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Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben.

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.

Financiële instrumenten

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva
en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa
en passiva en de resultaatbepaling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar.
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Verslaggeving periode

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.

Toelichting behorende bij verkorte
jaarrekening 2020
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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.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

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.

Vorderingen en overlopende 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%.

Materiële vaste activa

Jaarrekening 2020

18.46666.523

Bestemmingsreserve algemeen

Bestemmingsreserve fondsen

1.578

Loonheffing

Diverse posten
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Totaal passiva

3.081

Crediteuren

Overlopende passiva en kortlopende schuld

47.500

96.225

-

3.961

-

Continuïteitsreserve

Passiva

Totaal activa

Liquide middelen

Debiteuren

Vorderingen overlopende activa

Voorraden

Vlottende activa

Inventaris en apparatuur

Materiële vaste activa

Activa

Verkorte Jaarrekening I 2020
Balans

31-12-2020

31-12-2020

€ 100.215

4.659

95.557

€ 100.215

100.215

-

2.515

1.379

16.023

141.970

71.475

47.500

257.714

18.165

-

4.754

228

31-12-2019

31-12-2019
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€ 280.862

19.917

260.945

€ 280.862

280.633

228

64.442
13.200
10.000
5.602
5.564
9.538

194.172

Bedrijfsleven

Fondsen

Nalatenschappen

Acties derden

Evenmenten

Overige Baten

Totale baten

311.183

29.070
19.327

Besteed aan doelstelling

Wervingkosten

Beheer & Administratie
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Saldo Baten en Lasten

Rentebaten

165.389-

20

359.581

37.805

Roots & Shoots Nederland

Totale lasten

273.378

Afrika projecten

Lasten

85.825

Exploitatie 2020

Particulieren

Baten

Baten en lasten

Toelichting op de staat van
Baten en Lasten

140.696-

294.446

16.500

28.875

249.071

16.500

232.517

153.750

5.000

-

5.000

-

25.000

50.000

68.750

Begroting 2020

108.819

228.393

29.670

51.992

146.731

29.670

117.061

337.212

15.450

90.008

1.604

36.500

-

45.455

148.196
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Jaarrekening 2019

249
2.937

Afschrijving en rente

Kosten werving baten
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5.410

Kantoor en algemeen

€ 83.044

4.644

Huisvesting

Totaal

69.805

Personeel

Kosten werkorganisatie

De omvang van de continuïteitsreserve blijft onveranderd op €47.500, dit is 57% van
de kosten van de werkorganisatie. Door de gestegen personeelslasten is de dekking
gedaald van 84% in 2019 naar 57% in 2020.

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.

Continuïteitsreserve

Toelichting Balans

11.525
5.578
428
7.508
11.048
22.840
6.488

Opvangcentrum
Chimp Eden
Kibale Snare Removal
Team
Boomplantingen
Combe, Tanzania
Senegal Conservation
Camp; Educatie
Greenchoice Tanzania
Boomplant
Burundi Bosplanting

-

46.735

Opvangcentrum
Tchimpounga
Tchimpounga park

29.822

71.475

47.500

Saldo
31-12-2019

Opvangcentrum
Ngamba Island

Bestemmingreserve
Algemeen

Continuïteitsreserve

Reserve

Het verloop van de reserves was als volgt:

638

59.421

11.000

450

26

-

26.075

784

15.239

14.300

37.776

-

Toevoeging

6.488

89.778

17.000

6.888

-

5.578

37.525

-

22.773

24.869

52.046

-

Onttrekking
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638

-

5.048

1.070

454

-

75

784

39.201

19.253

18.466-

47.500

Saldo
31-12-2020

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 €165.389 negatief over 2020 komt € 75.448 ten laste van de reserves van
specifieke projecten en € 89.941 van de algemene reserves. De bestemmingsreserve algemeen vertoont een negatief saldo als gevolg van de voorfinanciering van het
Roots & Shoots programma Nederland.

Bestemmingsreserves
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Chimp Eden
Sinds augustus 2014 steunt het Jane Goodall Instituut Nederland het Chimp Eden
opangcentrum van het Jane Goodall Instituut Zuid-Afrika. Een opvang voor geredde
chimpansees in Nelspruit. Dankzij een aantal mooie donaties hebben we in 2020
weer een mooie bijdrage kunnen leveren van €37.525.

Chimpansee Rehabilitatie Centrum Tchimpounga
Sinds 2007 wordt Tchimpounga via een chimpansee adoptieprogramma ondersteund
waaraan wij in 2020 bijna €23.000 konden overmaken. Daarnaast is bij onze donateurs geld opgehaald voor andere ondersteunende projecten in het Tchimpounga
National Park, dit zal in de loop van 2021 worden besteed.

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. Aan de opvang in Uganda werd €24.869 besteed.

Een belangrijk deel van de baten in 2019 werden tijdens het bezoek van Jane
Goodall in december gerealiseerd. Deze baten alsmede nog een aantal lopende
projecten uit 2018 werden in het afgelopen jaar besteed. Dankzij de bijdragen van
donateurs konden wij 10 programma’s steunen en kregen we extra middelen om
COVID-19 noodhulp in Tanzania te bieden. Een aantal projecten lichten we hier toe.

