Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Springtij Festival Terschelling

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 3 9 4 3 9 3

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

Hilvertsweg 100

Telefoonnummer

0 6 5 2 0 9 1 8 4 4

E-mailadres

accounting@springtij.nu

Website (*)

www.springtij.nu

RSIN (**)

8 2 2 4 8 2 9 6 4

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
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

K.J.L. Abbenbroek

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Springtij hanteert een raad van toezicht model met directie.
Directeur is K.J.L. Abbenbroek

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 doelstelling van Springtij is het overbrengen van kennis met betrekking tot
duurzaamheid, op het gebied van klimaat, energie, biodiversiteit, hulpbronnen en
economie, naar de volgende generaties ondernemers, managers, wetenschappers,
beleidsmakers en politici.

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?

Springtij beweegt mensen door ze bij elkaar te brengen in een omgeving van kunst en
natuur. Hiervoor leggen we connectie tussen hart en hoofd. Zo ontstaan er nieuwe
samenwerkingsverbanden en worden er cross-over oplossingen gecreëerd voor een
duurzame toekomst. Het hele jaar door zetten wij duurzame thema’s op de nationale
agenda en dagen uit tot actie met impact. Wij organiseren bijeenkomsten met als
hoogtepunt een driedaags Springtij Forum op Terschelling en vormen daarmee een
actieve beweging.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Springtij gaat partnerschappen aan met partijen die zich manifesteren in de
duurzaamheidstransitie. Deze partijen dragen zowel financieel bij als in diensten en
kennis.Daarnaast zijn er inkomsten uit deelname tickets voor het jaarlijks Forum.
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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 verkregen inkomsten worden aangewend voor de eigen activiteiten en organisatie.
Springtij verstrekt geen fondsen of subsidies aan andere partijen.

https://www.springtij.nu/beleid-en-gegevens

Open

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

De RvT hanteert voor de vaststelling van de bezoldiging van de directie de GDN
richtlijn als uitgangspunt. Aangezien de directieleden niet in loondienst zijn maar hun
werkelijk bestede tijd declareren heeft een omrekening plaatsgevonden naar een
passend uurtarief.
RvT leden ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding van onkosten uit
hoofde van de uitoefening van de bestuursfunctie is toegestaan.
De stichting heeft geen personeel in loondienst. Werkzaamheden worden naar
behoefte ingevuld op freelance basis.

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.

Springtij heeft in 2021 een Forum van drie dagen georganiseerd op Terschelling onder
de titel ‘Er is een stem die geen woorden gebruikt. Luister!’ Als gevolg van de Covid19
pandemie en de hiermee gepaard gaande beperkingen aan de vergunningen was het
aantal deelnemers beperkt tot maximaal 750 deelnemers tegelijkertijd op één locatie.
In totaal hebben 960 mensen deelgenomen aan het Forum, verdeeld over de drie
dagen. Het Forum is als zeer inspirerend ervaren, mede als gevolg van het goede
plenaire programma, de ruimte die er was voor kunst- en cultuur, de mogelijkheden om
op het terrein veel ontmoetingen te hebben én het goede weer. Voor het eerst heeft
Springtij een start gemaakt met meerjarige programmering, waarbij er ook door het jaar
heen aandacht is voor de opvolging van afspraken en continuïteit in de voorbereiding
van het nieuwe Forum. Dit betreft de Tallships: Lang leve Aarde en Circulaire Industrie.
Tijdens het Forum zijn de Wubbo Ockels prijzen weer uitgereikt.
De winnaars van de Nova Zembla Award hebben op het podium Springtij opgeroepen
om partnerschappen te verbreken met de fossiele industrie. In navolging van deze
oproep vraagt Springtij van partners zich te committeren aan duurzame transitie
(minimal requirements to be member), communiceert Springtij beter dat zij het
inhoudelijke programma onafhankelijk van partners opzet en gaat Springtij met de
brede Nederlandse samenleving in gesprek om de rol van fossiele bedrijven in de
energie transitie te bespreken in samenhang met armoede vraagstukken.

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

https://www.springtij.nu/springtij-forum-2021-impressie/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

341

613

€

+

€

341

+
613

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

53.077

€

+

25.555

+
€

261.209

€

261.550

€

122.276

€

+

-40.678

+
€

122.276

-40.678

59.422

€
208.132

31-12-2020 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

89.274

Totaal

€

261.550

89.000

€

+
€

€

50.000

84.977

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

85.590

€

37.268

€

85.590

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

866.277

€

563.056

Subsidies van overheden

€

56.200

€

36.200

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

56.200

€

36.200

Baten sponsorbijdragen

€

691.983

€

516.983

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

+

€

€
€

0

+

+
0

+

+

€

1.614.460

€

1.116.239

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

778.765

€

482.451

Verstrekte subsidies & giften

€

€

25.000

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

144.097

€

107.910

Personeelskosten

€

482.212

€

437.210

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

46.432

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

41.206

1.451.506

€

1.093.777

162.954

€

22.462

+

+
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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.

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

https://www.springtij.nu/wp-content/uploads/2022/04/Jaarverslag2021-Springtij.pdf

Open

