Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

European Polar Board

Nummer Kamer van
Koophandel

6 5 6 6 5 7 5 9

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

Laan van Nieuw-Oost-Indië 300, 2593 CE 's-Gravenhage

Telefoonnummer

0 7 0 3 4 4 0 6 4 0

E-mailadres

epb@nwo.nl

Website (*)

https://www.europeanpolarboard.org/

RSIN (**)

8 5 6 2 0 6 3 6 2

Actief in sector (*)

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

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

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

K. Latola

Secretaris

R. Badhe

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

N. Biebow, A. Quesada, V. Vitale, P. Sköld

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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 vereniging heeft ten doel:
- om de stem van het Europese poolonderzoek te zijn;
- om samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen op alle aandachtsgebieden van
de poolwetenschap;
- al het andere te verrichten dat in de ruimste zin van het woord verband houdt met het
bovenstaande, of dat hieraan ten goede zou kunnen komen.

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?

The European Polar Board (EPB) is an independent organisation focused on major
strategic priorities in the Arctic and Antarctic. EPB Members include research institutes,
logistics operators, funding agencies, scientific academies and government ministries
from across Europe.
The EPB’s work is largely implemented though its various Action Groups, focused on
issues such as infrastructure, international cooperation, policy advice and the
environmental impacts of polar research and logistics.
The EPB also participates in large-scale projects with European and international
partners, with tasks focusing on coordination of polar research and communication with
policymakers or other stakeholders.
The EPB Members together form the Plenary, which meets twice annually to advance
its work in line with the EPB Strategy.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

The EPB is funded through annual contributions by its Members. It also receives
funding for its participation in various projects consortia.
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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.

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

The EPB uses its finances to fund activities in line with its Strategy as detailed in its
budgets and for the running and maintence of its Secretariat in the Hague.
Funding from specific consortia projects in which the EPB is involved, is used to
finance activities related to the budgets.
The EPB has a general reserve which is used to finance its new and developping
activities in the future, relating to its Strategy. The EPB plans multi-year activities which
are financed by its general reserve.

https://www.europeanpolarboard.org/about-us/

Open

The basic conditions for the employment of EPB Secretariat staff are set out in the
Dutch Collective Labour Agreement (CAO) for the Research Institutes.

Members of the Board shall receive no remuneration, either directly or
indirectly, for the work they perform for the Association in that capacity.
Members of the Board will receive a reasonable, non-excessive compensation
for direct costs incurred for the benefit of the Association. [EPB Articles of Association,
12.3.]

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.europeanpolarboard.org/projects/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

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

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

6.500

€

+
€

Totaal

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

€

+

100.000

232.782

+
€

391.871

332.782

54.107

351.575

+
€

626.246

626.246

https://www.europeanpolarboard.org/about-us/

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

234.375

Totaal

€

626.246

405.682

+
€

291.871

€

€
619.746

€

100.000

+
€

405.682

€

72.900

€

405.682

+

+
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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

€

221.000

Giften

€

221.000

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€
€

35.354

7.607

€

+

€
€

35.354

+

+
7.607

€

221.000

€

221.000

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

256.354

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

38.937

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

158.328

228.607

149.207

€

43.067

197.265

€

192.274

59.089

€

36.333

+

+

+
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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.europeanpolarboard.org/about-us/

Open

