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Accountants

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Kerkenbos 10-27
Postbus 10525
6500 MB Nijmegen
T: +31 (0)24 378 48 48
F: +31 (0)24 378 35 68
nijmegen@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl

Aan het bestuur van
Stichting Future For Nature
Antoon van Hooffplein 1
6816 SH ARNHEM

Datum
4 november 2020

KvK:24425560

Referentie
351922

Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Future For Nature te
Arnhem.
SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Future For Nature te Arnhem is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van
baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Future For
Nature. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om
een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

An independent member of Baker Tilly
International
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De stichting heeft een ANSI-status.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Tilly (Netherlands) N.V.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na voorstel resultaatbestemming)
31-12-2019

€

€

31-12-2018

€

ACTIVA

€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

1

Liquide middelen

2

Totaal activazijde

2.085

100.126

84.453

109.687

86.538

209.813

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Stichtingskapitaal
Overige reserves

3
454
78.497

4

454
205.381
78.951

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handels- 5
kredieten
Overige schulden en overlopende
6
passiva

Totaal passivazijde
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205.835

3.181

1.178

4.406

2.800
7.587

3.978

86.538

209.813
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
2019

€
Baten
Giften en baten uit fondsenwerving

7
8

€

2018

€

€

173.377

270.661

173.377

270.661

300.261

241.084

Totaal van netto resultaat

-126.884

29.577

Resultaatbestemming
Overige reserves

-126.884

29.577

Lasten
Overige bedrijfslasten

9
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMENE TOELICHTING
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De Stichting Future For Nature (FFN) ondersteunt jonge, getalenteerde natuurbeschermers met als doel
een toekomst voor wilde dieren en planten veilig stellen. Wij geloven in de kracht van het individu. Wij
selecteren daarom wereldwijd een nieuwe generatie natuurbeschermers die hét verschil maakt voor de
toekomst van de natuur. Natuurlijke leiders die inspireren en met hun gedrevenheid en hun 'eigenwijsheid'
indrukwekkende resultaten weten te boeken. Jaarlijks plaatsen wij drie van deze veelbelovende jonge
mensen in de schijnwerpers.
Uit heel de wereld schrijven dan ook jonge natuurbeschermers (tot 35 jaar) zich in voor deze prijs. Een
selectiecomité van ervaren natuurbeschermers uit Nederland kiest uit deze groep maximaal 10
genomineerden. Een Internationaal Selectie Comité van gerenommeerde natuurbeschermers selecteert
vervolgens de drie winnaars.
De winnaars ontvangen 50.000 euro per persoon. Het geld mogen zij naar eigen inzicht ten dienste van
natuurbescherming besteden; zij weten immers als geen ander waar het geld het hardst nodig is.
FFN biedt bovendien veel meer dan een eenmalige financiële ondersteuning.
• Het winnen van de Future For Nature Award levert hen internationale erkenning voor hun werk en opent
deuren die voorheen gesloten bleven.
• FFN biedt de winnaars een podium in Nederland en ver daarbuiten en brengt de verhalen van de
winnaars onder de aandacht van natuurbeschermers, financiers en een breed publiek, waardoor ze hun
impact kunnen vergroten en meer toegang tot fondsen krijgen.
• De (oud)winnaars geven we bovendien een extra podium via Future For Nature Academy. Dit is een
onafhankelijk functionerende commissie, die inmiddels in 8 steden werkt voor en door studenten met als
doel studenten te inspireren actief te worden in natuurbescherming en hen daarvoor middelen als
lezingen, netwerk en workshops aan te bieden.
• FFN bouwt aan een groeiende gemeenschap van (oud-)winnaars, toegewijde mannen en vrouwen die
elkaar inspireren en een familie vormen van gelijkgestemden. FFN biedt hen de mogelijkheid om elkaar te
ontmoeten en met elkaar verder te leren om hun strijd voor de natuur zo efficiënt en effectief mogelijk te
kunnen blijven voeren.
De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting Future For Nature is feitelijk gevestigd op Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH te Arnhem.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen
voor de jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
GRONDSLAGEN
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
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worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Onder de baten wordt verstaan de giften en baten uit fondswerving en overige baten. De baten worden
bepaald met inachtneming van de hier vermelde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Giften en baten uit fondsenwerving
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

