Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Connecting Natural Values and People Foundation

5 5 6 2 7 3 9 0

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

Tolakkerweg 68 3739 JP Hollandsche Rading

The Netherlands

Telefoonnummer
E-mailadres

info@cnvp-eu.org

Website (*)

www.cnvp-eu.org

RSIN (**)

8 5 1 7 9 2 4 7 9

Actief in sector (*)

Natuur en milieu
Hergebruik
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Albania, North-Macedonia, Kosovo and Montenegro
1 9

Aantal medewerkers (*)

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

Xhevat Lushi

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Nehat Ramadani

Algemeen bestuurslid

Janaq Male

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?

2.1 The object of the Foundation is to improve livelihoods of rural people through
providing quality services in forestry, rural development, environment and
biomass for renewable energy to increase the capacity of local actors to achieve
their sustainable development, particularly in, but not restricted to, the Balkan and,
moreover, anything which may directly or indirectly relate or be conducive to the
aforementioned, all of which in the broadest sense of the terms.
2.2 The foundation does not aim to make a profit.
2.3 The Foundation acts autonomously in carrying out its duties. It is not tied to any
political party or movement or to any religious or philosophical movement and is
independent of public and private bodies in performing its duties and expressing its
opinion.

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?

Community engagement promoting sustainable use of the natural resources we
provide support to local communities and government. Through our projects we
contribute to a better South East Europe by working in the following six key areas:
Sustainable natural resource management; Climate change; Rural development;
Renewable energy; Community mobilisation; European accession.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Funds are made available to CNVP by institutaional donors (e.g. Swedish
governement, Norwegian governemnt, EU) and fprivate oundations.

For our current projects see: http://www.cnvp-eu.org/eng/projects.php?mv=10
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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).

CNVP does not hold capital.
See above - for our current projects see: http://www.cnvp-eu.org/eng/projects.php?
mv=10

http://www.cnvp-eu.org/eng/publications.php?mv=17&id=67

Open

The Executive board renumeration is made based on the CNVP salary policy
particulary "CNVP Salary scale" version 2020.
Supervisory Board members receive no remuneration for their activities. They are
compensated for reasonable travel and business expenses incurred for board meetings
and attendance fee

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://www.cnvp-eu.org/eng/publications.php?mv=17&id=67

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

1.610

€

536

Financiële vaste activa

€

0

€

1.610

€

+

+

€

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

32.699

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

536

€

+
€

1.818.000

+
1.917.417

+
Totaal

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

€

2.538.319

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€

292.618

€

+

360.645

+
€

292.618

360.645

99.417

€

2.536.709

31-12-2021

€

€
2.504.010

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

2.245.701

Totaal

€

2.538.319

+
€

1.917.953

http://www.cnvp-eu.org/eng/publications.php?mv=17&id=67

€

1.557.308

€

1.917.953

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

0

€

0

Financiële baten

€

22

€

56

Overige baten

€

2.195

€

€

1.391.956

+

€
€

1.391.956

+

1.159.476

+
1.159.476

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

1.394.173

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

942.476

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

519.442

1.159.532

567.661

€
€

281

337

€
€

688.549

1.462.199

€

1.256.547

-68.026

€

-97.015

+

+
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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.

NOTEdue to rounding 1 euro difference may occur

http://www.cnvp-eu.org/eng/publications.php?mv=17&id=67

Open

