Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting NGO Safety Organisation
7 3 7 2 8 4 8 9

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

Grote Marktstraat 43 C Unit 03.31, 2511 BH, The Hague, The Netherlands

Telefoonnummer
E-mailadres

info@ngosafety.org

Website (*)

https://www.ngosafety.org/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 9 6 4 2 8 4 7

Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Africa, Central & Western Asia, Europe
8 0 9
0

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
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Mr Nicolas Lee, Ms Sonia Di Mezza, Ms Foluke Mogaji

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?

INSO is an international NGO dedicated to humanitarian safety.
The objectives, as stated in the articles of incorporation (Art 2.1), are:
a) the relief and development of people in need anywhere in the world who are the
victims of conflict, natural disaster, insecurity or crisis;
b) the welfare and safety of people involved in the provision of humanitarian and
development aid anywhere in the world.

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?

INSO accomplishes this by providing NGOs with a range of free products and services
that support their ability to operate and deliver aid safely in high-risk environments.
These include:
• Information and analysis products to support situational awareness, operational
planning, and strategic policy.
• Coordination services to improve inter-agency collaboration and response.
• Training and orientation services to build preparedness and resilience.
• Crisis management services to strengthen emergency response.
Our primary activity is to provide these services from offices located alongside NGOs in
high-risk countries. We also provide more strategic analysis and data services to the
policy level from our headquarters in The Hague
URL : https://www.ngosafety.org/services

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Institutional grants: https://www.ngosafety.org/funding
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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).

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

Received funding is spent on humanitarian aids activities. Any unspent funding
reserverd for future activiteis is safed on several current accounts.

https://www.ngosafety.org/anbi_2021

Open

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

There is no remuneration policy for the Board of Directors. The remuneration of the
personnel is set according to standard salary scale adapted to local contexts.

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.

https://www.ngosafety.org/anbi_2021

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

https://www.ngosafety.org/anbi_2021

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

29.548

0

€

+

€

29.548

+
0

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

2.562.198

€

1.925.629

€
6.016.501

€

+

0

+
€

7.942.130

€

7.971.678

31-12-2019 (*)

€

+
€

+
€

2.562.198

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

5.409.480

Totaal

€

7.971.678

+
€

0

0

0

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

0

€

0

€

0

+

As a result of funds transfer from INSO UK on the 9th of April 2019, the reserves of the charity at
the year-end were in surplus by € 2,562,198. The restricted funds on 31 December 2020 are nil.

+
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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

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€
€

37.120.895

0

€

+

€
€

37.120.895

+

0

€
€

0

+

+
0

€
€

39.090

0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

37.159.985

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

1.460.781

€

0

Personeelskosten

€

26.421.332

€

0

Huisvestingskosten

€

4.964.894

€

0

Afschrijvingen

€

501

€

0

Financiële lasten

€

80.441

€

Overige lasten

€

3.540.953

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

0

36.468.902

€

0

691.083

€

0

+

+
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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.

URL :

https://www.ngosafety.org//assets/uploads/pdf/FY20_Financial_S
tatements_Report_signed.pdf

Open

