Activiteiten Jane Goodall Instituut Nederland 2018
In 2018 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). Daarnaast 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, educatie en het financieel steunen van
Afrikaanse projecten.
Het doel voor 2018 was om te bouwen op de professionalisering en automatisering slag die in 2017
werd gemaakt. We mochten de eerste effecten zien van de actieve sociale media campagnes,
startten een unieke samenwerking met GreenChoice en mochten in mei Jane Goodall zelf
verwelkomen in Nederland.
Het bezoek van Jane Goodall van 23 tot en met 26 mei was weer heel bijzonder. Met niet
aflatende energie was zij een voorbeeld voor de velen tijdens haar 3-daagse bezoek aan
Nederland. Het drukke programma bestond onder andere uit een avond in Carré waarin zij de
uitverkochte zaal toesprak en daarna op het podium een gesprek voerde met Twan Huijs; haar
aanwezigheid bij Umberto Tan tijdens de Late Night show waarin haar boodschap werd versterkt
door de aanwezigheid van André Kuijpers; een Roots & Shoots middag en avond op de
Hogeschool van Amsterdams waar kinderen met trots hun R&S projecten aan haar toonden en zij
vervolgens via video conferencing een aantal scholen in Nederland tegelijk toesprak; een topvrouwen van Nederland diner tijdens welke zij de meer dan 120 aanwezigen indringend toesprak
over de stand van de wereld, de noodzaak te handelen en met elkaar te brainstormen hoe dat
vormgegeven kan worden; en natuurlijk mocht een moment met alle meer dan 50 vrijwilligers die
haar werk in Nederland belangeloos steunen niet onderbreken. Tussendoor had zij nog tijd om een
aantal CEO’s van bedrijven te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen hoe samen op
te trekken bij het verwezenlijken en verder uitbouwen van datgene waarvoor zij zich inzet: de
duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden en om jongeren te inspireren om in
actie te komen voor een betere wereld voor mens en dier.
In 2018 is opnieuw gebleken dat het gedachtegoed 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 2018
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.
Na sluiting van de balansdatum zijn omissies geconstateerd in de manier waarop baten en lasten
zijn gerapporteerd. Het resultaat over 2018 is gewijzigd van €19.704 positief, naar € 4.198 negatief.
Tevens is besloten niet langer gebruik te maken van ‘overlopende passiva’, maar de
bestemmingsreserves onder te verdelen algemene reserves en project reserves. Het bestuur heeft 5
april 2020 ingestemd met de wijzigingen in de jaarrekening 2018.
Verslaggeving periode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt
samen met het kalenderjaar.
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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 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 charity kortingen 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 2018

Balans per 31 december 2018
31/12/2018
€

31/12/2017
€

Activa
Materiële vaste activa
Inventaris en apparatuur

457

685
457

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen projecten en
overlopende activ
Liquide middelen

685

6.834
-

6.000
180

147.759

152.592

Totaal activa

154.593

158.772

155.050

159.457

Passiva
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve algemeen
Bestemmingsreserve projecten

47.500
38.731
65.769

47.500
21.828
62.158
152.001

Overige kortlopende schulden
Nog te betalen

-

131.486

24.712
-

Overlopende passiva
Loonheffing
Diverse posten

Totaal passiva

1.194
1.855

24.712
1.069
2.190

3.049

3.259

155.050

159.457

3

Staat van baten en lasten over 2018 in euro’s
Werkelijk
2018
Baten
Donaties
Adopties Ngamba
Adopties Tchimphounga
Giften
Fondsen
Verkoop artikelen
Boomcertifcaten
Acties van derden
Evenementen
Overige baten
Totale baten
Uit Exploitatie besteed aan Doelstellingen
Project Senegal divers
Opvang Congo Tchimphounga
Opvang Uganda Ngamba
Congo Mandril Release
Uganda Kibale Snare Removal
Algemeen boomplanten
Zuid-Afrika Chimp Eden Opvang
GreenChoice Tanzania boomplant
Tanzania Gombe
Tanzania - Chimp - R&S

