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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting AIESEC Nederland

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 2 6 1 5 2

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

Saturnusstraat 14, 2615AH Den Haag

Telefoonnummer

0 6 5 7 9 3 3 1 7 8

E-mailadres

info@aiesec.nl

Website (*)

www.aiesec.nl

RSIN (**)

8 0 4 4 7 5 6 4 7

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Natuur en milieu

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

2 5 0

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

Leonard Müller

Secretaris

n.v.t

Penningmeester

Karsten Koelewijn

Algemeen bestuurslid

Tahnee Didderen

Algemeen bestuurslid

Ana Hernandez Narvaez

Overige informatie
bestuur (*)

Noëlle Krans

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?

Het doel van AIESEC Nederland is het ontwikkelen van leiderschap in jongeren. Dit
doen wij door het faciliteren van stages en vrijwilligersprojecten voor Nederlandse
jongeren (onder de 30) in het buitenland, en het organiseren van stages voor
buitenlandse jongeren bij Nederlandse bedrijven. Daarbij organiseren we evenementen
die bedrijven en maatschappelijke organisaties en jongeren bij elkaar brengen,
waardoor een maatschappelijke dialoog wordt gefaciliteerd, en jongeren professionele
vaardigheden worden geleerd.

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?

Wij marketen onze vrijwilligersprojecten en stages in het buitenland naar Nederlandse
jongeren, en faciliteren het proces om ze aan die projecten te koppelen en ze te
begeleiden met hun reis en hun ervaring in het buitenland. We zoeken actief naar
Nederlandse bedrijven die stageplekken kunnen creëren. We faciliteren het
sollicitatieproces voor buitenlandse jongeren bij deze bedrijven en begeleiden
buitenlandse jongeren met hun visumaanvraag en bij hun verblijf in Nederland.
Daarnaast organiseren we conferenties voor de vrijwilligers van AIESEC Nederland, en
vrij toegankelijke evenementen rondom maatschappelijke thema's, waarbij jongeren in
aanraking komen met deze bedrijven en organisaties en een gemeenschappelijke
dialoog voeren. Daarnaast worden op deze evenementen workshops aangeboden
waarin deelnemers verschillende persoonlijke en professionele vaardigheden worden
geleerd. We zoeken actief naar bedrijven en organisaties die deel willen nemen aan
deze conferenties en evenementen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Nederlandse jongeren die via AIESEC Nederland op een project gaan in het buitenland
betalen daarvoor aan één van de 11 lokale AIESEC stichtingen in Nederland. Een deel
van dit bedrag wordt door de lokale stichtingen aan Stichting AIESEC Nederland
betaald. Nederlandse bedrijven die via AIESEC Nederland een buitenlandse stagiair
aannemen betalen daarvoor aan AIESEC Nederland. Bedrijven en organisaties die
deelnemen aan evenementen die door AIESEC Nederland georganiseerd worden
betalen daarvoor aan AIESEC Nederland.
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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.

De bedoeling is dat onze inkomsten dekkend zijn voor de kosten die we maken voor de
activiteiten die we verrichten, en de vaste kosten die we maken om de organisatie
draaiende te houden.

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-aiesec-nederland/

Open

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

Het dagelijks bestuur ontvangt €1030 per maand ter vergoeding van geleverde
werkzaamheden. Additioneel kan er een reiskosten vergoeding worden verstrekt voor
reiskosten die zijn gemaakt voor hun werkzaamheden voor AIESEC. De Raad van
Toezicht ontvangt geen vergoeding.

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.

2020 was een bijzonder jaar voor de stichting vanwege de grote impact die de
coronapandemie had op onze werkzaamheden. Vrijwel alle vrijwilligersprojecten en
stages in het buitenland gingen niet door, en de hoeveelheid stageprojecten in
Nederland was vrijwel gehalveerd. Om de kosten te drukken was het dagelijks bestuur
verkleind. Met dit kleinere team hebben we ons gericht op het zo goed als mogelijk
uitvoeren van onze werkzaamheden. Dit hebben we gedaan door zoveel mogelijk
conferenties en evenementen online te organiseren in plaats van fysiek. We hebben
ook een nieuw evenement opgezet (Connect Youth). Daarnaast hebben we ons gericht
op het bijstaan van mensen die via ons in het buitenland zaten in de snel veranderende
situatie. We hebben de in Nederland beschikbare stageplekken geprobeerd te vullen
met mensen uit landen waaruit het nog mogelijk was om naar Nederland te reizen.
Omdat veel projecten niet doorgingen hebben we veel aandacht besteed aan het
vinden van alternatieve projecten voor jongeren die al betaald hadden. Voor mensen
waarvoor geen alternatief project gevonden kon worden hebben we een
terugbetalingsregeling opgesteld. Op financieel gebied hebben we gewerkt aan
meerdere scenarios om vast te stellen wat de impact van de pandemie zou zijn op
onze organisatie op de langere termijn. Daarnaast hebben we zoveel mogelijk
niet-essentiële activiteiten en diensten opgeschort en opgezegd om de kosten te
drukken.

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

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-aiesec-nederland/

Open

04 van 06

2

Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

3.885

€

5.866

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

3.885

€

5.866

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

71.765

€

197.629

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

135.471

€

123.180

+
€

+

Totaal

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

211.121

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€

152.081

€

+

+
€

152.081

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

59.040

Totaal

€

211.121

+
€

249.966

249.966

320.809

+
€

31-12-2020

€

€

207.236

+

Passiva

326.675

€

76.709

€

326.675

+

Zie jaarrekening. https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-aiesec-nederland/

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

112.477

€

378.831

Subsidies van overheden

€

24.885

€

17.351

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

24.885

€

17.351

Baten sponsorbijdragen

€

46.169

€

79.400

Giften en donaties van particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

0

€

0

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

+

+

+
183.531

€

475.582

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

63.380

€

226.378

Verstrekte subsidies & giften

€

0

€

0

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

25.223

€

27.955

Personeelskosten

€

107.448

€

143.560

Huisvestingskosten

€

7.329

€

5.880

Afschrijvingen

€

1.949

€

2.364

Financiële lasten

€

0

€

0

Overige lasten

€

76.087

€

101.379

Som van de lasten

€

281.416

€

507.516

Saldo van baten en lasten

€

-97.885

€

-31.934

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

+

06 van 06

3

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.

Zie jaarrekening

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-aiesec-nederland/

Open

