Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Transgender Netwerk Nederland

Nummer Kamer van
Koophandel

3 0 2 5 1 1 6 1

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

Atlantisplein 1

Telefoonnummer

0 2 0 2 0 5 0 9 1 5

E-mailadres

info@transgendernetwerk.nl

Website (*)

www.transgendernetwerk.nl

RSIN (**)

8 2 0 2 6 4 0 6 4

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
6

Aantal medewerkers (*)

2 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

Brand Berghouwer

Secretaris

Robert Ensor

Penningmeester

Enno de Tombe

Algemeen bestuurslid

Aike Pronk

Algemeen bestuurslid

Remke Verdegem

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 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?

De statutaire langetermijn doelstelling van TNN is het bevorderen van een
genderdiverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en
emancipatie zodat transgender personen zichzelf kunnen zijn en participeren, en tot
hun volle potentieel kunnen ontwikkelen - ongeacht hun seksuele orientatie,
genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken.
TNN heeft uitdrukkelijk niet als doel het maken van winst.

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?

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het tegengaan van elke vorm
van onderscheid, uitsluiting of beperking op grond van gender(identiteit), die tot gevolg
of doel hebben de erkenning, het genot en/of de uitoefening van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden op gebied van politiek, economie, socaile omgang,
cultuur, burgerrechten of welk ander gebied dan ook door trasngender personen en/of
hun omgeving aan te tasten of teniet te doen. De stichting wil haar doel bereiken via
mobilisatie van het middenveld, van de lhbti+ gemeenschap en hun directe omgeving,
en van de overheid. Daartoe heeft zij samen met partners COC Nederland en NNID
een verandertheorie opgesteld, die te vinden is in het meerjarenplan 2018-2022 en de
jaarplannen van de stichting. In de verandertheorie wordt in grote lijnen beschreven
welke interventies nodig zijn om de korte termijndoelen en de middelange
termijndoelen te bereiken. De uitwerking en planning van de interventies uitgewerkt in
projecten en activiteiten staan in het meerjarenplan 2018-2022 en jaarplan 2021.
http://transgendernetwerk.nl.transurl.nl/wp-content/uploads/Activiteitenplan-2018-2022.
https://www.transgendernetwerk.nl/wp-content/uploads/20201020-activiteitenplan-2021

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

TNN ontvangt subsidies vanuit verschillende overheidsdepartementen. TNN ontvangt
tot en met 2022 een instellingssubsidie vanuit de Directie Emancipatie van het
ministerie van OCW, als onderdeel van de alliantie Gedeelde Trots, gedeeld geluk.
Verder genereert TNN financiering voor specifieke projecten met verschillende
projectsubsidies van ministerie van OCW, ministerie J&V, en ministerie van VWS en
bijdrages van onder andere gemeente Amsterdam, stichting media en democratie en
het VSB fonds. Ook ontvangen we donaties van particulieren.
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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).

Inkomsten worden met jaarlijks organisatiebegroting (2021 op basis van begroting2020
incl. investeringen, prijsstijgingen, looptijd project en doelen) besteed aan drie doelen.
1. Doelstelling Ondersteunen en begeleiden op het gebied van Arbeid, Veiligheid,
Onderwijs, Zorg en Welzijn om op trans inclusief te werken. (in dit formulier Activiteit
voorlichting en bewustwording) 2. Doelstelling Informeren en agenderen,
beleidsbeinvloeding maar ook onderzoek naar issues en het informeren van achterban,
middenveld en overheid hierover (in dit formulier lobby en belangenbehartiging).
3. Doelstelling Netwerk en Platform, alle activiteiten en projecten onder die de lokale
transgender gemeenschap (individuen, groepen) ondersteunt in contact en mobilisatie.
Reserves voor activiteiten en projecten in toekomst staan 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

Voor haar beloningsbeleid van directie en medewerkers volgt TNN de cao Sociaal
werk. Bestuurders kunnen de door hun gemaakte kosten, mits redelijk en billijk,
vergoed krijgen. Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden een niet bovenmatig
vacatiegeld per vergadering. De hoogte van het vacatiegeld is gepubliceerd in het
jaarverslag en jaarrekening.

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.

http://transgendernetwerk.nl.transurl.nl/wp-content/uploads/Jaarv
erslagjaarrekening-2021.pdf

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

4.728

€

5.055

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

4.728

€

5.055

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

15.654

€

18.616

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

453.772

€

+
€

436.476

+

Totaal

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

474.154

Continuïteitsreserve

€

30.000

€

30.000

Bestemmingsreserve

€

70.272

€

40.137

Herwaarderings
reserve

€

22.293

€

30.136

Overige reserves

€

100

€

100

31-12-2020 (*)

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

351.489

Totaal

€

474.154

+
€

+
€

122.665

100.373

455.092

+
€

31-12-2021

€

€

469.426

+

Passiva

460.147

€

359.774

€

460.147

+

http://transgendernetwerk.nl.transurl.nl/wp-content/uploads/Jaarverslagjaarrekening-2021.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

16.450

Som van baten van particulieren

€

16.450

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

6.633

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

+

€

8.818

€

8.818

€

511.821

+

338.525

€
€

19.050

534.904

€

366.393

€

4.756

€

1.400

Overige baten

€

17

Som van de baten

€

539.677

+

+

€
€

+

+
367.793
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

173.550

Platform & Netwerk

€

35.148

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

265.921

110.554

€

161.432

€

27.432

474.619

€

299.418

€

1.508

€

1.418

Kosten beheer en administratie

€

41.258

€

36.821

Som van de lasten

€

517.385

€

337.657

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

357.265

€

218.193

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

Anders, namelijk (vul hier in)

+

+

€
22.292

€

30.136

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.

http://transgendernetwerk.nl.transurl.nl/wp-content/uploads/Jaarv
erslagjaarrekening-2021.pdf

Open

+

+