Kosten fondsenwerving
Kosten beheer & administratie
Kantoor kosten
Overige kosten
Afschrijvingen
Totale lasten
Saldo Baten en Lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat

Begroting
2018

Werkelijk
2017

25.636
16.162
14.003
59.419
18.775
6.724
2.400
28.178
171.297

10.000
19.000
15.000
50.000
20.000
2.500
15.000
131.500

8.864
17.887
13.003
10.000
127
165
102
15.711
1.48264.378

4.000
10.402
14.310
10.000
5.612
10.372
2.594
30.448
9,121

12.000
15.200

14.310
10.402
-

-

96.858

72.200

8.000
32.712

29.165
41.623
4.255
3.556
228
175,686

2.500
41.000
2.000
4.000
228
121.700

3.468
32.659
1.839
4.173
228
75.079

4.389-

9.800

10.701-

191

-

-

4.198-

9.800

10.701-

Resultaat bestemming
Continuïteitsreserve
Bestemmingreserve algemeen
Bestemmingsreserve projecten

0
19.074
23.271-

0
9.800
0

0
10.7010

4.198-

9.800

10.701-
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Toelichting Balans
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve dient ter dekking van de financiële risico’s op de korte termijn met als doel
het waarborgen dat Jane Goodall Instituut Nederland haar activiteiten in de toekomst kan blijven
voortzetten. Richtlijn reserves Goede Doelen: De maximaal toegestane continuïteitsreserve
bedraagt anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.
Kosten werkorganisatie
Personeel
Huisvesting
Kantoor en algemeen
Afschrijving en rente
Toegerekende kosten
werving baten
Totaal

€ 44.646
-€ 4.255
€
90
€ 5.833
€ 54.824

De omvang van de continuïteitsreserve blijft onveranderd op €47.500, dit is 0,87% van de kosten
van de werkorganisatie.
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. Het verloop in de reserves was als volgt:

Verloop balans

Saldo

Saldo

31-12-2017

31-12-2018

toevoegingen

Bestemmings reserve algemeen

21.828

19.073,66

Bestemmingsreserve projecten

38.731,34

86.870

(23.271,19)

72.720

Opvangcentrum Ngamba Island Oeganda

22.312

(1.380,09)

20.932,28

Opvangcentrum Tchimpounga Congo

20.716

Opvangcentrum Chimp Eden Zuid-Afrika

800,18

21.516,26

1.742

(2.594,00)

Oeganda Kibale Snare Removal Team

13.778

(5.612,00)

Boomplantingen Algemeen

10.519

(10.371,79)

147,21

7.802

(9.120,92)

7.802,00

Tanzania Gombe
Senegal Conservation and Education
Mandril release project 2015
Tanzania Greenchoice

10.000
-

(10.000,00)
15.007,44

(851,64)
8.166,00

15.007,44

Overige kortlopende schulden
De kortlopende schulden uit 2017 waren onderdeel van projectreserves, deze zijn in de loop van
2018 uitgekeerd aan de betreffende projecten.

