Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting African Parks Foundation
3 0 1 9 1 9 4 9

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

Langbroekerdijk A 97, 3947 BE Langroek
0 3 4 3 5 6 5 0 1 9

E-mailadres

netherlands@africanparks.org

Website (*)

www.africanparks.org/stichting-african-parks-foundation

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 4 8 9 8 6 7 1

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Malawi Rwanda Mozambique Angola Zambia Congo DRC Chad Benin Chad Zimbabwe
4

Aantal medewerkers (*)
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

René Hooft Graafland

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Pieter van Doorne

Algemeen bestuurslid

Mirjam de Blécourt-Wouterse

Overige informatie
bestuur (*)

Arent Fock, Heleen Dura-van Oord, Frederik Lotz

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?

African Parks is een non-profit natuurbeschermingsorganisatie die de volledige
verwantwoordeljkheid op zich neemt voor het herstel en het langetermijn beheer van
nationale parken in samenwerking met de overheid van het land en de lokale
gemeenschap. We beheren momenteel 19 nationale parken en beschermde gebieden
in 11 landen met een oppervlakte van meer dan 14,7 miljoen hectare. African Parks
hanteert een zakelijke benadering bij het management van de parken en focust ook op
economische ontwikkeling en armoedebestrijding van omliggende gemeenschappen
om ervoor te zorgen dat elk park op de lange termijn ecologisch, sociaal en financieel
duurzaam is. Ons doel is om in 2030 30 parken te beheren. Door de geografsche
spreiding van de parken door heel Afrika en de vertegenwoordiging van verschillende
ecosystemen, is dit het grootste en meest ecologisch diverse netwerk van parken
onder beheer van een NGO op het continent.

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?

SAPF is een fondsenwervende instelling, met een focus op het bedienen en uitbreiden
van het Europese netwerk van supporters van het werk van Afrcan Parks. Dit
supporter netwerk bestaat uit particulieren, bedrijven, stichtingen, overheden en
andere organisaties, ten einde zoveel mogelijk fondsen te werven om
natuurbeschermingprojecten in Afrika te kunnen bekostingen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

SAPF ontvangt inkomsten van donoren middels fondsenwervende activiteiten. Deze
activiteiten bestaan ondermeer uit het ontwikkelen van de netwerken van
bestuursleden, het schrijven van financieringsvoorstellen (en de rapportage hierover),
inschrijven voor overheids- en bedrijfssubsidies, EU subsidies en het organiseren van
fondsenwervingsacties.
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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).

De verkregen inkomsten worden besteed aan de kosten die gemoeid zijn met het
beheer en herstel van beschermde natuurgebieden, die onder management zijn van
African Parks. Een deel van het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een
rekening, maar voornamelijk maakt dit deel uit van het endowment fonds van de
stichting, en derhalve belegd met behulp van een externe beleggingsadviseur (en een
beleggingsstatuut).

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

https://www.africanparks.org/sites/default/files/uploads/resources/2021-06/Beleidspl
an%202021-2024%20Stichting%20African%20Parks%20Foundation_210628.pdf

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

De bestuurders ontvangen geen vergoeding. Het personeel van de stichting ontvangt
een salaris, dat conform de geldende normen is voor goededoelenstichtingen.

Open

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.africanparks.org/sites/default/files/uploads/resourc
es/2022-08/SAPF%20AFS%202021.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

€ 40.932.926

€ 32.444.609

Financiële vaste activa

€ 52.764.498

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€ 16.903.438

€ 43.827.632

+

€ 52.764.498

€ 43.827.632

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

5.117.449

€

+
€

5.713.090

+
€

5.117.449

5.713.090

+
Totaal

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

€ 57.881.947

+

€ 17.012.563

+

€ 49.457.172

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 57.881.947

€

45.583

+
€ 49.540.722

+

€ 57.836.364

83.550

+

+
€ 49.540.722
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

+

€
€

0

+
0

€
€

698.164

€

€

46.298

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

9.154.987

Giften

€

9.859.455

Financiële baten

€

Overige baten

€

704.468

+

€

9.405.551

€

10.150.013

€
€

8.350.549

2.463.350

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

18.210.004

12.613.363

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

333.476

€

346.857

Huisvestingskosten

€

23.011

€

12.973

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

266.571

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

9.207.754

9.522.347

€

301.529

9.830.812

€

10.183.706

8.379.192

€

2.429.657

+

+
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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.africanparks.org/sites/default/files/uploads/resourc
es/2022-08/SAPF%20AFS%202021.pdf

Open

