
Formulier 
Publicatieplicht 
ANBI Algemeen 

1 Algemene gegevens instelling 
 

Naam Huamistisch Vredesberaad 
Nummer kamer  van 
koophandel 

4 1 8 1 1 0 3 0 

Contact gegevens  Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in 
Adres Gropiuslijn7, 2728 AV Zoetermeer 
telefoonnunner 0793460349 
E-mailadres info@humanistischvredesberaad.nl 
Websie www.humanistischvredesberaad.nl 
RSIN 8 0 4 1 1 1 2 9 7 
Actief in sector Levensbeschouwing – Wereldbeschouwing 
  
  
In welke landen is uw 
instelling actief 

Nederland 

Aantal medewerkers 0 Betaalde persoonsleden aantal fte gedurende het boekjaar 
Aantal vrijwillgers 2 Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inztten vor de instelling 

Satutair bestuur van de instelling 
Voorzitter A.G.Polak 
Secretaris F. Teeling (a.i.) 
Penningmeester  T. Nuijten 
Algemeen bestuurslid W. Wolfs 
Algemeen bestuurslid L. Sjerp 
Overige informatie 
bestuur 

 

 
Doelgroepen X Algemeen publiek  Kinderen  Slachtoffers van gewld 
Meerdere opties   Alleenstaande ouders  Lhbtqi+  Slachtoffers van natuurrampen 
mogelijk  Analfabeten  Mensen met een beperking  Slachtoffers van oorlog 
  Chronisch zieken  Milieu  Slachtoffers van sexueel misbruik 
  Dak en thuislozen  Minderheden  Studenten 
  Dieren  Minima  Verslaafden 
  Gedetineerden  Natuurgebieden  Vluchtelingen 
  Gelovigen  Oceanen en zeeën  Vrouwen en meisjes 
  Gelovigen  Ouderen   Werklozen 
  Gemeenschappen  Patiënten   Wildlife 
     X Overige 

 
  



1 Algemene gegevens instelling 
 

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

De stichting stelt zich ten doel: informeren en bewustmaken, stimuleren en voerem 
van de discussie van/met  mensen op het gebied van de vraagstukken van oorlog en 
vrede, uitgaande van de beginselen en doeleinden van het Humanistich Verbond 

 
Hoofdslijnen beleidsplan 
 

Welke werkzaamheden  Het ondernemen van studies en het doen van aanbevelingen 
verricht de instelling? Het organiseren van conferenties en lezingen 

 
 Het bevorderen van publicaties, zelfstandig zowel als in samenwerking met 

(humanistische ) instellingen of organen 
 Het vormen van gespreksgroepen 
 Het organiseren van, of het deelnemen aan demonstraties 
 Het onderhouden van contacten met andere organisaties, instellingen en personen 

die zich bezighouden met vraagstukken van oorlog en vrede en waar mogelijk het 
coordineren van wederzijdse inspanningen 

Wanneer worden  Bovenstaande activiviteiten, gedurende het hele jaar. 
welke werkzaamheden  De documentatie wordt verzameld en ter beschikking gesteld 
uitgevoerd?  De Stichting vertegenwoordigd is bij, en medewerking geeft aan nationale en 

internationale instellingen 
En hoe dragen die bij 
aan het realiseren 

De Stichting een eigen inbreng heeft op conferenties, bij het opstellen van 
gezamenlijke acties en coördineren van werkzaamheden. 

van de doelstelling De Stichting in het algemeen zich inzet voor het bekend maken van humanistische 
visies op vraagstukken van oorlog en vrede 

 
Hoe krijgt de instelling Giften  
inkomsten Legaten 
  

 
Op welke manier en   Het ondernemen van studies en het doen van aanbevelingen 
aan welke doelen  Het organiseren van conferenties 
Worden de verkregen 
inkomsten besteed? 

