Activiteiten Jane Goodall Instituut Nederland 2019
In 2019 zijn de activiteiten van het Jane Goodall Instituut Nederland onverminderd doorgegaan.
Het Jane Goodall Instituut is een non-profit organisatie die zich focust op de duurzame bescherming van
chimpansees en hun leefgebieden. Dit gebeurt in samenwerking met de lokale bevolking (communitycentered conservation), educatie en publieksvoorlichting. Daarnaast inspireert het Jane Goodall
Instituut 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.
2019 was een bijzonder jaar, het jaar waarin Jane Goodall 85 werd en we dat met velen gedurende het
jaar vierden! Naast vele kleine verjaarsacties markeerden twee evenementen dit bijzondere jaar.
Op 3 april, vierden we Jane’s verjaardag met een verjaarsseminar ‘Van chimpansee tot wolf’ in Pakhuis
de Zwijger. Vele mooie sprekers deelden hun perspectief op de centrale vraag "Hoe beschermen we
dieren in het wild tegen de mens?" met zo’n 150 bezoekers.
Het tweede markante evenement was het 3-daagse bezoek van Jane aan Nederland, begin
december. Op vrijdag hield zij samen met Frans Lanting, een van bekendste natuurfotografen ter
wereld, een lezing op de Universiteit van Utrecht met zo’n 500 studenten in de zaal en nog eens
honderden online via de live stream van National Geographic. Twan Huys modereerde een
geanimeerd gesprek tussen Jane, Jan van Hooff, Frans Lanting en de aanwezige studenten. Op
zaterdagmiddag sprak Jane voor genodigden van het Lunar Instituut in Hilversum, met een nagesprek
gefaciliteerd door Ilco van der Linde. Ook hier was Frans Lanting aanwezig met schitterend en uniek
beeldmateriaal van chimpansees in Afrika. Zaterdagavond sprak Jane in Mainstage de zaal toe met
bijna 2000 bezoekers. Humberto Tan zorgde voor de introductie en het gesprek met de zaal. Op
zondagavond tenslotte genoten zo’n 100 dinergasten van Jane’s bijzondere verhaal in het Koninklijk
Instituut voor de Tropen, en werd haar boodschap onderstreept door prachtige beelden van Frans
Lanting en zijn vrouw. Harm Edens leidde deze avond in goede banen. Door de inzet van veel
vrijwilligers werden de evenementen strak georganiseerd.
Dankzij de donaties, adopties, nalatenschappen en giften gedurende het jaar en tijdens deze
evenementen konden we belangrijke en mooie projecten ondersteunen. Zo continueerden we
bijvoorbeeld onze ondersteuning aan de opvang van chimpansees in Chimp Eden (Zuid-Afrika),
Ngamba Island (Oeganda) en Tchimpounga (Congo). Ook konden we de zo belangrijke ondersteuning
aan de bescherming van de leefomgeving voorzetten door middel van bijvoorbeeld bijdragen aan het
Kibale Snare Removal Program (Oeganda) en het planten van bomen in West-Tanzania met onze lange
termijn partner GreenChoice. Tenslotte, maar niet minder belangrijk vanwege het lange termijn effect,
droegen we bijvoorbeeld bij aan Conservation & Education van de lokale communities in Senegal. Ook
in Nederland werden vele Roots & Shoots workshops gehouden met als doel jonge mensen het belang
van het in harmonie leven met de natuur te laten voelen en hen te inspireren hier actie op te nemen. Dit
laatste ook weer volledig in lijn met Jane’s boodschap ‘Each and every one of us makes a difference’.
In 2019 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.
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Toelichting behorende bij verkorte jaarrekening 2019
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 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 2019

Balans
31-12-2019
€

31-12-2018
€

Activa
Materiële vaste activa
Inventaris en apparatuur

228

457
228

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Liquide middelen

4.754
18.165
257.714

Totaal activa

Passiva
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve algemeen
Bestemmingsreserve fondsen

457
6.834
147.759

280.633

154.593

280.862

155.050

47.500
71.475
141.970

47.500
38.731
65.769
260.945

152.001
-

Overlopende passiva en kortlopende schuld
Crediteuren
Loonheffing
Diverse posten

Totaal passiva

16.023
1.379
2.515

1.194
1.855
19.917

3.049

280.862

155.050
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Staat van baten en lasten
Begroting
31-12-2019

