Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting European Climate Foundation (“ECF”)
2 7 3 1 3 8 7 7

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

Riviervismarkt 5
0 7 0 7 1 1 9 6 0 0

E-mailadres

info@europeanclimate.org

Website (*)

https://europeanclimate.org/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 9 0 6 2 7 5 3

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

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

Nederland/ EU/ Wordlwide
1 5 1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
0

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Laurence Tubiana

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

The ECF is established to pursue the following objectives:
a.
to promote climate and energy policies pertaining the promotion of
greenhouse gas emission reduction; to promote and contribute to the international role
of Europe in limiting climate change; to further and promote efficient and safe energy
consumption; to sustainably develop clean technologies relating to energy
consumption; and to minimize harmful emissions (including ozone gas emissions) in
view of climate change;
b.
and to educate and raise awareness among the general public regarding
the topics described in sub-paragraph “a” above and regarding any related topics, all in
the broadest sense.
The ECF shall be a non-profit organisation.

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?

The ECF is dedicated to responding to the global climate crisis by creating a net-zero
greenhouse gas emissions society. The ECF harnesses the power of effective
philanthropy to support the climate community in shaping public debate and forging
bold solutions. Together with hundreds of partner organisations the ECF is at the
forefront of a global movement to ensure a liveable planet for future generations.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

The ECF aims to realise its objectives by raising funds and accepting donations, and
subsequently by organising programmes and re-granting its financial means to achieve
its objectives.
The ECF is not an endowed foundation and relies on fundraising to finance its
activities. The ECF seeks cash grants from other charitable organisations, including
foundations and charity lotteries, and also from individuals.
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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.

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

In 2020 ECF has spent its income on the following programme objectives: 1)Low
carbon power generation; 2) Buildings; 3)Clean Transportation; 4)Building Political will;
5) European Climate Policies; 6)Industry and Innovation; 7)International Climate
Politics 8)International Energy work 9)Global Convenant of Mayors support 10)Global
Strategic CCommunications on Climate
ECF keeps its funds in cash and cash equivalents.

See Annual Financial Statements

Open

The members of the Supervisory Board do not receive remuneration. There are also no
other financial relationships. The total amount of remuneration paid in 2020 to the
Management Board amounts to 297,685 EUR (including pension and social securities).
Personnel is remunnerated with a salary on a monthly basis in line with ECF's
compensation framework and in line with the salary bands determined by ECF.

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.

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

https://europeanclimate.org/stories/
https://europeanclimate.org/funding-grantmaking/

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€

12.250

€

482.802

€

470.552

289.286

€

+

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 168.729.278

€ 82.924.868

€

12.250

€

301.536

€

643.211

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€ 12.426.265

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

+

€ 169.855.291

9.348.662

31-12-2019 (*)

€

+

9.209.072

4.232.809

+

€ 21.774.927

€ 13.441.881

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€ 148.080.364

€ 71.322.882

Totaal

€ 169.855.291

1.538.359

+
€ 84.463.227

+

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

€

€ 169.372.489

Totaal

+

Passiva

+
€ 84.764.763

+

a link to our Annual Financial statements: page 24 Notes to specific items of the consolidated balance sheet

+
€ 84.764.763
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

1.714.536

Overige giften

€

124.514.699

Giften

€

126.340.369

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

€
€

111.134

541.328

€

+

€

1.566.666

€

74.605.977

€

76.713.971

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

126.340.369

+

76.713.971

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

89.595.259

€

59.979.743

Aankopen en verwervingen

€

5.748.373

€

999.260

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

16.218.201

€

12.486.963

Huisvestingskosten

€

1.491.114

€

1.048.662

Afschrijvingen

€

111.872

€

87.631

Financiële lasten

€

3.783.978

€

-31.928

Overige lasten

€

1.057.259

€

842.710

Som van de lasten

€

118.006.056

€

75.413.041

Saldo van baten en lasten

€

8.334.313

€

1.300.930

€

+

+
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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.

a link to our Annual Financial statements: page 26 Notes to
specific items of the consolidated statement of benefits and costs

Open

