
IB
 1

10
 - 

1Z
*1

FO
L 

 

Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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



02 van 06

1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	0: Stichting Human Security Collective
	13: A.C. Oostendorp
	5: www.hscollective.org
	15: K. Jansen
	2: Riviervismarkt 4
	4_EM: info@hscollective.org
	14: K. Jansen
	16: E. van Os
	17: 
	10: Nederland, Tunesië, Mali, Kameroen, Philippijnen, Peru, Western Balkans
	1_KVK: 56629699
	11_A4: 8
	12_A4: 0
	7: [Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 852225027
	3_TEL: 0708209902
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Jongeren
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Vrouwen en meisjes
	48: Off
	49: Off
	50: Overig
	18_ML: 
	51_ML: HSC stelt zich tot doel het verminderen van geweld in conflictrijke gebieden, door het bevorderen van de praktijk van Human Security en door burgers invloed te laten hebben op nationaal en internationaal veiligheidsbeleid; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:a. het faciliteren en ontwikkelen van een internationaal maatschappelijk netwerk voor Human Security;b. het versterken van grasroot capaciteiten die geweldadig extremisme en radicalisering tegengaan;c. het kanaliseren van kennis, expertise en praktijkervaringen vanuit de lokale context naar beleidsmakers en belangengroepen in de maatschappij;d. het bieden van een platform om vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen in contact te brengen met beleidsmakers ter validering, aanvulling en ondersteuning van het werk van (inter)gouvernementele organisaties en beleidsmakers.
	53_ML: HSC richt zich op drie hoofdpijlers: 1- Inclusive Leadership porgramma - conflicten in de samenleving benaderen vanuit het perspectief van conflicttransformaties. Inclusieve leiders worden getraind, waarbij het gaat over het versterken en waarderen van bijdragen van de gemeenschap om burgerinitiatieven ter versterking van de menselijke veiligheid effectiever te maken. 2- PVE (Prevention of Violent Extremism) analyseren en benaderen vanuit het perspectief van conflicttransformatie. Dit is een langetermijnaanpak, waardoor we de grondoorzaken en drijfveren van VE kunnen begrijpen en deze kunnen aanpakken door middel van ontwikkelingsinterventies. 3- de impact van CFT-maatregelen (Countering the Finance of Terrorism) op het maatschappelijk middenveld.In de afgelopen jaren hebben non-profitorganisaties (NPO's) over de hele wereld te maken gehad met operationele en wettelijke beperkingen vanwege het tegengaan van de financiering van terrorisme (CFT) en anti-witwaspraktijken (AML).
	54_ML: De instelling ontvangt inkomsten van projectdonoren en van donoren die een bedrag schenken voor activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de stichting.
	56_ML: De statutaire bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij mogen wel een vergoeding ontvangengen voor gemaakte onkosten, zijnde kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben gemaakt door hun functie bij de instelling. Het personeel van de stichting valt onder de Rechtspositieregeling van HSC. Hierin is de salarisregeling opgenomen,
	57_ML: https://www.hscollective.org/assets/HSC-annual-report-2021.pdf   
	55_ML: De verkregen inkomsten worden besteed aan de projectactiviteiten en aan activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de stichting. Er wordt een redelijk vermogen aangehouden om de continuïteit van de stichting te waarborgen. Dit bedrag wordt op spaarrekeningen en de rekening courant aangehouden. Er worden geen beleggingen gedaan. 
	56: 
	_MLT: 
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://www.hscollective.org/assets/HSC-annual-report-2021.pdf
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT:  
	2_GT: 0
	6_GT: 43946
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 1228804
	4_GT: 0
	9_GT: 1272750
	10_GT: 1272750

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 713328
	9_GT: 516782
	4_GT: 42640
	10_GT: 1272750
	5_GT: 755968

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 705063
	9_GT: 754057
	4_GT: 37237
	10_GT: 1496357
	5_GT: 742300

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 0
	6_GT: 13204
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 1483153
	4_GT: 0
	9_GT: 1496357
	10_GT: 1496357

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: https://www.hscollective.org/assets/2021-Financial-Report-HSC.pdf

	3: 
	1: 
	1_A7: 882631
	2_A7: 
	3_A7: 148279
	4_A7: 
	5_A7: 148279
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 0
	12_A7: 0
	13_A7: 74287
	14_A7: 1105197
	15_A7: 410858
	16_A7: 
	17_A7: 33967
	18_A7: 3219
	19_A7: 646409
	20_A7: 11535
	21_A7: 0
	22_A7: -14877
	25_A7: 13668
	23_A7: 418
	24_A7: 1091529

	2: 
	1_A7: 853543
	2_A7: 
	3_A7: 208410
	4_A7: 
	5_A7: 208410
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 0
	12_A7: 19
	13_A7: 50078
	14_A7: 1112050
	15_A7: 297752
	16_A7: 
	17_A7: 21394
	18_A7: 3190
	19_A7: 545449
	20_A7: 10603
	21_A7: 0
	22_A7: 42038
	25_A7: 191442
	23_A7: 182
	24_A7: 920608

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: https://www.hscollective.org/assets/2021-Financial-Report-HSC.pdf
	JV: 
	_MLT: https://www.hscollective.org/assets/2021-Financial-Report-HSC.pdf
	knop: 