Het bevorderen van publicaties, zelfstandig zowel als in samenwerking met 
(humanistische ) instellingen of organen 

 Het vormen van gespreksgroepen 
 Het organiseren van, of het deelnemen aan demonstraties 
 Het onderhouden van contacten met andere organisaties, instellingen en personen  

die zich bezighouden met vraagstukken van oorlog en vrede en waar mogelijk het 
coordineren van wederzijdse inspanningen 
Kritisch volgen van Nederlandstalige media op onafhankelijke informative over  
oorlog en vrede 

 
Url van het beleidsplan www.humanistischvredesberaad.nl 

 
Beloningsbeleid N.V.T. 

 
Activiteitenverslag Informatie met betrekking tot conflictgebieden 
 Ondersteuning verwante orgaisatie d.m.v. piblucaties 
 Uitgifte Vredesmagazine 
 Nieuwsbrief 
 Uitreiken prijs voor de journalist voor de vrede 
  
  

 
Url van het activeiten 
verslaag 

www.humanistischvredesberaad.nl 



Balans 31-12-2020 
 
 Passiva 
Activa  
 

Immatriele vaste activa   € 0      € 0     Continiïteitsreserve      Continiïteitsreserve       

Materiële vaste activa   € 0      € 0     Bestemmingsreserve      Bestemmingsreserve       

Financieële vaste activa   € 0      € 0     Herwarderingsreserve      Herwarderingsreserve       

   € 0 +     € 0     Overige reserves   +   Overige reserves   +   

                 € 0       € 0   

Voorraden € 0    € 0                      
Vorderingen & overlopende 
activa 

€ 0    € 0         Bestemmingsfondsen      Bestemmingsfondsen       

Effecten € 0    € 0         voorzieningen      voorzieningen       

Liquide middelen € 56.209 +   € 55.864 +   +   Langlopende schulden      Langlopende schulden       

   € 56.209      € 55.864     Kortlopende schulden      Kortlopende schulden       

                  +        + 

    +       +                 

Totaal   € 56.209      € 55.864     Totaal  € 0   Totaal   € 0   
 
 
 

Toelichting Door een legaat is het vermogen in het boekjaar 2020 sterk toegenomen 
  
  
  
  



Baten	 	 2020	 	 begroting	2021	
baten	als	tegenprestatie	voor	levering	van	producten	en	
diensten	(omzet)	

	 		 	 		

	     
Subsidie	van	overheden	 	 		 	 		
Subsidie	van	andere	instellingen	zonder	winstoogmerk	 	 		 	 		
Overige	subsidies	 	 		 	 		
	  		 +	 		
	    		
Baten	van	subsidies	 	 €	0,00	 	 €	0,00	

	     
Baten	van	sponsorbijdrage	 	 		 	 		
	     
Giften	en	donaties	particulieren	 	 365	 	 350	
Nalatenschappen	 	 50000	 	 		
Bijdrage	lotterijinstellingen	 	 		 	 		
Ovetige	giften	 	 		 	 		
	  		 +	 		
	     
Giften	 	 €	50.365,00	 	 €	350,00	

	     
Financiële	baten	 	 		 	 		
Overige	baten	 	 		 	 		
	   +	 	
  		 	 		
Som	van	de	baten	 	 €	50.365,00	 	 €	350,00	

	     
Lasten	 	    
Inkoopwaarde	van	geleverde	producten	 	 408,99	 	 200	
Verstrekte	subsidies	en	giften	 	 		 	 		
Aankopen	en	verwerving	 	 		 	 		
Communicatiekosten	 	 374,33	 	 375	
Personeeskosten	 	 19,6	 	 		
Huisvestingskosten	 	 		 	 		
Afschrijvingen	 	 		 	 		
Finaciële	lasten	 	 114,07	 	 120	
Overige	lasten	 	 		 	 		
	  		 +	 		
	     
Som	van	de	lasten	 	 €	916,99	 	 €	695,00	

	     
Saldo	van	baten	en	lasten	 	 €	49.448,01	 	 €	-345,00	

 
 

Toelichting Door een legaat is het vermogen in het boekjaar 2020 sterk toegenomen 
  
  
  
  

 