8/14

Samenstellingsverklaring afgegeven

STICHTING FUTURE FOR NATURE
ARNHEM

TOELICHTING OP DE BALANS
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2019
€

31-12-2018
€

2.085

100.126

2.085

126
100.000

2.085

100.126

239
76.288
7.926

152
102.080
7.455

84.453

109.687

1 Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen bedragen

2 Liquide middelen
ING
Triodos
Triodos Future For Nature Academy

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Ten aanzien van de Triodos bankrekening inzake de
Nature Academy, staan de liquide middelen volledig ten doel voor de Academy.
3 Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal

Overige
reserves

€

Totaal

Stand per 1 januari 2019
Uit resultaatverdeling

454

€
205.381
-126.884

205.835
-126.884

Stand per 31 december 2019

454

78.497

78.951

€

4 Overige reserves
Onder dit hoofd is het beschikbare bedrag voor de nog niet door het stichtingsbestuur nader benoemde
projecten opgenomen.
KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2019
€

31-12-2018
€

3.181

1.178

4.406

2.800

5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
6 Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen bedragen
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Gebeurtenissen na balansdatum
Als gevolg van Covid-19 is het Award event van mei 2020 gecanceld en is besloten een online versie te
organiseren in oktober. De financiering van het prijzengeld is gegarandeerd. Er is geen aanwijzing dat ook
de overige toezeggingen niet worden nagekomen. De huidige situatie maakt duidelijk dat de aandacht
voor fondsenwerving nog belangrijker wordt om de ambities van FFN naar de toekomst te waarborgen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2019
€

2018
€

150.000
2.240
21.137

250.000
2.800
17.861

173.377

270.661

76.211
224.050

60.104
180.980

300.261

241.084

52.666
15.020
5.161
3.364

51.756
3.830
926
3.592

76.211

60.104

150.675
36.423
30.438
2.240
2.104
1.185
985

150.564

224.050

180.980

8 Giften en baten uit fondsenwerving
Giften en baten uit fondsenwerving
Veilingopbrengsten
Overige Giften

9 Overige bedrijfslasten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Kantoorkosten
Bureau- organisatie- en coördinatiekosten
Kosten automatisering
Kosten Sponsoring FFN Academy
Drukwerk

Algemene kosten
FFN prijzengeld
Kosten FFN Family Gathering
Kosten FFN Award event
Doorbelasting veilingopbrengsten
Reis- en verblijfkosten
Bankkosten
Overige algemene kosten

