Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Justdiggit Foundation
5 1 4 5 7 0 0 8

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

Prins Hendrikkade 25
0 2 0 7 3 7 2 3 6 6

E-mailadres

info@justdiggit.org

Website (*)

www.justdiggit.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 0 0 2 6 5 5 6

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Kenia, Tanzania, Ethiopië, Oeganda
2 6

Aantal medewerkers (*)

4

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Marjolein Albers

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Wessel van Eeden

Algemeen bestuurslid

Niels Dierckx

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?

Justdiggit is gericht op het omkeren van het proces van wereldwijde woestijnvorming
en degradatie van ecosystemen. De stichting probeert dit te bereiken door het
implementeren van lokale ecosysteem herstelprogramma's en het ontwikkelen van
internationale bewustmakingscampagnes.

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?

Justdiggit richt zich op twee hoofdactiviteiten:
- Samen met lokale partners ontwerpt en implementeert Justdiggit
landschapsherstelprogramma's in Afrika om gedegradeerd land duurzaam, groen en
vruchtbaar te maken met een positieve impact op het lokale klimaat. Op dit moment is
Justdiggit actief met programma's in Kenia, Tanzania, Oeganda en Ethiopië.
- Daarnaast ontwikkelt Justdiggit bewustwordingsprogramma’s om het algemeen
publiek te informeren over het belang van nature-based solutions en ze actief te
betrekken bij het omkeren van het klimaatprobleem. Op dit moment zijn er campagnes
in Nederland, Duitsland, België, Engeland, Tanzania en Kenia en zijn er diverse
samenwerkingen met internationale organisaties en campagnes zoals de UN Decade
on Ecosystem Restoration. Op deze wijze bouwt Justdiggit aan een internationale
vergroeningsbeweging.
Zie: https://justdiggit.org/nl/anbi/ en
https://justdiggit.org/wp-content/uploads/2021/04/Annual-report-Justdiggit-2020.pdf

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Justdiggit onderscheidt 5 typen partners/donateurs:
1) Rainmakers: individuën die ons ondersteunen dmv. fondsen, networking en impact.
Veel van onze organisatorische kosten worden hiermee gedekt. Deze
fondsenverstrekkers zijn personen die instemmen / begrip hebben van de kosten die
gepaard gaan bij de organisatorische aspecten van een Non-Profit-Organisatie;
2) Consumenten: via ons online platform kunnen mensen doneren en/of er voor kiezen
direct lokale boeren in Afrika te steunen via ons bundplatform;
3) Bedrijven: we hebben verschillende proposities ontwikkeld voor bedrijven om hun
merk te associëren met de duurzaamheidsmissie van Justdiggit;
4) Institutionele donateurs: klimaatfondsen van instituties worden gebruikt om onze
projecten op te schalen;
5) Niet-institutionele donateurs: fondsen van familiebedrijven en andere stichtingen zijn
essentieel voor verdere opschaling.
https://justdiggit.org/wp-content/uploads/2021/04/Annual-report-Justdiggit-2020.pdf

03 van 06

1

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).

Gemiddeld 80% vd inkomsten gaat direct naar awareness en
vergroeningsprogramma's en 20% is ter dekking van kantoorkosten, general
management, administratie en accounting, innovatie/business development en
fondsenwerving.
In de vergroeningsprogramma's werken we met lokale implementatiepartners waar een
groot deel van de inkomsten direct aan wordt besteed. Voor de awareness
programma's is 1/3 personeelskosten en 2/3 directe campagnekosten. Een veelvoud
van deze directe campagnekosten ontvangen wij in natura van onze media en
communicatiepartners. Het vermogen dat Justdiggit aanhoudt staat gespreid op een
aantal betaal- en spaarrekeningen.

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

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

Open

Op 31 december, 2020 bestond het beleidsbepalend orgaan / het bestuur uit Mvr.
Marjolein Albers (Managing Director), Dhr. Niels Dierckx (Director Programs) en Dhr.
Wessel van Eeden (Global Marketing Director).
De directie en het personeel van Justdiggit worden marktconform (Non-Profit
Organisaties Nederland) betaald. Er is geen CAO van toepassing. Meer informatie kan
worden gevonden in ons jaarverslag.
De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

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.

https://justdiggit.org/wp-content/uploads/2021/04/Annual-report-Justdiggit-2020.pdf

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

https://justdiggit.org/wp-content/uploads/2021/04/Annual-report
-Justdiggit-2020.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

25.407

€

21.360

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

25.407

€

21.360

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

100.900

€

626.459

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

1.645.057

€

1.331.965

+
€

+
€

1.745.957

1.958.424

+
Totaal

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

€

1.771.364

+

Passiva

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

700.000

€

700.000

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

223.061

€

602.443

31-12-2019 (*)

+
923.061

€

1.302.443

Bestemmingsfondsen

€

344.322

€

425.051

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

503.981

€

252.290

Totaal

€

1.771.364

€

1.979.784

+
€

1.979.784

+

€

+

https://justdiggit.org/wp-content/uploads/2021/04/Annual-report-Justdiggit-2020.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

10.500

€

19.000

Baten sponsorbijdragen

€

1.415.190

€

1.657.018

Giften en donaties van particulieren

€

710.575

€

949.668

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€
€

10.500

19.000

€

+

+

€

€
€

710.575

+

+
949.668

+

+

€

2.136.265

€

2.625.686

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.299.648

€

2.262.785

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

10.244

€

6.617

Personeelskosten

€

1.003.271

€

800.538

Huisvestingskosten

€

41.484

€

26.010

Afschrijvingen

€

5.123

€

3.409

Financiële lasten

€

2.741

€

2.656

Overige lasten

€

233.865

€

124.282

Som van de lasten

€

2.596.376

€

3.226.297

Saldo van baten en lasten

€

-460.111

€

-600.611

Som van de baten

Lasten

+

+
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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://justdiggit.org/wp-content/uploads/2021/04/Annual-report
-Justdiggit-2020.pdf

Open