2019

31-12-2018

€

€

€

Baten
Baten Particulieren

159.100

182.000

62.525

Baten Bedrijfsleven

50.000

50.000

59.419

Nalatenschappen

36.500

15.000

-

1.604

5.000

2.400

90.008

10.000

28.178

-

-

18.775

337.212

262.000

171.297

Besteed aan doelstelling

146.731

214.875

132.330

Roots & Shoots Nederland

29.670

11.900

15.765

117.061

202.975

116.565

Wervingskosten

51.922

27.125

27.589

Beheer & Adminstartie

29.670

15.500

15.765

Totaal lasten

228.323

257.500

175.685

Saldo baten en lasten

108.889

4.500

55

-

108.945

4.500

Acties derden
Eigen acties
Overige baten
Totaal baten

Lasten

Projecten Afrika

Financiële baten en lasten

Resultaat

4.388-

191

4.197-
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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.
De omvang van de continuïteitsreserve blijft onveranderd op €47.500, dit is 84% van de kosten van de
werkorganisatie.
Kosten werkorganisatie
Personeel
Huisvesting
Kantoor en algemeen
Afschrijving en rente
Kosten werving baten*
Totaal


€ 44.838
€ 3.415
€ 4.795
€
283
€ 3.289
€ 56.620

Gecorrigeerd voor eenmalige kosten evenement december 2019

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. Van het resultaat over 2019 van € 108.945 is € 76.201 toegekend aan specifieke
projecten en € 32.744 aan de algemene reserves.
Het verloop van de reserves was als volgt:

RESERVES
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve Algemeen
Opvangcentrum Ngamba Island
Opvangcentrum Tchimpounga
Opvangcentrum Chimp Eden
Kibale Snare Removal Team
Boomplantingen
Gombe, Tanzania
Senegal Conservation Camp
Greenchoice Tanzania Boomplant
Burundi Bosbeplanting
Totaal reserves

Saldo
01-01-2019
€
47.500
38.731
20.932
21.516
8.166
147
15.007
152.001

Toevoeging
€
0
66.929
11.891
25.219
11.525
5.578
281
7.508
11.048
45.455
6.488
191.920

Onttrekking
€
0
(34.185)
(8.166)
(37.623)
(79.974)

