Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Coastal & Marine Union (EUCC) - Vereniging Kust&Zee

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 4 4 7 7 1 4

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

Rapenburg 8

Telefoonnummer

0 7 1 5 1 4 3 7 1 9

E-mailadres

info@kustenzee.nl

Website (*)

www.eucc.net - www.kustenzee.nl

RSIN (**)

8 0 4 3 3 6 1 9 2

Actief in sector (*)

Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Europa

Aantal medewerkers (*)

4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

8

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

N.Barker-Bradshaw

Secretaris

Vacature

Penningmeester

F.van der Brugge

Algemeen bestuurslid

A.Salman

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

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?

Wij richten ons op het duurzaam gebruik en ontwikkeling van de kuststrook en de zee.
Hier maken verantwoord toerisme, duurzame visserij en het gebruik van duurzame
energiebronnen deel vanuit. Wij vragen aandacht voor veiligheid en de risico’s van
klimaatverandering en denken samen met de overige betrokkenen mee over
oplossingen. Ook werken wij aan de versterking van het landschap, de natuurlijke
verbindingen voor trekkende dieren en het cultureel erfgoed, langs de kust en op zee.
Om dit alles te bereiken zetten wij overlegstructuren op om de duurzame bescherming
en ontwikkeling van de kust en zee te realiseren. Maar ook zetten wij projecten op en
werken we mee aan onderzoek. Hierbij houden wij ontwikkelingen binnen de Europese
Unie nauwlettend in het oog. Wij werken niet alleen, want we kunnen onze
doelstellingen alleen bereiken door samen te werken met onze partners: onze leden en
de stakeholders die betrokken zijn bij kust en zee.

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?

We werken aan duurzame oplossingen voor een rijke kust en een gezonde zee,
waarbij behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan en mens en natuur in
evenwicht is. Op dit moment (2022) werken wij voornamelijk aan projecten i.s.m. de
Europese Commissie op het gebied van kustveiligheid in Spanje en op Malta en
organiseren wij een congres over het gebruik van de Europese kust (Littoral) in
Portugal.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Voornamelijk via projectinkomsten, fondsen en donaties.

Daarnaast geven wij ieder jaar het magazine 'Kust&ZeeGids' uit (oplage van 200.000
stuks) om het publiek te informeren over de veelzijdigheid van de Nederlandse kust en
hoe iedereen daar op een verantwoorde manier mee om zou moeten en kunnen gaan.
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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 projectinkomsten worden besteed aan de projecten en personeelskosten van de
medewerkers en vrijwilligers. We houden een (kleine) algemene reserve aan om
eventuele tegenslagen te kunnen opvangen. Denk aan eventueel ontslag (en verplichte
transitievergoeding) van personeel als er niet genoeg projectinkomsten zijn.
Het bedrag vand de reserve staat op een spaarrekening.

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

Beloningsbeleid bestuurders:
Onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten.
Beloningsbeleid personeel en directie:
Kust & Zee / Coastal & Marine Union (EUCC) is zich er zeer van bewust dat zij werkt
met projectsubsidies en donaties. Het beloningsbeleid is hierop afgestemd en is
maatschappelijk zeer goed te verantwoorden. Globaal volgen wij de cao Welzijn en
Maatschappelijke Dienstverlening. Een inflatiecorrectie of loonsverhoging is echter niet
vanzelfsprekend. Medewerkers van Kust & Zee / EUCC krijgen geen overuren betaald,
13e maand, bonussen, auto van de zaak of dure kerstpakketten. Ook het
beloningsniveau van het management team is zeer gematigd en komt niet boven
schaal 12 uit (cao Welzijn).

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.eucc.net/uploads/1/1623840360-EUCC%20Activity%
20Report%202020.pdf

Open
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Balans

Balansdatum

3 1

– 1 2

Activa

31-12-2020

– 2 0 2 0

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

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

+

€

€

Voorraden

€

593136

€

425968

Vorderingen &
overlopende activa

€

1602

€

30191

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

210321

+
€

+

401301

+

Totaal

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

805059

857460

+
€

685

685

€

€

Voorzieningen

€

70627

€

69248

Langlopende schulden

€

666446

€

759406

Kortlopende schulden

€

67301

€

28121

Totaal

€

+
€

685

Bestemmingsfondsen

857460

+
€

€

+
€

€

805059

685

+
805059

+
€

857460
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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

€

8317

Giften

€

8317

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

224440

+

+

303933

€

+

€

18588

€

18588

+

+

€

232757

€

322521

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

99446

€

193584

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

121618

€

109481

Huisvestingskosten

€

3304

€

3947

Afschrijvingen

€

0

€

0

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€
€

4379

231376

€

311391

1381

€

11130

7008

+

+
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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.eucc.net/uploads/1/Annual%20Financial%20Report
%202020.pdf

Open

