Activiteiten Jane Goodall Instituut Nederland 2016
In 2016 zijn de activiteiten van het Jane Goodall Instituut Nederland (JGI NL)
onverminderd doorgegaan.
JGI is een non-profit organisatie die zich focust op de bescherming van
chimpansees en hun leefgebieden. Dit gebeurt in samenwerking met de
lokale bevolking (community-centered conservation).
Wereldwijd inspireert JGI mensen om het verschil te maken voor een gezonde
planeet en zich in te zetten voor mens, dier en milieu in hun eigen
gemeenschap. In Nederland richten de activiteiten zich met name op
fondsenwerving en educatie.
Het bezoek van Jane Goodall in december 2016 heeft veel publiciteit
opgeleverd. Een druk bezochte publiekslezing bij het Institute of Social
Sciences en de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, een lezing voor
vrijwilligers bij Safaripark de Beekse Bergen, een televisie-optreden bij RTL Late
Night en diverse interviews voor Radio en TV. In 2016 is opnieuw gebleken dat
het gedachtengoed van Jane Goodall uiterst waardevol en relevant blijft. En
bij 'jong publiek' niet alleen een luisterend oor vindt, maar ook tot duurzame
actie aanzet.
Toelichting behorende bij verkorte jaarrekening 2016
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende
Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de
organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor
fondsen bijeengebracht werden. Specifiek is deze verkorte versie opgesteld
voor externe doeleinden en publicatie.
Verslaggeving periode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een
jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en
passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten vorderingen, geldmiddelen, leningen en
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overige financieringsverplichtingen, schulden en overige te betalen posten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt voor reële
waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten
gewaardeerd voor de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve
rente methode. Aangezien van kortlopende financiële instrumenten de reële
waarde nauwelijks afwijkt van de nominale waarde, wordt hiervoor de
nominale waarde gehanteerd.
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs,
verminderd met een jaarlijkse lineaire afschrijving op basis van de verwachte
economische levensduur. Het afschrijvingspercentage voor inventaris 20%.
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde, eventueel
onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de
vorderingen.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben.
Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in het
economisch verkeer. Het gaat daarbij om diensten en producten die het
Jane Goodall Instituut ook zou hebben moeten inkopen indien zij deze niet in
natura zou hebben ontvangen. Algemene charikortingen worden niet gezien
als giften in natura. Het verwerken van de giften in natura heeft geen effect
op het resultaat en het vermogen, maar alleen een volume-effect op de
baten en lasten. De baten worden verantwoord onder de baten uit eigen
fondsenwerving, de lasten worden verantwoord onder de kostenposten
waaronder zij normaliter ook zouden worden meegerekend.
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Verkorte Jaarrekening 2016
BALANS
ACTIVA
Materiele Activa
Inventaris
Vlottende Activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa

PASSIVA
Reserves
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve Afrika Projecten
Afrika Projecten Algemeen
Opvangcentrum Ngamba Island
Opvangcentrum Tchimpounga
Opvangcentrum Chimp Eden
Kibale Snare Removal Team
Boomcertificaten Tanzania
Gombe, Tanzania
Mandril release project 2015
Schulden
Loonheffing
Diverse posten
Totaal passiva

31-12-2016

31-12-2015

€ 914

€ 1.142

€ 4.012
€€ 168.882

€ 1.142
€ 1.024
€ 114.292

€ 173.807

€ 117.600

€ 57.500

€ 38.339

€ 30.889
€ 8.002
€ 10.314
€ 22.780
€ 15.117
€ 10.519
€ 7.802
€ 10.000

€ 14.034
€ 2.342
€ 10.314
€ 34.347
€ 117
€ 10.519
€ 302
€-

€ 476
€ 407

€ 1.011
€ 6.275

€ 173.807

€ 117.600
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
realisatie
2016
BATEN
Donaties
Adopties
Giften
Baten uit verkopen artikelen
Boomcertificaten
Nalatenschappen
Baten uit acties van derden
Evenementen
Overige baten
Som der baten

begroting
2016

realisatie
2015

€ 40.584
€ 6.913
€ 2.366
€ 9.703
€€ 54.169
€ 5.200
€€ 4.850

€ 20.000
€ 40.500
€€ 13.500
€€ 15.000
€ 3.000
€ 42.500
€-

€ 120.247 *
€ 21.481
€ 1.733
€ 1.231
€ 1.782
€ 13.500
€ 48.735
€ 12.800
€ 5.140

€ 123.784

€ 134.500

€ 226.649

* bevat eenmalige grote gift ten bate van Tchimpounga & Chimp Eden
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Thema Afrika
Opvangcentra
Chimpanseebescherming
Community Centered Conservation
Reforestation
Onderzoek
Voorlichting in Nederland