Saldo
31-12-2019
€
47.500
71.475
29.822
46.735
11.525
5.578
428
7.508
11.048
22.840
6.488
260.945
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Toelichting Baten en Lasten
In 2019 mochten we de 85e verjaardag van dr. Jane Goodall vieren. Wij organiseerden diverse
evenementen waardoor we veel nieuwe donateurs mochten verwelkomen. In december kwam Jane
Goodall op bezoek in Nederland en vonden er diverse activiteiten plaats die mede dankzij onze vele
vrijwilligers fantastisch zijn verlopen. 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.
Doordat een belangrijk deel van de inkomsten tijdens het bezoek van Jane in december is gerealiseerd,
hebben wij dat in 2019 niet kunnen realiseren.
Wij zijn bijzonder blij dat we dit jaar een nieuwe samenwerking hebben getekend met Greenchoice die
ons boomplantproject in Gombe, Tanzania voor nog 5 jaar zal steunen.
Een overzicht van onze doelstellingen;
Chimpansee Opvangcentrum Ngamba Island
Sinds 2000 wordt Ngamba Island via een chimpansee adoptieprogramma ondersteund. Deze
bestemmingsreserve wordt gevormd door chimpansee-adopties en donaties van derden. De donaties
worden gebruikt ter ondersteuning van het lopende programma. Er is enige vertraging opgelopen met
het donatieprogramma, de opgebouwde reserves zijn vrijwel geheel in januari 2020 overgemaakt.
Chimpansee Rehabilitatie Centrum Tchimpounga
Sinds 2007 wordt Tchimpounga via een chimpansee adoptieprogramma ondersteund. Naast de
inkomsten voor het adoptieprogramma van onze vaste donateurs is er ruim € 17.000 opgehaald voor
andere ondersteunende projecten in het Tchimpounga National Park.
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.
Dankzij een aantal mooie donaties hebben we in 2019 weer een reserve kunnen opbouwen.
Sinds 2019 is er tevens een project gestart om het land van het centrum aan te kopen, ook hiervoor
ontvingen we de eerste donatie.
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
€ 8.166 overmaken naar dit project.
Tanzania Chimp and Chimp habitat protection with Roots & Shoots and education support
In het kader van het Tacare project in Tanzania is € 25.304 aangewend voor de bescherming van
chimpansee leefgebieden middels aanplanting van bomen in samenwerking met het Roots & Shoots
programma aldaar. Hiermee is weer een deel van de leefomgeving van de chimpansee veiliggesteld
en de jeugd bewust gemaakt van het belang van bescherming van de natuur en de bescherming van
chimpansees in het wild. Door lokale bevolking te informeren over het belang van de bescherming en
hun rol hierbij wordt bewustwording gecreëerd.
Burundi boomplanten
Het Foresty Roots & Shoots programma ontving €1.345 van ons. Dankzij de steun van donateurs kunnen
wij dit programma het aankomende jaar ook steunen met ruim €6.000.
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GreenChoice Boomaanplanting in West Tanzania
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 135 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 2019
werd hieraan vanuit de exploitatie € 37.623 uitgegeven.
Roots & Shoots Nederland
In 2019 is een begin gemaakt om de toolkit van Roots & Shoots een opfrisbeurt te geven. Met een extern
bureau wordt gekeken hoe de doelgroep van basis- en middelbare school leerling tot student kan
worden aangespoord om mooie projecten te starten. Daarnaast is veel tijd gestoken in het opleiden
van extra vrijwilligers zodat we vanaf 2020 een kickstart kunnen maken met dit fantastische programma.
Kantoorkosten
In 2019 is een kantoor gehuurd aan de TT Vasumstraat. Wij mochten een nieuwe medewerkster
verwelkomen zodat een ruimere behuizing noodzakelijk werd. Bovendien kunnen wij nu werkplekken
creëren voor de vrijwilligers die regelmatig langskomen om ons te ondersteunen. De kosten zijn hierdoor
ruim €4.000 hoger dan in 2018 en de begroting.
Verkoopkosten
De verkoopkosten zijn fors toegenomen, dit is geheel toe te schrijven aan de kosten voor ons
evenement in december. Wij huurden o.a. de Brabanthallen om een publiek van circa 2.000 de
gelegenheid te geven om Jane Goodall samen met Frans Lanting te zien en horen spreken.
Kosten verdeelstaat
Doelstelling
Afrika Projecten
Doelbesteding
Pesoneelslasten
kantoorkosten
Verkoopkosten
Overig
Totaal

79.974
11.210
2.052
23.085
740
117.061

Werving baten
Marketing &
communicatie

R&S NL
8.968
1.642
18.468
592
29.670

15.693
2.873
32.319
1.037
51.922

Beheer &
Administratie
8.968
1.642
18.468
592
29.670

Totaal
2019
79.974
44.838
8.210
92.340
2.962
228.323

Begroting
2019

Realisatie
2018

180.000
45.000
6.000
24.000
2.500
257.500

96.858
41.623
4.255
29.165
3.784
175.685

In de kostenverdeelstaat worden alle kosten verdeeld over de rubrieken in de Staat van Baten en
Lasten.
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Personeelskosten 2019
Brutosalaris
Vakantiegeld
Sv lasten (wg deel)
Pensioenlasten (wg deel)
Totaal

€ 39.696
€ 3.841
€ 8.310
€
0

Inhuur derden
Overig
Totaal

€ 2.676
-€ 9.684

€ 51.847

€ 44.839

Samenstelling Bestuur
Per 31-12-2019 kende het Bestuur de volgende samenstelling:
Dhr. A.J. Brouwer
- Voorzitter
Mevr. L.L.F. Rutgers
- Penningmeester
Dhr. S.M. van Vliet
- Lid
Mevr. S. Keulaerds
- Lid
Dhr. M. Van der Schaaf
- Lid
Mevr. E. Hendrix
- Lid
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