Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Climate-KIC International Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

7 7 3 7 3 1 5 4

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

Kattenburgerstraat 7, 1018JA Amsterdam

Telefoonnummer
E-mailadres
Website (*)

https://www.climatekicfoundation.org/

RSIN (**)

8 6 0 9 8 7 5 4 1

Actief in sector (*)

Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Joachim Hans Schellnhuber, Voorzitter van de Raad van Toezicht

Secretaris

N/A

Penningmeester

N/A

Algemeen bestuurslid

Kirsten Clare Dunlop

Algemeen bestuurslid

Thomas Charles Mitchell

Overige informatie
bestuur (*)

De Raad van Commissarissen bestaat verder uit Barna Barath, Anders Ivan Sven
Wijkman en Monika Maria Weber-Fahr. Zie: https://www.climatekicfoundation.org

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?

Het doel van de Stichting is het, in de ruimste zin van het woord, beschermen van de
natuur en milieu, waaronder begrepen het bevorderen van duurzaamheid, ten behoeve
van het algemeen welzijn, zowel vanuit ecologisch als menselijk perspectief, door
middel van innovatie gericht op het tegengaan van en aanpassing aan
klimaatverandering, alsmede door middel van het stimuleren van onderwijs en
onderzoek op het gebied van het tegengaan van en aanpassing aan de
klimaatverandering, en al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt
en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

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?

Zoals hierboven vermeld, heeft de Stichting tot doel om in de breedst mogelijke zin bij
te dragen aan de bescherming van natuur en milieu, waaronder de verduurzaming, ten
behoeve van het algemeen welzijn, zowel ecologisch als menselijk, door middel van
innovatie van klimaat veranderingsmitigatie en adaptatie, en door het stimuleren van
onderwijs en onderzoek op het gebied van klimaatmitigatie en adaptatie, en alles te
doen wat in de ruimste zin van het woord verband houdt met of bevorderlijk kan zijn
voor het bereiken van dit doel,
De Stichting tracht deze doelen onder meer te bereiken door: het werven van fondsen
ter ondersteuning van het doel en elk initiatief, project of onderzoek in verband
daarmee; en het aangaan van eventuele samenwerkingsverbanden of
samenwerkingsovereenkomsten met organisaties met een soortgelijk doel als de
Stichting, mits dit bevorderlijk is voor of verband houdt met de verwezenlijking of
bevordering van het doel van de Stichting.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Climate-KIC International Foundation verwerft fondsen door deel te nemen aan
projecten die aansluiten bij haar missie en algemene doelstelling om groene innovatie
in het algemeen belang te bevorderen.Kijk voor meer informatie op de pagina
beleidsplan en activiteiten en projecten.
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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 Stichting streeft geen commerciële belangen na. Haar activiteiten zijn non-profit van
aard en inhoud. De Stichting streeft ernaar haar inkomsten te kanaliseren om haar
doelstellingen te realiseren, met behoud van voldoende reserves om de continuïteit
van de organisatie te waarborgen. Zie de principes van het beleggingsbeleid hieronder
voor:meer informatie over hoe reserves worden beheerd

https://www.climatekicfoundation.org/policy-plan/

Open

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

De leden van de Raad van Toezicht van de Stichting ontvangen geen bezoldiging. Zij
zullen in staat zijn om redelijke kosten in verband met de logistiek van het bijwonen van
vergaderingen die zij maken vergoed te krijgen door de Stichting (bijvoorbeeld
reiskosten etc.). In dit stadium heeft de Stichting geen directe medewerkers, maar dit
zal in de loop van de tijd opnieuw worden bekeken, vooral als bepaalde programma's
en activiteiten daarom vragen.

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.

In 2021 heeft de Stichting een kleine betrokkenheid bij een leerdienstenproject op zich
genomen. Aangezien dit nog in oplevering is, zijn de activiteiten nog niet gepubliceerd,
maar zullen dit na afronding gebeuren. Climate-KIC International Foundation voert een
programma uit Moldavië op een programma met de titel 'Duurzame en veerkrachtige
gemeenschappen door empowerment van vrouwen, dat tot doel heeft inclusieve
duurzame en veerkrachtige gemeenschappen en creëren een gunstig klimaat voor de
economische, sociale en educatieve empowerment van vrouwen.' De doelstellingen
van de pilot zijn: 1. Het ontwikkelen van een goed begrip van systeeminnovatie als een
service en het opbouwen van capaciteit onder programmamanagementpersoneel rond
complexiteitstheorie; 2. Intern leren over systeeminnovatie opbouwen als een
instrument voor de landenprogramma's en -strategieën van de subsidiegever in heel
Europa; 3. Een systematisch begrip opbouwen van de behoeften, competenties en
voorwaarden voor effectiviteit van systeeminnovatie en 4. Mogelijke aangrijpingspunten
voor innovatie binnen het programma identificeren. Cliamte-KIC International
Foundation biedt een tweedaagse diepgaande trainings- en leerpiloot aan over het
toepassen van systeeminnovatiedenken in ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's
en het uitpakken van complexiteitstheorie. Daarnaast gaan we op zoek naar een
opleiding voor de deelnemende zes NGO's die als onderdeel van dit project expertise
zullen verstrekken aan vrouwen op het gebied van veerkracht tegen
klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en gendergemeenschappen. Binnenkort
meer informatie.

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

Binnenkort beschikbaar

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

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

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

+

Totaal

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

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

0

0

0

+
€

€

+
€

€

0

+

0

+
0

+
€

0
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Staat van baten en lasten

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

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

0

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

+

€

+
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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.

Open

