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1012 TV Amsterdam
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Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam
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Hans Verhoeven - Chairman
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Petra Joorse - Boardmember
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Balans
Activa
Type Liquide middelen

Beschrijving

Bankrekening

ING BANK NL44INGB
0674588347

Bankrekening

Te ontvangen bedragen

Totaal Activa

31-12-2021

31-12-2020

5114

0

20

0

5134

0

31-12-2021

31-12-2020

Passiva
Reserves en Fondsen
Bestemmingfonds project
Project Rokin 2021

-7710

Project Pridewalk 2021

-2582

Project Pridebeach 2021
Totaal bestemmings reserve
Totaal algemene reserve
Totaal passiva
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-43
-10335

0

15469

0

5134

0

Staat van Baten en Lasten
Baten
Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

Inkomsten uit donaties en giften

6054

0

Totaal baten van particulieren

6054

0

Som van de baten

6054

0

Inkomsten ontvangen als
tegenprestatie voor de levering van
producten

10743

0

Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling

16797

0
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Staat van Baten en Lasten
Lasten
Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

Project Rokin 2021

7710

0

Project Pridewalk 2021

2582

0

43

0

840

0

11175

0

103

0

103

0

Kosten administratie

32

0

Reiskosten bestuur

94

0

259

0

385

0

11663

0

5134

0

Besteed aan doelstellingen:

Project Pridebeach 2021
- overige bestedingen aan doelstelling
Besteed aan doelstellingen
Wervingskosten:
Website en hosting
Totaal Wervingskosten
Kosten beheer en administratie:

Overige kosten beheer
en administratie
Totaal kosten beheer en
administratie
Som van de lasten
Resultaat
Saldo baten & lasten
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Algemene toelichting
Activiteiten
De visie van de Zero Flags Project Foundation is dat, waar je ook woont in de wereld, je in staat moet zijn te zijn wie je
wilt zijn en lief te hebben wie je wilt liefhebben. Er zou geen (wettelijke) straf voor homoseksualiteit moeten zijn vanuit
de overheid. Het doel van onze stichting is om het aantal landen waar homoseksualiteit strafbaar is te reduceren tot nul.
Dit bereikt de stichting middels 1. Communicatie. Het is belangrijk om de wereld te vertellen dat er nog steeds veel
landen zijn waar homoseksualiteit bij wet verboden is. Het Zero Flags Project communiceert dit waar mogelijk via de
website, social media, interviews met de pers en deelname aan radio- en tv-programma's. 2. Projecten. Enkele
voorbeelden van projecten geïnitieerd door de Stichting Zero Flags Project of deelname aan bestaande projecten zijn het
dragen van de vlaggen in diverse Pride Walks, het gezamenlijk opstellen van de vlaggen die een 'Monument van
Zichtbaarheid' vormen en het deelnemen als spreker aan conferenties en demonstraties. 3. Samenwerking. De Stichting
Zero Flags Project vindt het belangrijk om samen te werken met organisaties met vergelijkbare doelstellingen om elkaar
te versterken, te ondersteunen en aan te vullen. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn Amnesty International,
Human Rights Watch en het Equal Rights Committee.

Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de
Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen
plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen
speciﬁeke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Eﬀecten
Eﬀecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de
stichting.

Reserves en fondsen
Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.
Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een speciﬁeke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt te
worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming
aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de
geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.
Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate.
Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
De projecten van de stichting tijdens Amsterdam Pride 2021 zijn succesvol georganiseerd. Rokin 2021: Monument van
Zichtbaarheid: Het monument van zichtbaarheid is een (kunst)project waarbij grote vlaggen van de landen aan grote
vlaggenmasten worden getoond in combinatie met een zwart lint en een informatiebord met uitleg over de straf die in
de wetgeving staat. Een visueel monument. Pridewalk 2021: De vlaggen (en spandoeken met informatie over de
projecten) worden tijdens de mars door lokale vrijwilligers gedragen. "Marching for those who cannot join us".
PrideBeach 2021: De expositie is de presentatie van de kleinere vlaggen als kunstproject. Het zwarte lint is aan de
vlaggen bevestigd en bevat de naam van het land dat het vertegenwoordigt. Bij elke vlag wordt ook de straf
gecommuniceerd. Locatie: Zandvoort. Ook andere kleinere projecten en presentaties / lezingen werden in 2021
georganiseerd.
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte
kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken
zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten).
De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Ratio's
Omschrijving

2021

2020

Gerealiseerde verhouding tussen “wervingskosten” en "Som van de baten"

0,6%

nan%

Gerealiseerde verhouding tussen “wervingskosten” en "Som van de lasten"

0,9%

nan%

95,8%

nan%

3,3%

nan%

Gerealiseerde verhouding tussen “besteed aan de doelstelling” en "Som van de lasten"
Gerealiseerde verhouding tussen “kosten beheer en administratie” en "Som van de lasten"
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Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 10-04-2022
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een
controleverklaring van de onafhankelijke accountant. De verklaring van de kascommissie is als bijlage bijgevoegd.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten
en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de
statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van
de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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