Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Schone Kleren Kampagne/ Clean Clothes Campaign
4 1 2 1 0 8 2 0

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

Postbus 11584, 1001 GN Amsterdam
0 2 0 4 1 2 2 7 8 5

E-mailadres

Info@schonekleren.nl

Website (*)

www.schonekleren.nl/ Cleanclothes.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 7 2 7 2 2 7 9
Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Wereldwijd
1 9

Aantal medewerkers (*)

2

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

Filbri, Marlies

Secretaris

Ascoly, Nina

Penningmeester

Stoop, Jozef Maria

Algemeen bestuurslid

de Jong-Groot, Divera Catharina Maria

Algemeen bestuurslid

Akyol, Metin

Overige informatie
bestuur (*)

Gezamenlijk bevoegd

IB 112 - 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?

- Het leveren van ee bijdrage aan het wereldwijd en met name in de zogenaamde
lagelonen-landen verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie;
en
- Het verrichten van al hetgeen met hetvorenstaanden - in ruimste zin genomen - in
verband staat of daaraan bevordelrijk kan zijn;
-De stichting heeft het maken ban winst uitdrukkelijk niet ten doel.

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?

Schone Kleren Kampagne richt zich op volgende vier kerntaken:
- Het informeren en activeren van het Nederlandse publiek.
- Het ondersteunen van arbeiders in hun struhd voor gerechtigheid.
- Het lobbyen bij overheden.
- Het benaderen van bedrijven.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

- Donaties van particuleren;
- Subsidie van overheden;
- Subsidie van instellingen zonder winststreven.
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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).

De verkregen inkomsten worden op projectmatige wijze besteed aan het realiseren
van de doelstellingen van de organisatie.
Dat doet de stichting door:
- Te lobbyen bij overheden en zo verbeterpunten in de kledingindustrie onder de
aandacht te brengen en te zorgen voor betere wetten en regels wereldwijd;
- Door om de tafel te gaan zitten met kledingmerken, vakbonden, internationale
instituten en overheden om daadwerkelijke verandering in de kledingindustrie te
bewerkstelligen.
- Het totale eigen vermogen is beschikbaar voor toewijzing aan de doelstellingen van
SKC

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

https://www.schonekleren.nl/over-ons/

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

- De salarissen zijn voor de medewerkers van de Schone Kleren Kampagne voor
iedereen gelijk naar ratio van het aantal uren van het dienstverband zoals vastgelegd
in de personeelshandboek.
- De leden van het bestuur werken belangeloos.

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.

Wegens vertraging met het jaarverslag en in overleg met de belastingdienst zullen wij
dit formulier publiceren zonder het linkje naar het jaarversalg en medio juli zullen we
nogmaalds dit formulier publiceren met de volledige informatie.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

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 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

16.704

18.121

€

+

€

16.704

+
18.121

Continuïteitsreserve

€

509.700

€

410.158

Bestemmingsreserve

€

64.148

€

48.915

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

88.720

€

+

1.804.888

+
€

2.795.832

€

2.812.537

€
€

+

+
€

573.848

459.073

48.571

€
2.707.112

31-12-2019 (*)

€

1.853.459

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

1.871.580

Totaal

€

1.412.507

€

+
€

€

2.238.689

+
2.812.537

+
€

1.871.580
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

44.461

Som van baten van particulieren

€

44.461

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

1.260.757

Som van de geworven baten

€

3.696.966

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

51.454

Som van de baten

€

3.748.420

+

€

21.134

€

21.134

€

2.391.748

+

1.781.621

€

+

€

1.252.074

€

3.054.829

+

€

+

€
€

+
3.054.829
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

1.266.374

€

1.271.588

Voorlichting en bewustwording

€

58.396

€

57.073

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Directe campagnekosten

€

2.233.181

Besteed aan doelstellingen

€

3.557.951

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

74.367

Som van de lasten

€

3.632.318

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.328

€

Saldo baten en lasten

€

114.774

€

+

€

1.709.418

€

3.038.079

€

+

€

84.621

€

3.122.700

€

-67.871

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.

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

+

Open

+

