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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

S.Y. Dinjens (wethouder Velsen)

loopt via accountant met goedkeuring door algemeen bestuur

M. Manaart (ambtelijk secretaris)

J.C. Knape (wethouder Katwijk)

Primai: Nederland en België, secundair NW-Europa

2 , 5

0

Natuur en milieu

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

K. Visser (wethouder Den Helder)

Het bestuur bestaat uit gemeentelijke politici

KIMO Nederland en België

www.kimonederlandbelgie.org

Dudokplein 1, 1971 EN  IJmuiden

mmannaart@odijmond.nl
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Doelstelling: Het schoonmaken van bestaande verontreinigingen in de Noordelijke 
zeeën en kustwateren, het voorkomen van toekomstige vervulingen en het werken aan 
het behoud van zeeën om deze in een goede conditie achter te laten voor het welzijn 
van toekomstige generaties.

Werkzaamheden: samenwerking met onze internationale koepelorganisatie KIMO 
International en door a: uitwisselen van informatie over ontwikkelingen op milieugebied 
m.b.t. noordelijke zeeën (incl. Noordzee) en het voorkomen van verontreinigingen van 
de zee en kustwateren; b. uitwisselen van informatie over schoonmaakoperaties op 
noordelijke zeeën; c. een voorbeeldfunctievervullen en initiatieven ondersteunen ter 
verbetering van het zeemilieu; d. invloed uitoefenen op nationale regeringen, EU en 
andere organisatie opdat deze actie ondernemen ten aanzien van de verbetering van 
het milieu in en rond de noordelijke zeeën; e. ondersteunen en organiseren van 
demonstratieve milieuprojecten, een en ander zowel in nationaal verband als ter 
voorbereiding of uitvoering van de internationale afspraken. Werkzaamheden worden 
verricht om het zeemilieu te verbeteren, dit betreft enerzijds lobby, netwerken en 
projectuivoering op lange termijn. Anderzijds wordt ad hoc geacteerd bij calamiteiten 
zoals scheepsrampen en grote vervuilingen op zee (olie, paraffine, containers).

KIMO NL/B krijgt uit verschillende bronnen inkomsten. Enerzijds is er het vrijwillige 
lidmaatschap met contributie van de lidgemeenten; anderzijds zijn er de inkomsten van 
projecten en daarnaast zijn er subsidies en donaties. Deze laatsten zijn vooral project 
georiënteerd.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Personeel ontvangt salaris conform de gemeentelijke CAO, bestuur ontvangt geen 
beloning.

In 2021 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: lobby bij en afstemming met Ministerie 
voor I&W t.a.v. nasleep afvalkosten MSC Zoe incident. Het voeren van het secretariaat 
van Programma Visserij voor een Schone Zee en het programma Schone Stranden en 
het Programma Fishing for Litter. Het participeren in afstemming en lobby met KIMO 
International en de KIMO takken in 9 NW Europese landen. Het organiseren van 1 
nationaal webinair en 1 internationaal webinair over rivier, dan wel zeevervuiling, 
samen met RWS en CPMR-NSC. Het verzorgen van advies over het opzetten van 
monitoring van het zeemilieu inzake KRM en KRW aan UNDP.

De inkomsten worden voornamelijk besteed aan: de uitvoering van milieuprojecten en 
personeel (en secretariaat, om de projecten uit te kunnen voeren). Overblijvend 
vermogen wordt op een betaal- en spaarrekening gestort. Een buffer is noodzakelijk 
vanwege risicobeperking van een hoog financieel risicodragend project met hoge 
variabele kosten. 

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

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

175

246.892

50.000 29.632

325.061 312.453

143.197 39.081

271.191

175

518.258 381.166

518.083

375.061 342.085

518.258

989

570

108.617

270.990

1.559

379.607

381.166

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
0 0

519.250 440.914

519.250 440.914

519.250 440.914

2020 2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

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

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

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

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.

16.476

9.673

485.924

-350

45.157

10.349

416.784

-34

420.169

39.606

459.775

319.379

41.899

361.278

2020 2019 (*)

Open

32.976 24.096


