Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting A SEED Europe
4 1 2 1 2 9 6 9

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

Plantage Doklaan 12a, 1018 CM Amsterdam, The Netherlands
0 6 3 8 3 6 6 7 4 8

E-mailadres

info@aseed.net

Website (*)

https://aseed.net

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 3 2 8 4 3 4 2

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, Europa

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Anne Jessica Asséhn

Secretaris

Tjerk Theo Dalhuisen

Penningmeester

Philip Schols

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?

De stichting heeft ten doel: het motiveren, in het bijzonder van jongeren, tot activiteiten
die bijdragen tot het ontstaan van een wereldsamenleving gebaseerd op
gelijkwaardigheid en duurzaamheid. De stichting beoogt niet het maken van winst.

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?

Vitale middelen die we gebruiken voor onze doeleinden zijn: het promoten van
grassroots organisatie, netwerken en samenwerking met andere plaatselijke, regionale
en internationale organisaties; bewustmaking en educatie door trainingen en
informatieve evenementen en bijeenkomsten, het organiseren van evenementen zoals
het Food Autonomy Festival (FAF) en Reclaim the Seeds, het voeren van discussies
en verspreiden van informatie, het schrijven van opiniestuks het delen van informatie
en vaardigheden; mobilisering en geweldloze actievoering zodat betrokken mensen in
staat zijn om sociale rechtvaardigheid en ecologische integriteit op zowel lokaal als
globaal niveau te verkrijgen en verdedigen. De meeste werkzameheden vinden
regelamtig door het jaar plaats. Het FAF wordt een keer per jaar georganiseerd.
ASEED Europe’s campagnes focussen op het vinden van duurzame alternatieven voor
onze huidige consumptiepatronen en het netwerken met groeperingen om haalbare
alternatieven voor duurzame groei te promoten. ASEED Europe zet zich in voor de
preservering van zowel culturele als biologische diversiteit. Wij verwerpen discriminatie
gebaseerd op leeftijd, klasse, fysieke beperking, gender, ras, religieuze overtuiging en
seksuele voorkeur, en zetten ons in om dit te beëindigen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten worden gevormd door donaties van sympatisanten; bijdragen van
netwerkpartners; projectsubsidies van de Europese Unie; subsidies uit eigen
fondsenwerving; opbrengsten van aktiviteiten van de stichting.
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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).

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

De projectsubsidies van de Europese Unie die wij ontvangen zijn besteed aan de
doelstellingen zoals overeengekomen in de partnerovereenkomstenworden. Andere
subsidies uit fondsenwerving zijn in het merendeel besteed aan de
betreffende projecten en campagnes waarvoor de subsidies zijn toegewezen inclusief
personeelskosten en gedeeltelijk aan organisatiekosten. Uit de donaties van
sympatisanten, de bijdragen van netwerkpartners en de opbrengsten van aktiviteiten
van de stichting worden de organisatiekosten gefinancierd.
A SEED Europe is in bezit van een klein vermogen dat in een spaarrekening bij ASN
Bank wordt aanghouden.

https://aseed.net/officiele-informatie-over-de-organisatie/

Open

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

Werknemers bij ASEED krijgen het minimumloon volgens de CAO Welzijn en
Maatschappelijke Dienstverlening. Bestuursleden doen hun werk geheel vrijwillig, maar
krijgen wel reiskostenvergoeding voor het bijwonen van de bestuursvergaderingen die
twee keer per jaar plaatsvinden. Vrijwilligers ontvangen zakgeld van de subsidie van de
Europese Unie.

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.

- Land Concentration In the EU and the Role of the 2023 CAP Reform article
- Reclaim the Seeds Online
- Reading group meetings and reports - Digitalisation of Agriculture and Oppression in
the Food System
- Farmer Portrait Series
- Translation of the Declaration of the International Forum for Agroecology
- Farming day at the Community-Supported Agriculture (CSA) “LANDinZICHT” for the
the International Day of Peasant Struggles
- Seed banks - Community Based or Private article
- Solidarity workshops series and benefit dinners
- Shall Must Fall action in The Hague
- Food Autonomy Festival #5
- Support of the Behoud Lutkemeer camapign
- Support of the La Gira Hollanda - The Zapatistas'Journey for Life
- An article about the Global Food Sovereignty Movement
- Involvement in the 8th International Degrowth Conference and report
- Introduction to the connections between the fossil fuel industry and industrial food
system
- Involvement in the COP26 in Glasgow

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

Jaarverslag 2021 binnenkort beschikbaar

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

23.635

€

+
€

54.466

+
€

91.021

65.621

+
Totaal

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

€

91.021

3.525

€

+

30.572

3.427

+

€

36.838

€

33.999

Bestemmingsfondsen

€

52.431

€

30.452

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.752

Totaal

€

91.021

11.156

€
67.386

€

33.313

+
€

65.621

€

1.170

€

65.621

+

+

De vorderingen en overlopende activa bestaan uit nog te ontvangen grants, leningen en betaalde lasten. De liquide middelen betreft het banksaldo van de
lopende en spaarrekening en contant geld.
Continuïteitsreserve is de eigen vermogen min het jaarverlies. De bestemmingsfondsen is ontvangen geld voor overlopende projecten. De kortlopende
schulden bestaan uit nog te betalen lasten.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

2.600

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

66.105

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

6.978

€

8.418

Financiële baten

€

4

€

10

Overige baten

€

7.910

€

1.200

€

+

€
€

68.705

61.365

+
61.365

€
€

6.978

+

8.418

€

+

+

+

€

83.597

€

70.993

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

35.013

€

27.574

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

542

€

585

Personeelskosten

€

40.159

€

40.662

Huisvestingskosten

€

4.904

€

4.677

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

80.855

€

73.758

Saldo van baten en lasten

€

2.741

€

-2.765

Som van de baten

Lasten

€
€

238

+

259

€

+
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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.

Subsidies van overheden betreft een subsidie van Gemeente Amsterdam - CTO
innovatieteam – team democratisering, Fearless Cities. Subsidies van andere
instellingen zonder winststreven betreft subsidies voor onze projecten van de Europese
Unie en verschillende fondsen zoals Lush Charity Pot, Alert Fonds, Tides Foundation.
De baten giften en donaties van particulieren betreft donaties van particulieren. Baten
financiële baten betrefen rente spaarrekening en een valuta verschil. Overige baten zijn
contributies van netwerkleden en een overschrijving van Google.
De inkoopwaarde van de geleverde producten (kostprijs) bestaat uit de inkoopkosten
van de projecten. De communicatiekosten betreffen de kosten website hosting en cloud
hosting. De personeelskosten bestaan uit de loonkosten van medewerkers in
loondienst inclusief loonheffing en kosten voor loonadministratie. De
huisvestingskosten bestaan uit de huurkosten, kantoorverzekering en de overige
kantoorkosten. De financiële lasten betreffen de kosten voor bankieren.

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

https://aseed.net/wp/wp-content/uploads/2022/06/overview202
1_final_ESC.pdf

Open

