Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Chocolonely Foundation
3 4 2 9 9 5 2 0

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

Polonceaukade 20, 1012 DA Amsterdam
0 2 0 2 0 5 1 2 0 0

E-mailadres

info@chocolonelyfoundation.org

Website (*)

https://www.chocolonelyfoundation.org/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 9 2 9 6 6 0 0

- 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

Mavis Carrilho

Secretaris

Liedewij Hentenaar

Penningmeester

Wouter van Leeuwen

Algemeen bestuurslid

Anna Laven

Algemeen bestuurslid

Geert Waelkens

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 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?

100% slave-free chocolate industry

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?

The Chocolonely Foundation is funding a variety of project in 3 different pillars: strong
cocoa communities (We want people of all ages to have the opportunity to shape their
own future. We believe a decent education and the ability to make a decent living help
make this possible. In this pillar, we concentrate on communities in Ghana and Ivory
Coast where Tony’s works in partnership with cocoa farming communities.), create
awareness (We want to make everyone aware of the existence of modern slavery and
child labor in the chocolate industry and other industries so they can make conscious
choices. We also want to show that everyone can help make 100% slave free the norm
in chocolate. In this pillar, we concentrate on fostering awareness, also taking the
perspective from on-the-ground into consideration by providing a platform for creatives
from West Africa.), inspire action (We want to inspire governments and companies to
enact positive change in the cocoa supply chain. To end modern slavery in the cocoa
industry, the key players in the industry need to reconfigure their supply chains. In this
pillar, our main areas of focus are research, lobbying and giving farmers a louder voice
in the supply chain.)

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

1% of Tony's turnover is donated to the Chocolonely Foundation. Additionally, we have
small private donations (below 15k EUR) adding to the overall amount.
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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).

Each year we have a portfolio of projects that the money is spent on. We reserve a
100k EUR buffer for unexpected fluctuations in turnover and whenever the money is
not spent entirely, it will be transferred into the next book year. The Foundation does
not invest or save money otherwise.

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

https://www.chocolonelyfoundation.org/resources/uploads/201
9/06/2019-Beleidsplan-Chocolonely-Foundation.pdf

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

All board members are volunteers and do not receive any reimbursement for their
services. The Foundation officer is paid by Tony's separately.

Open

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.

Url van het activiteiten
https://www.chocolonelyfoundation.org/resources/uploads/2021/01/Jaarrek
verslag. Vul de link in waar het ening-De-Chocolonely-Foundation-2019-2020-def.pdf
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 0

Balansdatum

Activa

– 0 9

– 2 0 2 0

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

30-09-2020

30-09-2019 (*)

Passiva

30-09-2020

30-09-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

91.711

€

+
€

2.307

+
331.088

+
Totaal

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

€

94.740

329.516

+
€

94.740

329.516

328.781

€

94.740

€

+
€

€
3.029

94.740

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

0

Totaal

€

94.740

+
€

331.088

€

1.572

€

331.088

+

https://www.chocolonelyfoundation.org/resources/uploads/2021/01/Jaarrekening-De-Chocolonely-Foundation-2019-2020-def.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

1.151

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

62

1.151

€

62

879.748

€

700.750

+

+

€
€

880.899

+

+
700.812

€

+
880.899

€
€

+
700.812
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

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

€

€

€

827.806

581.708

€
€

140.705

128.205

€
€

146.079

77.765

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€
€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

752

Som van de lasten

€

1.115.342

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

€

Saldo financiële baten en lasten

€

-332

€

-214

Saldo baten en lasten

€

-234.775

€

-88.667

1.114.590

787.678

€

+

€

1.587

€

789.265

€

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.chocolonelyfoundation.org/resources/uploads/2021/01/Jaarrek
ening-De-Chocolonely-Foundation-2019-2020-def.pdf

Open

+