Toelichting Baten en Lasten
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De baten namen in 2018 fors toe. Naast onze vaste donaties voor de opvang in Tchimpounga en
Ngamba mochten we veel nieuwe vaste donateurs verwelkomen. Ook het evenement in mei,
waarbij professor Jane Goodall op bezoek kwam in Nederland was een groot succes, waardoor
we een mooi resultaat konden neerzetten.
Wij zijn bijzonder blij dat we dit jaar een samenwerking konden tekenen met Greenchoice die ons
boomplantproject in Gombe, Tanzania, voor meerdere jaren zal steunen.
Aan de volgende projecten konden wij dankzij onze donateurs en inspanning van het team
ondersteunen;
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.
Over het afgelopen jaar is € 14.310 uitgegeven ter ondersteuning van de lopende kosten
Chimpansee Rehabilitatie Centrum Tchimpounga
Sinds 2007 wordt Tchimpounga via een chimpansee adoptieprogramma ondersteund. Deze
bestemmingsreserve wordt gevormd door chimpansee-adopties en geoormerkte giften en
donaties van derden.
Over het afgelopen jaar is € 10.402 uitgegeven ter ondersteuning van de lopende kosten
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. Dit jaar kon € 2.594 worden overgemaakt ter ondersteuning van dit
opvangcentrum. Hiermee is de totale bestemmingsreserve in een periode van 5 jaar uitgegeven
ten behoeve van dit bijzondere opvangcentrum en is de tijdelijke ondersteuning ten einde
gekomen. Momenteel wordt onderzocht welke ondersteuningsbehoefte er in de (nabije) toekomst
is.
Kibale Snare Removal Team
Eind 2007 is besloten om een gedeelte van de donaties 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. Vanwege het goede werk is in 2018 besloten deze steun wederom te continueren. We
mochten dit jaar € 5.612,- overmaken naar dit project.
Boomcertificaten Tanzania
Boomplanten
In het kader van het Tacare project in Tanzania is € 10.372 aangewend voor de aanplanting van
bomen. Hiermee is weer een deel van de leefomgeving van de chimpansee aldaar veiliggesteld.
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. Ook dit jaar zijn weer kosten voor het
onderzoeksstation betaald van in totaal € 9.121.
Conservatie en educatie in Senegal
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Vanuit de exploitatie is in 2018 met een gift van Stichting Wildlife het Senegal project in Dindefelo
gesteund met € 4.000. Gestuurd vanuit JGI Spanje zet JGI zich in voor de bescherming van
verschillende in het wild levende west Afrikaanse chimpansees.
Mandrillen Release project
Sinds 2015 bestaat deze bestemmingsreserve met als doel het weer terug brengen van mandrillen
in de natuur. Dit jaar hebben we de volledige reserve € 10.000 hiervoor kunnen aanwenden.
GreenChoice Reforestation
In 2018 is een bijzondere samenwerking met GreenChoice gestart voor de aanplant van 1,2 miljoen
bomen in twee jaar in chimpansee leefgebieden in het westen van Tanzania. Het bijzondere van
het project is ten eerste de samenwerking met energieleverancier GreenChoice die hen in staat
stelt CO2 compensatie te realiseren en ten tweede de samenwerking met de lokale bevolking. Bij
120 scholen worden onder begeleiding van experts ‘tree nurseries’ gerealiseerd waarvoor de
schoolkinderen daarna zelf de verantwoordelijkheid dragen. Door tegelijkertijd een Roots & Shoots
programma uit te voeren wordt het bewustzijn voor een florerende natuur bij de kinderen vergroot.
Dit leidt tot eigenaarschap van het planten van de bomen bij de kinderen en hun ouders. Als de
boompjes voldoende groot zijn worden deze samen met ouders en lokale leefgemeenschappen
geplant. In 2018 werd hieraan vanuit de exploitatie € 30.448,- uitgegeven.
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Kostenpercentage fondsenwerving
Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie tot de totale baten
procentueel weergegeven:
Baten eigen fondsenwerving
€ 171.297
Kosten eigen fondsenwerving
€ 29.165
Kostenpercentage fondsenwerving
17,00%
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 Coördinator Nederland
Naam:
Functie:
Dienstverband:
Uren:
Rapportage periode:

L.F. van Hage
Country manager
Aard (looptijd): Bepaalde tijd van 24 maanden
36 uur per week
01/01/2018 – 31/12/2018
2018

2017
(obv ¾ jaar)

Jaarinkomen:
Bruto salaris
Vakantiegeld
Totaal
SV lasten (wg deel)
Pensioenlasten (wg deel)

€ 34.222
€ 3.137
€ 37.359
€ 7.286
€0

€ 23.925
€ 2.269
€ 26.194
€ 4.443
€0

Totaal

€ 44.646

€ 30.637

Samenstelling Bestuur
Per 31-12-2018 kende het Bestuur de volgende samenstelling:
Mevr. K. Bloem
- Voorzitter
Dhr. A.J. Brouwer
- Penningmeester
Dhr. S.M. van Vliet
- Lid
Mevr. S. Keulaerds
- Lid
Mevr. L. Rutgers
- Lid
Dhr. M. Van der Schaaf
- Lid
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