Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Impunity Watch

Nummer Kamer van
Koophandel

3 0 2 3 8 2 1 4

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

Alexanderveld 5

Telefoonnummer

0 6 2 2 3 6 7 1 9 9

E-mailadres

info@impunitywatch.org

Website (*)

www.impunitywatch.org

RSIN (**)

8 1 9 0 9 6 3 3 7

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

7

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Brinton Lykes

Secretaris

Brandon Hamber

Penningmeester

Andy Carl

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

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?

We envisage a world in which states and societies respond effectively to serious
crimes and gross violations of human rights with redress and recognition - where
cultures of human rights and rule of law prevail, and where people no longer accept
impunity as “the norm.”

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?

IW researches the root causes of impunity, as well as obstacles to its reduction. We
seek to directly engage affected individuals and communities in these processes. We
promote their voices in the design and implementation of policies to encourage truth,
justice, reparations, and the non-recurrence of violence and abuse. We encourage
local actors’ active involvement in transformations after violence, and we also support
informal initiatives that complement formal TJ mechanisms.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Responding to call for proposals by divers donors such as governments and
foundations.
And submission of proposals on invitation.
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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).

See our audited financial accounts - https://www.impunitywatch.org/annual-reports

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.impunitywatch.org/our-strategic-plan

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

Members of the Board participate on a voluntary basis. They receive no remuneration
for their participation and they are partially reimbursed for out-of-pocket travel
expenses to attend Board meetings.

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.

https://www.impunitywatch.org/annual-reports

Open

Impunity Watch complies with the Advisory Rules on the Remuneration of Directors of
Good Causes (Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen) drawn up by
the Dutch Association of Fundraising Organizations (VFI) and with the Wijffels Code
(www.vfi.nl).
Salaries are based on the BBRA salary scales.

Url van het activiteiten
https://www.impunitywatch.org/annual-reports
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

162.074

€

150.022

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

81.828

€

0

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
€
€

700.355

3.999.568

€

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

+
€

243.902

150.022

329.891

2.249.611

+
€

4.699.923

4.699.923

https://www.impunitywatch.org/annual-reports
See 2020 report.

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

4.456.021

Totaal

€

4.699.923

2.579.502

+
€

+
€

€

€

Totaal

+

+
€

2.579.502

€

2.429.480

€

2.579.502

+

+
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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

€

1.445.342

€

1.831.515

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

1.635.401

€

1.576.353

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

3.080.743

+
3.407.868

€
€

21.902

+

€
€

21.902

55

+
55

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

3.102.645

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

2.385.320

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

623.445

3.407.923

589.490

€

2.808.346

3.008.765

€

3.397.836

93.880

€

10.087

+

+
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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.

https://www.impunitywatch.org/annual-reports
See 2020 report.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.impunitywatch.org/annual-reports

Open

