Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Oxfam Novib

Nummer Kamer van
Koophandel

2 7 1 0 8 4 3 6

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

Mauritskade 9, 2514 HD, Den Haag

Telefoonnummer

0 7 0 3 4 2 1 7 7 7

E-mailadres

info@oxfamnovib.nl

Website (*)

www.oxfamnovib.nl

RSIN (**)

0 0 2 8 7 2 2 3 7

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp

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

Cambodia, Egypt, Mozambique, Niger, Nigeria, Somalia, Tunisia, Uganda, Vietnam
3 2 2

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

Michiel Servaes

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Lilian Alibux

Algemeen bestuurslid

Pepijn Gerrits

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?

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van een wereldsamenleving waarin de
sociaal-economische tegenstellingen tussen arm en rijk worden doorbroken, waarin de
welvaart van de wereld rechtvaardig is verdeeld, en waarin mensen en
bevolkingsgroepen elkaars culturen kunnen leren kennen en respecteren en ten
behoeve van hun ontwikkeling samenwerken op basis van gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid en onderlinge solidariteit.
We willen samen met supporters en donateurs armoede wereldwijd verslaan. Door de
oorzaken én gevolgen van armoede aan te pakken, werken we aan een veiligere en
eerlijkere wereld voor iedereen.

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?

1. Wij dragen rechtstreeks bij aan programmawerk en werken met lokale partners aan
voedselzekerheid, veiligheid, rechtvaardigheid & perspectief
2. Met het publiek, zowel in Nederland als in de landen waar we werken, spreken we
overheden en bedrijven aan op hun verantwoordelijkheden.
3. Door naar het beleid in de praktijk te kijken, kunnen we de oorzaken van onrecht en
armoede inzichtelijk maken en oplossingen voorstellen.
4. Samen met lokale partners strijden wij voor de rechten van vluchtelingen en helpen
mensen in noodsituaties en tijdens de wederopbouw.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Wij ontvangen gelden door donaties van particulieren, bedrijven, loterijorganisaties
(NPL) en subsidies vanuit de overheid.
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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).

94.3% van onze inkomsten is besteed aan onze missie doelstellingen (begroot 92.5%).
De stichting belegt een vastgesteld deel van haar vermogen in impact investeringen,
waaronder het Oxfam Novib Fonds.
Een deel van de algemene reserve wordt aangehouden op bank(spaar)rekeningen bij
verschillende banken.

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

Oxfam Novib past de Adviesregeling Bezoldiging Bestuurders Goede Doelen
Nederland en de SBF Code Goed Bestuur toe. Het ‘Bezoldigingsbeleid voor de Raad
van Bestuur’ is gebaseerd op de criteria van deze Regeling en Code voor wat betreft
beloning, functiewaardering en maximumsalarissen voor bestuurders.
Leden van de Raad van Toezicht van Oxfam Novib ontvangen geen vergoeding of
vergoeding.
De beloningsregeling van Oxfam Novib voor alle medewerkers met een Nederlandse
arbeidsovereenkomst is vastgelegd in de CAO. De beloning van Oxfam
Novib-medewerkers die werkzaam zijn in de landen die onder het nationale
arbeidsrecht vallen, is gebaseerd op de principes en normen van de Reward Shared
Service van Oxfam International die van toepassing is in de hele Oxfam Confederatie.

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

https://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/Jaarverslagen/ja
arverslag-oxfam-novib-2021-2022-spread.pdf

Open

04 van 06

2

Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 0 3

– 2 0 2 2

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

31-03-2022

31-03-2021 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€ 40.574.000

€

7.062.000

7.339.000

€ 39.832.000

+

€ 47.636.000

€ 47.171.000

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 92.447.000

€ 46.383.000

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 111.192.000

€ 111.530.000

37.000

+
€ 203.676.000

Totaal

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

31-03-2022

Continuïteitsreserve

€ 14.780.000

€ 12.953.000

Bestemmingsreserve

€ 54.369.000

€ 56.324.000

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

+
€ 157.926.000

31-03-2021 (*)

€

+

€ 69.277.000

Bestemmingsfondsen

€ 36.148.000

€ 33.353.000

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 44.348.000

€ 28.747.000

Kortlopende schulden

€ 98.985.000

€ 68.798.000

Totaal

€ 251.312.000

2.682.000

+
€ 205.097.000

+

€ 69.149.000

13.000

+
€ 251.312.000

+

Passiva

4.922.000

+

+
€ 205.097.000
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Staat van baten en lasten

Baten

2022

2021 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

2.452.000

Overige baten particulieren

€

24.342.000

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€
€

2.865.000

€

24.672.000

26.794.000

€

27.537.000

€

1.254.000

€

1.418.000

Baten van loterijinstellingen

€

13.500.000

€

13.510.000

Baten van subsidie van overheden

€

87.691.000

€

83.964.000

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

39.411.000

€

39.460.000

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

34.727.000

€

14.914.000

Som van de geworven baten

€

203.377.000

€

180.803.000

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

4.423.000

€

4.249.000

Overige baten

€

2.000

€

103.000

Som van de baten

€

207.802.000

€

185.155.000

+

+

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2022

2021 (*)

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)

Structural poverty alleviation

€

199.597.000

€

173.296.000

Besteed aan doelstellingen

€

199.597.000

€

173.296.000

Wervingskosten

€

6.013.000

€

8.246.000

Kosten beheer en administratie

€

1.391.000

€

2.327.000

Som van de lasten

€

207.001.000

€

183.869.000

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

€

40.944.000

€

42.585.000

Saldo financiële baten en lasten

€

1.865.000

€

461.000

Saldo baten en lasten

€

2.666.000

€

1.747.000

+

+

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.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/Jaarverslagen/ja
arrekening-oxfam-novib-2021-2022-spread.pdf

Open

+

+