Een overzicht van onze doelstellingen;

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

Ondanks de beperkingen is 2020 zijn de baten boven (aangepaste) begroting uitgekomen, mede dankzij major donors die onder andere COVID-19 gerelateerde noodsteun hebben gegeven. Ook waren wij verheugd dat onze partner Greenchoice een
extra donatie heeft gedaan ter ondersteuning van het team in Tanzania.

Het jaar 2020 is voor iedereen anders verlopen dan gedacht. Door de beperkende
maatregelen rondom COVID-19 werd de opening van het Bonobo verblijf in Ouwehands dierenpark, waar Jane aanwezig zou zijn, tot nader order uitgesteld. Ook
andere activiteiten werden afgezegd of in een andere -online- omgeving opgezet.

Toelichting Baten en Lasten
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Kantoor en verkoop en overige kosten
De kosten gerelateerd aan de bedrijfsvoering waren iets hoger dan begroot. In 2020
is besloten de administratie gedeeltelijk uit te besteden aan een administratiekantoor,
zijn de verzekeringskosten toegenomen en is er geïnvesteerd in de opzet en layout
van het jaarverslag.

Roots & Shoots Nederland
Dankzij de steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Suzanne Hovingastichting konden wij de toolkit voor het Roots & Shoots programma vernieuwen. We
hebben veel nieuwe vrijwilligers getraind hoe de toolkit in te zetten voor diverse programma’s. Ook zijn er door circa 145 jongeren diverse projecten opgezet. Ondanks
uitstel van het event met Ouwehands dierenpark hebben wij toch gezamenlijke een
Roots & Shoots actie opgezet.

Greenchoice Boomaanplanting in West Tanzania
De samenwerking met Greenchoice is vorig jaar met nog 5 jaar verlengd. In 2019 en
2020 zijn 667.968 miljoen bomen gepland 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. Daarnaast is samen met
Greenchoice een auto aangeschaft voor het team in Tanzania. In 2020 werd vanuit
de exploitatie € 89.778 besteed.

Tanzania Chimp and Chimp habitat protection with Roots & Shoots and
education support
Sinds 2019 steunt Jane Goodall Instituut Nederland in het kader van het Tacare
project in Tanzania twee Roots &Shoots jongerenprojecten. Met deze twee projecten
is dit jaar ruim €15.000 aangewend voor de bescherming van chimpansee leefgebieden middels aanplanting van bomen en bescherming van chimpansees in het wild, 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. Daarnaast werd, samen met
Greenchoice, bijgedragen aan de aankoop van een auto wat een aanzienlijke kostenbesparing oplevert voor het team ter plekke.

2.316

€ 273.378

Overig

Totaal

€ 37.805

1.853

4.208

€ 29.070

3.243

1.683

3.203

€ 19.327

1.853

1.683

1.830

13.961

€ 359.581

9.266

8.415

9.151

69.805

262.944

€ 294.446

13.000

3.500

6.000

60.000

211.946

Begroting
2020

€ 228.095

2.733

92.340

8.210

44.838

79.974

Realisatie 2019
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De gewenste verhouding in percentages voor de komend jaren 2021-2023, de duur
van het huidige beleidsplan zijn: 15% fondsenwerving 10% beheer en administratie
75% doelstelling.

Tijdens het bezoek van Jane in december 2019 hebben wij vele donaties ontvangen,
deze hebben wij vrijwel alle geheel besteed in het afgelopen jaar waardoor wij 160%
van de baten hebben besteed aan de doelstelling. De kosten voor fondsenwerving
waren onveranderd 15% van de baten. De kosten voor beheer en administratie bedroegen 5% van de totale lasten in 2020.

7.120

Sv lasten (wg deel)

€ 44.161
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Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning neemt
Het Jane Goodall Instituut Nederland (JGI) de Regeling beloning directeuren van
goededoelenorganisaties in acht (zie www.goededoelennederland.nl). De regeling
geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen Dit
leidt bij de functie countrymanager tot een zogenaamde BSD-score van 255 punten.
Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen en de werkgeversbijdrage bleven voor de countrymanager Linda van Hagen binnen het in de regeling opgenomen
maximumbedrag van € 70.391 per jaar (BSD score <280)

Het bestuur stelt de hoogte van de beloning van de countrymanager vast. Het beleid
wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in april 2020

Totaal

0

2.745

Vakantiegeld

Pensioenlasten (wg deel)

34.296

Brutosalaris

Een overzicht van de totale personeelskosten:

In 2020 waren twee medewerkers in dienst. De countrymanager met een dienstverband van 36 uur en de marketing & communicatie medewerker met een dienstverband van eerst 16 en later 24 uur.

842

Verkoopkosten

1.830

20.941

-

Totaal
2020

In de kosten verdeelstaat worden alle kosten verdeeld over de rubrieken in de Staat
van Baten en Lasten.

2.288

Kantoorlasten

17.451

-

Beheer &
Administratie

Personeelskosten 2020

17.451

Personeelslasten

12.463

R&S NL

Marketing &
communicatie

Werving baten

Kosten verdeelstaat

250481

Afrika Projecten

Doelstellingen

Doelbesteding

Kostenverdeelstaat

