Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting ProSea Marine Education

Nummer Kamer van
Koophandel

3 0 1 7 5 6 4 7

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

Mariahoek 16 Utrecht

Telefoonnummer

0 6 3 0 7 7 6 0 3 0

E-mailadres

tim@prosea.info

Website (*)

www.prosea.info

RSIN (**)

8 1 0 5 8 3 3 9 2

Actief in sector (*)

Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Guus Verhagen

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Cor Blonk

Algemeen bestuurslid

Theo Baartmans

Overige informatie
bestuur (*)

Sibrand Hassing

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?

De stichting heeft ten doel: het bevorderen en ondersteunen van het inzicht in en de
bewustwording van het belang van de bescherming van het mariene milieu en het
versterken van de ‘Human Factor’ ter facilitering van duurzaam ondernemen op zee en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting richt zich daarbij op
personen die professioneel direct of indirect gebruik (gaan) maken van de zee en
daardoor een verantwoordelijkheid (gaan) dragen ten aanzien van de bescherming van
het mariene milieu en ten aanzien van de verduurzaming van sectoren die op zee actief
zijn.

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?

De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer: het laten ontwikkelen, aan de
doelgroep beschikbaar stellen en het bevorderen van het gebruik van cursussen, lesen instructiemateriaal, presentaties, voordrachten en voorlichtingsmateriaal, het
verspreiden en beschikbaar stellen van relevante kennis, het begeleiden van maritieme
bedrijven in het proces van verduurzaming, en voorts al hetgeen aan de doelstelling van
de stichting kan bijdragen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het vermogen van de stichting wordt gevormd: - door alle ontvangen bijdragen,
subsidies, giften legaten en erfstellingen; - met activiteiten als bedoeld in artikel 1a lid 2
Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (danwel een daarvoor in
de plaats gekomen regeling); - door andere baten en hetgeen op andere wijze
verkregen wordt.
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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).

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuiteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de
stichting. De kosten van de verwerving van gelden en de beheerkosten van de stichting
dienen in redelijke verhouding te staan tot de besteding ten behoeve van het doel van
de stichting. De stichting mag ter financiering van haar doelstelling commerciele
activiteiten ontplooien, indien de inkomsten, zijnde het saldo van baten en lasten,
gerealiseerd met die activiteiten, binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg
geheel ten goede komen aan die doelstelling.

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

https://www.prosea.info/wp-content/uploads/
2020/11/2020-11-24-Bestaansrecht-en-beleid-ProSea.pdf

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

De Raad van Toezicht (RvT) vergadert elk kwartaal (viermaal per jaar). Voorzitter en
leden van de RvT ontvangen een vergoeding van 75 euro per vergadering. Vanaf 2016
heeft de RvT collectief besloten deze vergoeding niet uitgekeerd te krijgen, maar
jaarlijks te bestemmen aan een goed doel.

Open

De ProSea organisatie kent drie functies met bijbehorend beloningsniveau: 1.
Management (waaronder Directeur-bestuurder) BBRA schaal 12/13 2. Senior
projectmedewerker BBRA schaal 11 3. Projectmedewerker BBRA schaal 10

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

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

Materiële vaste activa

€

0

€

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

+

€

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

35.529

€

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

101.086

€

+
€

+
292

Totaal

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

136.615

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderingsreserve

€

€

Overige reserves

€

68.317

31-12-2020 (*)

€

+

29.454

+
€

68.317

29.454

30.315

55.227

+
85.542

+
€

31-12-2021

€

€

136.615

292

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

68.298

Totaal

€

136.615

+
€

85.834

€

56.380

€

85.834

+

https://www.prosea.info/wp-content/uploads/2022/05/2021-ProSea-Jaarrekening-Definitief.pdf

+

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

163.295

€

183.867

Subsidies van overheden

€

261.549

€

200.108

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

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

261.549

+

200.108

€
€

0

+

+
0

+

+

€

424.844

€

383.975

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

135.441

€

154.810

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

224.516

€

194.422

Huisvestingskosten

€

26.023

€

41.649

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

385.980

€

390.881

Saldo van baten en lasten

€

38.864

€

-6.906

Som van de baten

Lasten

+

€

+
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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.

https://www.prosea.info/wp-content/uploads/2022/05/2021-ProSea-Jaarrekening-Definit
ief.pdf

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

https://www.prosea.info/wp-content/uploads/2022/05/2021-Pro
Sea-Jaarrekening-Definitief.pdf

Open

