Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting The Land Portal

Nummer Kamer van
Koophandel

6 1 4 0 8 9 0 5

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

Keppelerdijk 87, 7534 PA Enschede

Telefoonnummer

0 6 1 2 7 6 7 8 8 7

E-mailadres

hello@landportal.info

Website (*)

https://landportal.org/

RSIN (**)

8 5 4 3 3 0 0 4 5

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Wereldwijd
1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. T.M. Fella

Secretaris

Mw. E.A. Daley

Penningmeester

Dhr. J.A. Zevenbergen

Algemeen bestuurslid

Dhr. C.M. Addison

Algemeen bestuurslid

Mw. R. Vermu

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?

Het wereldwijd verbeteren van kennis, communicatie en dialoog rondom landrechten
en land governance, met een bijzondere nadruk op de meest bedreigde personen
vanwege onzekere landrechten en een grotere kwetsbaarheid voor landloosheid;
Het ontwikkelen en onderhouden van een systeem, The Land Portal, dat faciliteert de
collectievorming en het verzamelen en zoeken naar anders gefragmenteerde en
ontoegankelijke data en informatie op het terrein van landgovernance en landgebruik
uit verschillende bronnen, afkomstig van overheden, academia, internationale
organisaties, inheemse bevolkig en non-gouvernementele organisaties;
Het bevorderen van de uitwisseling van maatschappelijke informatie, debat en
netwerken;
Het oprichten en onderhouden van een op het world wide web gebaseerd data
systeem dat de basis vormt voor de online bestemming voor land informatie door
publieke data, gepubliceerde informatie en eerstehands kennis samen te brengen.

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?

Zie voor een compleet overzicht ons jaarverslag en beleidsplan op de website

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via overheden. Het Britse ministerie van ontwikkelingszaken (Foreign, Commonwealth
and Development Organisation) was de belangrijkste subsidieverstrekker in de
afgelopen jaren. Sinds 2021 is het Duitse ministerie van ontwikkelingssamenwerking
(via GIZ) de belangrijkste donor.

Belangrijkste activiteiten:
- Het onderhouden van een website of digitaal platform waarop informatie gevonden
kan worden, waar kennis wordt gedeeld en waarop informatie door digitale techniek op
verschillende wijzen zichtbaar wordt gemaakt
- Het organiseren van kennisuitwisseling door webinars en online events zoals online
discussies en fora of congressen. (Na Covid zullen er weer fysieke meetings worden
georganiseerd)
- Het bevorderen van open data

Via de FAO van de Verenigde Naties
Giften via buitenlandse rechtspersonen die erkend zijn als goede doelenorganisaties
(public charity) en geen winststreven hebben.
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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).

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

De ontvangen subsidies en giften worden besteed aan:
- Het verbeteren van onze website, onze online datacollectie, digitale technieken om
data te visualiseren
- Het organiseren van webinars en online events zoals discussies en congressen
(sinds Corona geheel digitaal, voorheen ook in ontwikkelingsgebieden, als de
reisbeperkingen worden opgeheven zullen ook weer reiskosten worden gemaakt en
evenmenten ter plaatse worden georganiseerd).
Het vermogen wordt aangehouden op onze spaarrekening bij de Rabobank.

https://landportal.org/whatwedo

Open

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

Voor het statutaire bestuur geldt slechts een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

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.

Gezien het grote aantal activiteiten wordt verwezen naar de onderstaande link

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

Sinds 1 september heeft de Stichting een directeur in vaste dienst. Zij woont in Rome
(Italië) en verricht haar werk eveneens vanuit Rome. Bij haar salaris is aangesloten bij
de geldende Italiaanse CAO (CCNL categorie: Quadri)

https://landportal.org/news-events

Open

04 van 06

2

Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

16.900

€

+
€

295.096

+

Totaal

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

588.236

+
€

269.529

238.927

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

318.707

Totaal

€

588.236

396.611

+
€

238.927

101.515

€

588.236

€

+
€

€
571.336

€

269.529

+
€

396.611

https://landportal.org/about/foundation
Op deze pagina zijn de jaarverslagen en jaarrekeningen te vinden

€

157.684

€

396.611

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

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

€

130.598

Som van de geworven baten

€

726.298

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

2.957

Som van de baten

€

729.255

+

€
€

0

595.700

+

+
0

€

428.652

€

173.913

€
€

+
602.565

€

+

€
€

+
602.565
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

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

€

€

149.187

€

240.131

158.565

180.375

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Open data & Monitoring and evaluatie

€

242.464

€

174.888

Besteed aan doelstellingen

€

631.782

€

513.828

Wervingskosten

€

36.131

€

37.107

Kosten beheer en administratie

€

51.130

€

40.650

Som van de lasten

€

719.043

€

591.585

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

€

Saldo financiële baten en lasten

€

20.390

€

-21.969

Saldo baten en lasten

€

30.602

€

-10.989

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.

+

+

€

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn gepubliceerd op de website.

https://landportal.org/about/foundation

Open

+

+

