Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Respect Education Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 2 7 1 1 5 8

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

Keizersgracht 177

Telefoonnummer

0 2 0 3 6 9 7 5 9 2

E-mailadres

info@respectfoundation.nl

Website (*)

www.respectfoundation.nl

RSIN (**)

8 1 7 8 3 1 7 4 5

Actief in sector (*)

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

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

8

Aantal vrijwilligers (*)

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

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.S. Soetendorp

Secretaris

S.A. Berk

Penningmeester

J.M van Praag

Algemeen bestuurslid

S.A.A.C. Hormann-Vorst

Algemeen bestuurslid

M.A. Albers

Overige informatie
bestuur (*)

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?

De stichting heeft de missie het realiseren van een respectvolle samenleving waarin
iedereen zich thuis voelt en actief aan bijdraag. Te beginnen bij jongeren, de generatie
van de toekomst. De stichting bevordert respect in de samenleving door het uitdragen
van het concept dat de basis vormt voor een gezonde en leefbare samenleving waar
mensen in harmonie kunnen leven en er respect is voor alle levende wezens, het
milieu, het cultuurgoed, geloof, ras, seksuele geaardheid en leeftijd.

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 Respect Foundation organiseert sinds 2006 verschillende initiatieven,activiteiten,
projecten en campagnes. Waaronder: Respect Educatie Methodiek (het hele jaar door
continue en actueel lesaanbod), de nationale Week van Respect (jongeren inspireren
en activeren middels gastlessen en respectactiviteiten), RespectPact (expertise
bundelen en samenwerkingen realiseren), Respect Jongerenraden (jongeren actief
betrekken), ISK-traject en BurgerschapsMakelaar.
Onze mentaliteit is open-source, laagdrempelig en positief. Samen met professionele
opvoeders,samenwerkingspartners, financiers, ons eigen expertteam en natuurlijk
jongeren zelf, geven we op actieve wijze invulling aan respect.
Op korte termijn leidt dit tot een veilige sfeer in de klas, sportclub en buurt. Op langere
termijn leidt dit tot jongeren die de moed hebben om de juiste keuzes te maken, zich
thuis voelen in en actief bijdragen aan de respectvolle samenleving; jongeren die in
staat zijn tot het doorgeven van hun idealen, én daar plezier in hebben.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Respect Foundation is afhankelijk van publieke subsidiegevers, waaronder rijks- en
lokale overheden, alsmede private donateurs en vermogensfondsen. REF is
verantwoordlijk voor haar eigen fondsenwerving en wordt op projectmatige basis
gerealiseerd. REF biedt tevens vanuit expertise trainingen en vraaggerichte projecten
aan.
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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.

In het beleidsplan van REF zijn de initatieven met bijbehorende doelstellingen
geformuleerd. Elk initatief is onderbouwd met een gedetailleerder projectplan met
bijbehorende begroting. Zowel de fondsenwerving als de bestedingen van de
geworven inkomsten gebeurd in lijn met de goedgekeurde projectplannen en
projectbegrotingen.
De directie is verantwoordlijk voor aansturing en uitvoering van de projecten en
budgetbewaking, waarbij het bestuur vierjaarlijks vergadert en de voortgang evalueert.
Aanwezige fondsen en eventuele reserves worden, cf. de statutaire doelstelling,
volledig besteed aan uitvoering van de projecten van REF. De kosten bestaan
voornamelijk uit personele lasten en productie- en materiaalkosten.

https://respectfoundation.nl/over-ons/

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

Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

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.

De Respect Foundation heeft in 2021 de volgende activiteiten uitgevoerd:
- nationale bewustwordingscampagne Week van Respect
- Respect Educatie Methodiek
- Respect JongerenRaden
- RespectPact, samenwerkingsalliantie
- BurgerschapsMakelaar & ontwikkeling BurgerschapsTool
- GRIPP - wetenschappelijk onderzoek i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen
- ISK begeleidingstraject: succesvolle nieuwkomers in de samenleving

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

Open

De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de organisatie en stuurt
het operationele team en freelancers aan. Het directiesalaris voldoet aan de
Adviesregeling Directiefuncties Goede Doelen Organisaties die is opgenomen in de
gedragscode Goed Bestuur voor Goede Doelen.
De medewerkers van REF zijn deels freelance en deels direct in dienst bij REF. Het
beloningsbeleid is gebaseerd op de algemeen geldende salarissen en
freelancetarieven die bij ons geraadpleegde bekende en samenwerkende stichtingen
worden betaald voor vergelijkbare functies.

https://respectfoundation.nl/over-ons/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 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

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

769

989

€

+

€

769

+
989

Continuïteitsreserve

€

200.000

€

130.000

Bestemmingsreserve

€

201.535

€

123.598

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

236.210

€

+

256.280

+
€

563.928

€

564.697

https://respectfoundation.nl/over-ons/

€
€

+

+
€

401.535

253.598

158.118

€
327.718

31-12-2020 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

163.162

Totaal

€

564.697

414.398

+

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

€

€

Totaal

Passiva

+
€

415.387

€

161.789

€

415.387

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

101.500

€

75.000

Subsidies van overheden

€

500.000

€

500.000

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

90.951

€

129.964

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

590.951

+

629.964

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

692.451

+
€

704.964

26.962

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

16.500

€

24.603

Personeelskosten

€

349.939

€

197.526

Huisvestingskosten

€

7.230

€

8.413

Afschrijvingen

€

220

€

110

Financiële lasten

€

261

€

187

Overige lasten

€

170.364

€

232.952

Som van de lasten

€

544.514

€

490.753

Saldo van baten en lasten

€

147.937

€

214.211

+

+
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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://respectfoundation.nl/over-ons/ (helemaal onderaan is jaarrekening
gepubliceerd)

https://respectfoundation.nl/over-ons/

Open

