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Fondswervende instellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Peta Nederland
4 1 2 2 6 2 8 9

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

0 2 0 3 6 9 9 7 3 3

E-mailadres

amberh@petaf.org

Website (*)

www.peta.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 3 4 3 8 9 0 4
Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Aantal vrijwilligers (*)

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

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Ingrid Newkirk

Secretaris

Elizabeth Swart

Penningmeester

Gerhard Ullmann

Algemeen bestuurslid

nvt

Algemeen bestuurslid

nvt

Overige informatie
bestuur (*)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

IB 112 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

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
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het bevorderen van de rechten voor dieren om vrij van mishandeling te leven; het
bevorderen van een vegan voedingswijze als middel om mishandeling van dieren te
voorkomen; het beschermen van het milieu en het verbeteren van de volksgezondheid;
het bevorderen van het gebruik van producten, die niet zijn gemaakt van of getest zijn
op dieren; het organiseren van openbare educatieve en voorlichtingsevenementen; het
publiceren, verkopen of anderszins distribueren van informatiemateriaal onder het
publiek, met inbegrip van de publicatie van bulletins en de verkoop van
advertentieruimte om de kosten van dergelijke bulletins te financieren; het verkopen
van producten die niet zijn gemaakt van of zijn getest op dieren; het doen verzoeken
voor donaties om de activiteiten van de organisatie te ondersteunen; en het uitvoeren
van alle andere wettige handelingen, die rechtstreeks verband houden met de hiervoor
weergegeven doelstellingen.

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?

PETA richt zich op het vaststellen en beschermen van dierenrechten. Dieren zijn niet
van ons om te eten, te dragen, te gebruiken voor experimenten, te gebruiken voor
vermaak of te mishandelen op welke manier dan ook. Ons werk richt zich op de vier
gebieden waar de grootste aantallen dieren gedurende de langste tijd het meest intens
lijden. Dit zijn de vee-industrie, de kledingbranche, de proefdierlaboratoria en de
amusementssector. PETA geeft voorlichting aan beleidsmakers en publiek over
dierenmishandeling en promoot een goed begrip van het recht van alle dieren om met
respect te worden behandeld.
PETA en onze entiteiten doen dit door middel van publieksvoorlichting, onderzoek,
wetgeving, speciale evenementen, samenwerking met beroemdheden en
protestcampagnes.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Peta ontvangt geld van donateurs en vanuit legaten/erfenissen.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

De inkomsten worden besteed aan de doelen zoals omschreven in de doelstellingen.
Overblijvende gelden worden aangehouden op een bankrekening.

https://www.peta.nl/wp-content/uploads/2021/12/PETA-NL-bedrij
fsplan.pdf

Open

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

Er worden vanuit Stichting Peta Nederland geen beloningen uitgekeerd aan het
bestuur.

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.

- PETA schreef aan het Nederlands Herseninstituut, NCad en het Centraal Comité voor
dierproeven om het dierenleed aan te pakken in irrelevante onderzoeken bij ratten.
- PETA schreef een constructieve en vriendelijke brief aan het Biomedical Primate
Research Center (BPRC) om hen uit te nodigen voor een bijeenkomst om de
mogelijkheden te bespreken voor het BPRC om het testen op primaten te verminderen.
- PETA schreef aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen om hen aan te
sporen vanuit de coronaviruspandemie te erkennen dat dierproeven niet nodig zijn om
veilige en effectieve behandelingen en vaccins te ontwikkelen en om te streven naar
dierproefvrije manieren om geneesmiddelen te ontwikkelen in de toekomst.
- PETA en onze internationale entiteiten informeren ejiao-kopers in China en de rest
van de wereld over de ongebreidelde wreedheid tegen ezels in de industrie.
- PETA plaatste een reclamebord in het centrum van Amsterdam om aan te tonen dat
het doden van dieren voor voedsel de bron is van een litanie van dodelijke ziekten,
waaronder COVID-19, vogelgriep, Mexicaanse griep, SARS en MERS.
- Ons "PETA-Approved Vegan" -logo maakt het voor klanten gemakkelijk om
diervriendelijke kleding, schoenen en accessoires te herkennen.
- PETA hield in Amsterdam een protest tegen de nertsenhouderij.
- Diverse acties tegen kameel-, ezel-, en paardritten in Egypte en Griekenland
- Diverse online activiteiten om misstanden onder de aandacht te brengen. Deze worde
n door duizenden mensen bekeken.
- Het plaatsen van regelmatige blogposts op de website

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

https://www.peta.nl/wp-content/uploads/2021/11/PETA-19-20-acti
viteitenverslag.pdf

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 0 7

– 2 0 2 0

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

31-07-2020

31-07-2019 (*)

Passiva

31-07-2020

31-07-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

€

Herwaarderingsreserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

0

+
0

€
€

84.425

€

+
€

471.191

+

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

€

637.397

+
€

618.750

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

481.882

+
Totaal

332.865
332.865

10.691

€

637.397

+
€

€
552.972

€

618.750

+
€

481.882

€

18.647

149.017

+
Totaal

€

637.397

+
€

481.882

Overige reserves: Saldo vertegenwoordigt het overschot van alle inkomsten ten opzichte van alle uitgaven met betrekking tot voorgaande perioden. De
Raad van Bestuur van Stichting PETA Nederland heeft de balans aangewezen om te gebruiken bij het uitvoeren van toekomstige
liefdadigheidsprogramma's en bij het voldoen aan toekomstige operationele behoeften.
Mutatie overige reserves: Resultaat 2019-2020 € 285.885
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

499.866

€

514.292

Nalatenschappen

€

81.488

€

-8.843

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

+

€

581.354

+

€

Som van de baten

€

+
505.449

€
€

581.354

€

Overige baten

€

+
505.449

€

+
581.354

€
€

+
505.449
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

Voorlichting en bewustwording

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

215.568

414.754

€
€

12.983

77.581

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

228.551

€

492.335

Wervingskosten

€

41.870

€

67.010

Kosten beheer en administratie

€

25.048

€

23.834

Som van de lasten

€

295.469

€

583.179

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

0

€

0

Saldo financiële baten en lasten

€

0

€

0

Saldo baten en lasten

€

285.885

€

-77.730

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.

+

+

Bezoldiging van de bestuursleden
Gedurende het jaar is geen beloning uitgekeerd aan de bestuursleden.
Gemiddeld aantal medewerkers
Stichting PETA Nederland heeft in het verslagjaar gebruik gemaakt van onafhankelijke
contractanten om haar activiteiten in Nederland uit te voeren.
Lasten
Van de totale kosten die voor het jaar eindigend op 31 juli 2020 zijn gemaakt, heeft
Stichting PETA Nederland 76% (FY 2019: 83%) gemaakt voor programma-activiteiten,
13% (FY 2019: 11%) voor fondsenwervende activiteiten en 11% (FY 2019: 6%) voor
algemene en beheerskosten. Deze percentages zijn exclusief de ontvangen gratis
diensten voor een totaalbedrag van € 28.131. Dit bedrag wordt in de staat van
inkomsten en uitgaven geclassificeerd als een schenking van FSAP. Als we dit bedrag
aftrekken van de door Stichting PETA Nederland gemaakte kosten 77% (FY 2019:
84%) voor programma-activiteiten, 14% (FY 2019: 12%) voor fondsenwervende
activiteiten en 9% (FY 2019: 4%) voor algemene en beheerskosten.
Open

