Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Banktrack

Nummer Kamer van
Koophandel

3 0 1 9 8 5 6 8

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

Vismarkt 15, 6511VJ, Nijmegen

Telefoonnummer

0 2 4 3 2 4 9 2 2 0

E-mailadres

contact@banktrack.org

Website (*)

www.banktrack.org

RSIN (**)

8 1 3 8 7 4 6 5 8

Actief in sector (*)

Natuur en milieu
Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, werk partners wereldwijd
1 0

Aantal medewerkers (*)

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

Michelle Chan

Secretaris

Siddarth Akali

Penningmeester

Tamar Matalon

Algemeen bestuurslid

Alexandra Dawe

Algemeen bestuurslid

Michelle Medeiros

Overige informatie
bestuur (*)

Rino Koop

IB 110 - 1Z*1FOL 

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 initieren, uitvoeren en ondersteunen van activiteiten gericht op het wereldwijd
evorderen van een private bankensector die transparant, sociaal en ecologisch
duurzaam opereert, met respect voor mensenrechten

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?

het doen van onderzoek aangaande de bankensector
het publiceren van artikelen en onderzoeksresultaten
het samenwerken met milieu- en mensenrechtenorganisaties
het verzorgen van trainingen en opleidingen
het samenwerken met banken
het ondernemen van publiekscampagnes

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Banktrack wordt gefinancierd middels subsidiesafkomstig van private foundations
wereldwijd. voor een overzicht zie:
https://www.banktrack.org/page/funding_and_finances
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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).

salaris kosten

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

https://www.banktrack.org/page/our_annual_reports

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

Bestuursleden van stichting banktrack zijn onbezoldigd

overhead
onderzoek
reizen en bijeenkomsten
diensten van derden
vermogen wordt aangehouden op drie bankrekeningen bij ASN, triodos an Rabobank

Open

Personeel van banktrack wordt betaald volgens interne regeling, warbij Banktrack in
grote lijnen en waar relevant de CAO sociaal werk als ricthlijn aanhoudt.
voor details zie financieel verslag:
https://www.banktrack.org/download/banktrack_financial_report_2020/210623_financial
_report_2020.pdf

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.banktrack.org/download/banktrack_annual_report_2
020

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

4.253

1.460

€

+

€

4.253

+
1.460

Continuïteitsreserve

€

176.124

€

173.746

Bestemmingsreserve

€

141.323

€

280.389

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

79.565

€

+

418.052

+
€

421.759

€

426.012

€
€

+

+
€

317.447

454.135

103.140

€
342.194

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

108.565

Totaal

€

426.012

521.192

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

522.652

€

68.517

€

522.652

+

https://www.banktrack.org/download/banktrack_financial_report_2020_unaudited

+
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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

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

445

€

350

Financiële baten

€

52

€

73

Overige baten

€

2.441

€

838

€

547.468

+

€
€

547.468

478.023

+
478.023

€
€

445

+

350

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

550.406

479.284

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

2.892

€

2.582

Personeelskosten

€

467.851

€

386.811

Huisvestingskosten

€

12.950

€

12.359

Afschrijvingen

€

867

€

1.194

Financiële lasten

€

1.493

€

1.024

Overige lasten

€

61.976

€

74.653

Som van de lasten

€

548.029

€

478.623

Saldo van baten en lasten

€

2.377

€

661

+

+
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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://www.banktrack.org/download/banktrack_financial_report_
2020_unaudited

Open

