Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Healthwatch Nederland
6 9 6 5 0 8 6 1

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

Weena 690
0 1 0 3 4 0 0 8 9 0

E-mailadres

erkin@healthwatch.eu

Website (*)

erkin@healthwatch.eu

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 7 9 5 7 7 8 8

Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en Vlaanderen

Aantal medewerkers (*)

1

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

D. Oksak

Secretaris

C. Bijnsdorp

Penningmeester

M. Uitenbrink

Algemeen bestuurslid

D. Oksak

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?

Healthwatch maakt zich sterk voor het recht van consumenten op eerlijk, veilig en
gezond voedsel en voor het recht van burgers op eerlijke, veilige en gezonde
geneesmiddelen. Healthwatch wenst dat consumenten en burgers een bewuste en
weloverwogen keuze kunnen maken voor voeding en geneesmiddelen op basis van
alle objectieve informatie die daarvoor nodig is. Hiertoe heeft Healthwatch de volgende
acht doelen geformuleerd.

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?

Om haar doel te bereiken, openbaart Healthwatch corruptie en misstanden binnen de
voedings-, farmaceutische en agrochemische industrie en stimuleert het
maatschappelijk debat hierover. Belangrijke thema's hierbij zijn fraude, misleidende
marketing, voedselschandalen, gezondheidsrisico's en schadelijke stoffen. Tevens laat
Healthwatch alternatieve voedings- en geneesmiddelen de revue passeren die
gebaseerd op natuurlijke producten.
Healthwatch volgt hiertoe de actualiteit en raadpleegt wetenschappelijke bronnen en
experts en deelt deze informatie met burgers. Ook biedt Healthwatch consumenten en
burgers een platform waarop ze hun vragen kunnen stellen en kunnen discussiëren.
Healthwatch zet vooralsnog als instrumenten een website in, https://healthwatch.eu/ en
communiceert via facebook (Healthwatch Nederland) en een periodieke nieuwsbrief.
Healthwatch vertaalt, redigeert en verspreidt wetenschappelijke artikelen via deze
kanalen en publiceert met regelmaat E-books. Deze E-books bevatten verdiepende
informatie over een onderwerp en zijn onderbouwd via wetenschappelijke bronnen. De
E-books zijn kosteloos te downloaden van de website.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Healthwatch ontvangt periodieke financiële donaties van mensen die zich inzetten voor
de doelstelling van de stichting. Daarnaast promoot Healthwatch producten en
diensten die via een email nieuwsbriefbestand periodiek aan leden worden gestuurd.
Deze producten zijn bijvoorbeeld gezondheidsboeken die Healthwatch promoot waarbij
bij elke verkoop commissie aan Healthwatch wordt betaald.
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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).

Inkomsten worden verzameld op een bankrekening van de ING bank. De inkomsten
worden gebruikt om de vrijwilligers te betalen.

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

https://healthwatch.eu/openbaar/Healthwatch_Nederland_Bele
idsplan.pdf

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

De bestuursleden krijgen geen salaris of vacatiegeld. Alleen de reële kosten die ze
maken voor hun bestuurswerk worden vergoed. Vrijwilligers ontvangen een
vrijwilligersvergoeding. Deze bedraagt momenteel 1,5 eurocent per vertaald woord.
Healthwatch houdt de overheadkosten zo laag mogelijk. Dat vinden we belangrijk: zo
kunnen we meer geld besteden aan onze doelstelling.

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.

Activiteiten behelsen het bijhouden en modereren van activiteiten op Facebook. Het
periodiek plaatsen van posts op Facebook. Het sturen van een nieuwsbrief naar een
email nieuwsbriefbestand. Vrijwilligers die vertaalwerk verrichten van
Amerikaans-Engelse artikelen naar het Nederlands.

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

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

181

€

+
€

3.389

+
3.685

+
Totaal

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

€

3.276

609

+
€

-329

609

296

€

3.276

€

+
€

€
3.095

-329

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

3.605

Totaal

€

3.276

+
€

3.685

€

3.076

€

3.685

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

923

+

€
€

0

+

+
0

276

€
€

0

638

+
276

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

923

914

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

66

€

188

Huisvestingskosten

€

1.097

€

1.118

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

120

Overige lasten

€

577

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

121

€

847

1.860

€

2.274

-937

€

-1.360

+

+
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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.

Open