24.673
2.800
1.890
497
556

Arnhem, 4 november 2020
Stichting Future For Nature

Het bestuur,

M.L. van Wijhe

A.P.J.M. van Hooff

W.H. Ferwerda

R.J. van den Dool
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1. Bestuursverslag
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De Stichting Future For Nature (FFN) ondersteunt jonge, getalenteerde natuurbeschermers met als doel
een toekomst voor wilde dieren en planten veilig stellen. FFN gelooft in de kracht van het individu. FFN
selecteert daarom wereldwijd een nieuwe generatie natuurbeschermers die hét verschil maakt voor de
toekomst van de natuur. Natuurlijke leiders die inspireren en met hun gedrevenheid en hun 'eigenwijsheid'
indrukwekkende resultaten weten te boeken. Jaarlijks plaatst FFN drie van deze veelbelovende jonge
mensen in de schijnwerpers.
Uit heel de wereld schrijven dan ook jonge natuurbeschermers (tot 35 jaar) zich in voor deze prijs. Een
selectiecomité van ervaren natuurbeschermers uit Nederland kiest uit deze groep 6 tot 10
genomineerden. Een Internationaal Selectie Comité van gerenommeerde natuurbeschermers selecteert
vervolgens de drie winnaars.
Prijswinnaars 2019
De prijswinnaars van 2019 waren: Fernanda Abra die met haar creatieve oplossingen het grote aantal
verkeersslachtoffers onder de wilde dieren in Brazilië terugdringt, Olivier Nsengimana uit Rwanda die alles
op alles zet om de Grijze Kroonkraanvogels te behouden voor zijn land en Divya Karnad die in India
hamerhaaien beschermt door samen te werken met vissers en koks.
De winnaars ontvingen hun prijs op 3 mei in Burgers' Zoo uit handen van eregast primatoloog Russell A.
Mittermeier. Mittermeier is door Time Magazine uitgeroepen tot Held van de planeet, vooraanstaand
beschermer van biodiversiteit en tropische bossen en schrijver van meer dan 40 boeken.
Aan de Future For Nature Award is een geldbedrag van 50.000 euro per persoon verbonden. Het geld
mogen zij naar eigen inzicht ten dienste van natuurbescherming besteden; zij weten immers als geen
ander waar het geld het hardst nodig is.
Meer dan een award en een mooi geldbedrag
FFN biedt veel meer dan een eenmalige financiële ondersteuning.
•
Het winnen van de Future For Nature Award levert de winnaars internationale erkenning voor hun
werk en opent deuren die voorheen gesloten bleven.
FFN biedt de winnaars een podium in Nederland en ver daarbuiten en brengt de verhalen van de
winnaars onder de aandacht van natuurbeschermers, financiers en een breed publiek, waardoor
ze hun impact kunnen vergroten en meer toegang tot fondsen krijgen.
De (oud)winnaars krijgen bovendien een extra podium via Future For Nature Academy. Dit is een
onafhankelijk functionerende commissie van FFN, die inmiddels in acht steden werkt voor en door
studenten met als doel studenten te inspireren actief te worden in natuurbescherming en hen
daarvoor via lezingen, netwerk en workshops handvatten aan te bieden.
•
FFN bouwt aan een groeiende gemeenschap van (oud-)winnaars, toegewijde mannen en
vrouwen die elkaar inspireren en een familie vormen van gelijkgestemden, de Future For Nature
Family. FFN biedt de winnaars de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren,
zodat ze hun strijd voor de natuur zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen blijven voeren.
Future For Nature Family Gathering
In 2019 heeft FFN, naast het jaarlijkse Award Event, alle (oud-)winnaars uitgenodigd voor een week in
oktober vol workshops en meer. Tijdens het relatiediner konden ook bedrijven en organisaties uit het FFN
netwerk persoonlijk kennismaken de winnaars. Waardige afsluiting van deze intensieve week in Arnhem
was de Future For Nature Academy Day, waar studenten en winnaars elkaar inspireerden en mogelijke
samenwerking onderzochten.
Achttien winnaars van over de hele wereld, van Zuid-Afrika tot Brazilië en Indonesië kwamen bijeen om
met en van elkaar te leren, hun netwerk uit te breiden, ervaringen uit te wisselen en de band met collega
FFN winnaars te versterken. Dit alles met als doel: het werk van de winnaars vergemakkelijken,
samenwerking waar zinvol en effectief faciliteren en hen nieuwe moed en energie geven om hun
belangrijke, maar vaak ook moeilijke en soms zelfs gevaarlijke werk voort te zetten.
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2. Overzicht baten 2019 en bestedingen aan doelstellingen
Werkelijk

Werkelijk

2019
€
Baten:
- Baten
- Baten
- Baten
- Baten
- Baten
- Baten

van
van
van
van
van
van

particulieren
bedrijven
loterijorganisaties
subsidies van overheden
verbonden (internationale) organisaties
andere organisaties zonder winststreven

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van
- producten en/of diensten
- Overige baten
Som van de baten

2018
€

€

€

7.222
166.156

7.361
263.300

173.377

270.661

173.377

270.661

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Doelstelling financiele ondersteuning

152.915

- Doelstelling netwerk vergroten en samen leren
- Doelstelling voorlichting

102.182

37.184

32.313

27.198

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

153.364

287.410

217.746

9.532
3.319
300.262

13.040
10.298
241.084

-126.884

29.577

-126.884

29.577

-126.884

29.577

-126.884

29.577

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
- overige reserves
- bestemmingsreserves
- bestemmingsfonds
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