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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting IPT 1965 kvK nr 60253452

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

Willem de Zwijgerlaan 134 tel nr 0651904540

Telefoonnummer
E-mailadres

sewieringa@xs4all.nl

Website (*)

ANBI

RSIN (**)

8 5 3 8 2 9 0 8 1

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, Indonesie

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Prof. Dr Saskia E. Wieringa

Secretaris

Andreas Sungkono

Penningmeester

Sri Budiarti Tunruang

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

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?

inzetten en opkomen voor de mensenrechtenschendingen in Indonesie

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?

bekendmaken van besluit People's Tribunal over de mensenrechtenschendingen na 1
october 1965 in Indonesie

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

contributies en giften

middels publicaties, seminars en onderzoek
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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).

publicaties

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Anbi

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

allemaal vrijwilligers

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.

Foundation IPT 1965
Willem de Zwijgerlaan 134
2582 EV The Hague
The Netherlands

Open

Bank account
NL85INGB0006505735
The Hague,
28 September 2019
ANNUAL REPORT FOUNDATION IPT 1965 for 2020

Dear friends and supporters of the Foundation IPT 1965,
Two major factors influenced the flow of activities of the Foundation IPT 1965 in 2020.
In the first place the corona pandemic which made seminars, trainings and travel almost
impossible. In the second place out chair Saskia got a major accident in December
2019. Yet some activities did take place, in the area publication and research. Also
some seminars were held, mainly in Germany.
The overall political climate in Indonesia is not very conducive to activities around the
post-October 1965 genocide. Surveillance, particularly digital surveillance is increasing,
and commentators note that Indonesia is sliding backwards, becoming an illiberal
democracy.

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

Open

The two books that were produced after the People’s Tribunal of November 2015,
have been translated into Indonesian, and were published by Komunitas Bambu,
Depok. They are available online. Support for translations and the rights to publish the
books in Indonesia came from private sources and the Foundation Solidariteit and
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Balans

Balansdatum

1

– 1

– 2 0 2 1

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

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

+

Totaal

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

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

0

0

0

+
€

€

+
€

€

0

+

0

+
0

+
€

0
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Staat van baten en lasten

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

€

Subsidies van overheden

€

0

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

5000

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

0

+
0

€
€

561,43

+

€
€

0

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

0

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

+

€

+
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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.

Pos.budgetincomeexpenses
saldo January 1 2020971.35
bijdragen particulieren 561,43
subsidies 5000
totaal 556143
uitgaven
publicaties 5388,00
bankkosten 145,82
saldo 1-1-2021 998,96

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

ANBI

Open

