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KvK: 24425560
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351922

Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 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 2021 en de staat van
baten en lasten over 2021 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

JAARREKENING

4/14

STICHTING FUTURE FOR NATURE
ARNHEM

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

€

31-12-2021
€

€

31-12-2020
€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

1

Liquide middelen

2

Totaal activazijde

73.829

50.000

383.122

71.057

456.951

121.057

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserves
Overige reserves

3
4

454
150.000
225.065

454
97.316
375.519

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

97.770

5
2.420

-

79.012

23.287

6

Totaal passivazijde
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81.432

23.287

456.951

121.057
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

€
Baten
Giften en baten uit fondsenwerving

7
8

2021
€

€

2020
€

537.856

224.273

537.856

224.273

260.107

205.454

Totaal van netto resultaat

277.749

18.819

Resultaatbestemming
Overige reserves

277.749

18.819

Lasten
Overige bedrijfslasten

9

6/14

Samenstellingsverklaring afgegeven

STICHTING FUTURE FOR NATURE
ARNHEM

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.
Stichting Future For Nature heeft een ANBI-status en heeft geen winstoogmerk.
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 gewaardeerd tegen de nominale waarde.

7/14

Samenstellingsverklaring afgegeven

STICHTING FUTURE FOR NATURE
ARNHEM

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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.
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TOELICHTING OP DE BALANS
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2021
€

31-12-2020
€

73.829

50.000

72.080
1.749

50.000
-

73.829

50.000

377.302
5.820

64.208
6.849

383.122

71.057

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

2 Liquide middelen
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

Bestemmingsreserves

Overige
reserves

Totaal

Stand per 1 januari 2021
Uit resultaatverdeling
Vorming bestemmingsreserve
Toevoeging

€
454
-

€
150.000

€
97.316
277.749
-150.000
-

€
97.770
277.749
-150.000
150.000

Stand per 31 december 2021

454

150.000

225.065

375.519

4 Overige reserves
Onder dit hoofd is het beschikbare bedrag voor de nog niet door het stichtingsbestuur nader benoemde
projecten opgenomen.
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KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2021
€

31-12-2020
€

1.440
980

-

2.420

-

76.887
2.125

23.287
-

79.012

23.287

5 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenen

6 Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen bedragen
Vakantiegeld
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

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

9 Overige bedrijfslasten
Overige personeelsbeloningen
Kantoorkosten
Algemene kosten

Overige personeelsbeloningen
Brutolonen FFN Academy
Kantoorkosten
Bureau- organisatie- en coördinatiekosten
Kosten automatisering
Drukwerk

Algemene kosten
FFN prijzengeld
Kosten FFN Family Gathering
Bankkosten
Reis- en verblijfkosten
Overige algemene kosten

2021
€

2020
€

424.500
113.356

210.674
13.599

537.856

224.273

41.960
12.397
205.750

31.416
174.038

260.107

205.454

41.960

-

6.193
6.156
48

26.952
3.342
1.122

12.397

31.416

150.035
52.548
1.576
931
660

150.125
22.343
829
124
617

205.750

174.038

Arnhem, 29 juni 2022
Stichting Future For Nature
Het bestuur,

M.L. van Wijhe

A.P.J.M. van Hooff

C.A.D.M. van de Vijver

W.H. Ferwerda

R.J. van den Dool

R.J.M. Nuijten- van Rabenswaaij
Directeur
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1. Bestuursverslag

De belangrijkse activiteiten van de rechtspersoon
De Stichting Future For Nature (FFN) heeft als doel wilde dieren en planten soorten te beschermen. Ze
doet dit door jonge, getalenteerde natuurbeschermers te ondersteunen in hun werk. Daarbij gelooft
FFN sterk in de kracht van het individu en de nieuwe generatie. Ieder jaar worden drie van deze jonge
helden, in de leeftijd van 18 – 35 jaar, beloond met een Award. Deze brengt erkenning, opent deuren en
komt met een geldprijs van €50.000 per winnaar. Alle winnaars vormen samen een actief netwerk van
natuurbeschermers van over de hele wereld, de FFN Family. Natuurlijke leiders die met hun kennis,
passie en gedrevenheid het verschil maken.
FFN ontvangt aanmeldingen van over de hele wereld voor de Awards. Een Nederlands selectiecomité
van experts op het gebied van internationale natuurbescherming, maakt een eerste selectie waaruit een
lijst van genomineerden voortkomt. Vervolgens beoordeelt het Internationaal selectiecomité met
vooraanstaande internationale natuurbeschermers deze lijst waar drie winnaars uit voortkomen.
Prijswinnaars 2021
In 2021 hebben Mónica Torres, Karolina Araya Sandoval en Mohsen Rezaie-Atagholipour the prijs
gewonnen. Mónica zet zich in Guatemala in om samen met de lokale bevolking het habitat van de
alligator hagedis te herstellen. Karolina beschermt de kleinste kolibri van Chili, en vecht voor de behoud
van stukjes bos in het landschap dat verder gedomineerd wordt door landbouw. Mohsen zet zich vanuit
Iran in voor duurzame visserij en de bescherming van roggen en haaien in de Perzische golf.
De drie winnaars zijn ivm geldende reisbeperkingen door COVID-19, in een digitale Award uitreiking in
het zonnetje gezet. De guest of honour Frans Lanting sprak hen toe vanuit California.
De winnaars morgen het geld van de Award naar eigen inzicht besteden. Mónica, Karolina en Mohsen
zijn na het Award Event toegetreden tot de FFN Family.
FFN Family
Om de FFN Family van winnaars beter te ondersteunen heeft FFN in 2017 en 2019 (10-jarig en 12,5 jarig
bestaan respectievelijk) een bijeenkomst georganiseerd om het onderlinge netwerk te versterken. In
2022 staat de volgende bijeenkomst gepland, waarvoor we in 2021 extra fondsen hebben geworven.
Deze bijeenkomsten zijn steeds zeer inspirerend en er ontstaan veel ideeën voor projecten en
samenwerking tussen de winnaars. In 2020 heeft FFN daarom de mogelijkheid tot financiële
ondersteuning voor samenwerkingen van winnaars binnen de FFN Family gerealiseerd (FFN Family
funding). Middels deze funding zijn in 2021 vijf projecten ondersteund, tezamen voor een bedrag van
€59.130.
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2. Overzicht baten 2021 en bestedingen aan doelstellingen

Werkelijk

Werkelijk

2021

2020

€

€

€

€

Baten:
- Baten van particulieren

113.356

13.599

- Baten van bedrijven

424.500

210.674

537.856

224.272

537.856

224.272

- Baten van loterijorganisaties
- Baten van subsidies van overheden
- Baten van verbonden (internationale) organisaties
- Baten van 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
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Doelstelling financiele ondersteuning

201.982

- Doelstelling netwerk vergroten en samen leren
- Doelstelling voorlichting

192.547

9.205

1.075

18.608

3.563

229.795
Wervingskosten

197.186

4.360

920

25.952

7.348

Som van de lasten

260.107

205.453

Saldo voor financiële baten en lasten

277.749

18.819

277.749

18.819

277.749

18.819

Kosten beheer en administratie

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

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

-150.000

- bestemmingsfonds

127.749
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