Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Women4Oceans
6 7 7 7 5 7 8 0

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

Enkhuizensestraat 20
0 6 4 6 1 7 7 5 3 8

E-mailadres

info@women4oceans.org

Website (*)

women4ceans.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 7 1 6 9 4 8 8

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, Internationaal.

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Olivia Langhoff

Secretaris

Nathalie Rey

Penningmeester

Rita Obaidullah-Brouwer

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?

Promoting ocean health by connecting, amplifying and inspiring women around the
world who work in the ocean space

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?

Our mission is protect the ocean. To be successful we believe that we must embrace
our human diversity which means ensuring better gender representation in the ocean
space. To do so we endeavour to undertake the following (contingent upon funding):
-Continued development of an online platform where women around the world can
share their work, expertise and interest. This will be a searchable platform that
connects women according to interests, themes and geographies.
-Organization and role out of several Women4Oceans events around the world. This is
a forum dedicated to women with an interest for or an active role in protecting the
oceans. These events provide networking opportunities, information sharing and
confidence building for women.
-Where possible, supporting discrete projects undertaken by women and connecting
these projects with other similar ones.
-Representation at major international forums dedicated to ocean protection and
governance. These include: World Ocean Summit, the Sustainable Development
Goals (SDG) summit for the Ocean (SDG 14), the Our Ocean conference, the
conference on Gender Implications of the Law of the Sea in Milan and the International
Marine Protected Areas Conference.
-Research on the role of women in a. Conservation and b. Fisheries and livelihoods
derived
from thevia
sea.
Fondsewerving
internet: facebook en online campagnes
-Mentoring and skill shares. This will primarily be done through webinars and online
forums but in some cases in person trainings will be required.
-Organization of a summit of female thought leaders on what actions we must take for
the ocean and how to insert that contribution into main stream discussions (which are
often dominated by men).
-Communication materials for the above and for the overall mission of Women4Oceans
including documentaries.
-Campaigning to improve women's participation in ocean decision making as well as
their safety in ocean related work.
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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).

Specifically, funds will be used for
Communications (e.g. the production of the book: The Ocean and Us)
Campaigning and Lobbying
Research
Mentoring
Administration

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

https://www.women4oceans.org/donate.html

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

The statutes for Women4Oceans determine the following:
Board members are not entitled to a salary;
Board members are entitled to reimbursement for expenses incurred as a result of
activities associated with W4O in their capacity as board members;
If the financial situation allows and if the Board should decide to do so, board members
may be entitled to a reasonable honorarium for certain activities.
Stichting Women4Oceans accepts funds from private donations, including
philanthropic institutions, foundations, government subsidies and from certain
corporations. W4O will review all major donations based on the nature and activities of
the corporation to ensure independence and alignment with W4O basic values. This
will be done on a case-by-case basis.

Open

In the event that Women4oceans should cease to exist all existing funds will be
directed to a similar cause.

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.

Onze vermogen is zodanig dat wij eigenlijk alleen maar vrijwillegers werk kunnen
uitvoeren, actieviteiten zonder kosten, en deze zijn meestal online.

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

women4oceans.org

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.

Stichting Women4Oceans heeft een saldo van +/- 2000 Euro. Hiermee houden wij
onze bankrekening en website tot stand. Wij hebben geen capaciteit om de boven
genoemde formulieren in te vullen. Zie URL hieronder voor de jaarverslagen

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

https://www.women4oceans.org/donate.html

Open