€ 15.906
€ 5.000
€€€-

€ 152.774
€ 13.479
€ 1.241
€€-

€-

€ 8.000

€ 7.644

€ 20.906

€ 8.000

€ 175.138

€ 2.284

€ 10.000

€ 9.607

€ 32.477
€ 5.507

€ 35.000
€ 1.500

€ 36.990
€ 1.197

Som der lasten

€ 61.173

€ 54.500

€ 222.932

Resultaat bestemming
Dotatie continuiteitsreserve
Dotatie bestemmingsreserves

€ 19.161
€ 43.449

Totaal bestedingen tbv doelstelling
Werving Baten
Kosten fondsenwerving
Beheer en Administratie
Kosten Beheer en Administratie
Overige lasten

€ 2.081
€ -3.994
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1. Bestemmingsreserves
Reserves worden gevormd bij de bestemming van het resultaat. Bij de bestemming van het resultaat kunnen
tevens bestemmingsreserves worden gevormd dan wel bestaande bestemmingsreserves worden gemuteerd. De
mutaties kunnen toevoegingen of onttrekkingen zijn. Zo kan bij de resultaatbestemming door toevoeging een
bestemmingsreserve worden gevormd voor toekomstige uitgaven of lasten.
In het verleden zijn de volgende bestemmingsreserves gevormd:

1.1 Afrika Projecten Algemeen

Ter ondersteuning van de chimpansee bescherming- en CCC (Community Centered Conservation)-projecten is
besloten om een aantal grotere ontvangen giften hiervoor in te zetten. Naast specifieke projectgiften wordt
jaarlijks een gedeelte van de adoptiegelden hiervoor bestemd.

1.2 Chimpansee Opvangcentrum Ngamba Island

Sinds 2000 wordt Ngamba Island via een chimpansee adoptieprogramma ondersteund. Deze
bestemmingsreserve wordt gevormd door chimpansee-adopties en geoormerkte giften en donaties van derden.
Uit de bestemmingsreserve worden uitgaven voor Ngamba Island betaald.

1.3 Chimpansee Rehabilitatie Centrum Tchimpounga

Sinds 2007 wordt Tchimpounga via een adoptieprogramma ondersteund. Deze bestemmingsreserve wordt
gevormd door chimpansee-adopties en geoormerkte giften en donaties van derden. Uit de bestemmingsreserve
worden de uitgaven voor Tchimpounga betaald.

1.4 Chimp Eden

Sinds augustus 2014 voert JGI Nederland in opdracht van JGI Global een tijdelijke projectadministratie voor de
herstructurering van JGI Zuid-Afrika’s Chimp Eden. Een opvang voor chimpansees in Nelspruit.

1.5 Kibale Snare Removal Team

Eind 2007 is besloten om een gedeelte van de bestemmingsreserve Afrika Projecten Algemeen in te zetten voor
vijfjarige (2008-2012) steun aan het Kibale Snare Removal Team in Oeganda. Elk jaar wordt bekeken of deze
steun wordt voortgezet.

1.6 Onderzoek in Gombe Stream National Park, Tanzania

In september 2014 is het duo-adoptie programma gelanceerd om het onderzoeksstation van Jane Goodall in
Gombe Stream National Park te ondersteunen. Deze bestemmingsreserve wordt gevormd door de volledige duoadopties en geoormerkte giften en donaties van derden. Uit de bestemmingsreserve worden de uitgaven voor
het onderzoeksstation betaald.
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Kostenpercentage fondsenwerving
Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie tot de totale baten procentueel
weergegeven voor de jaren:

Baten eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving
Kostenpercentage fondsenwerving

2016
€ 118.548
€ 2.284
1,9%

2015
€ 179.929
€ 9.607
5,3%

Jane Goodall Instituut Nederland is geen CBF keurmerkhouder maar volgt wel het beleid om onder het
maximum percentage van 25% voor kosten fondsenwerving te blijven.

Bezoldiging Coordinator
Naam
Functie
Dienstverband
Periode
Uren
Totale kosten
dienstverband

R. Hemerik
Directeur
Bepaalde tijd

B. Alfons
Coordinator
Bepaalde tijd
12 maanden

1-jan t/m juni 2016
(juni 2016 uit dienst)

vanaf 1 augustus 2016

36 uur

18 uur

€ 20.956

€ 5.734
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Samenstelling Bestuur
Per 31-12-2016 kende het Bestuur de volgende samenstelling:
Mevr. K. Bloem

- Voorzitter

Dhr. S.M. van Vliet - Penningmeester
Mevr. M. Veen

- Secretaris

Mevr. D. Plantenga

- lid
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