72.347

500
516

100.852
71.831

61.253
34.504

101.352
72.347

Tekst
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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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

% %

% %

% %

% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

+

+

+

+

Som van de baten % %
+ +

Lasten

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten % %

% %

% %
+ +

Som van de lasten

68.133 48.500

0 0

24.270 30.126

19.301 7.710

15.174 27.930

0 0

0 0

23.760

4.119

21.360

6.503

0 0

38.047

0

61.910

0

126.878 114.266

68.133 48.500

65.76658.745

100.130 117.226

26.749 -2.958
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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.

Bekijk de jaarrekening 2020 voor een meer gedetailleerde uitwerking van de staat van 
bater en lasten: https://cdn.geef.nl/jaarrekening/document/1621942647_jaarrekening-
stichting-pbi-nederland-2020-v1.pdf

https://cdn.geef.nl/jaarrekening/document/
1621942647_jaarrekening-stichting-pbi-nederland-2020-v1.pdf

Open


