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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting International Development Publications (IDP) | The Broker
0 0 0 2 8 1 0 7 4 9 7 0

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

Hoefkade 9, 2526 BN, Den Haag
0 7 0 2 2 1 1 9 5 4

E-mailadres

info@thebrokeronline.eu

Website (*)

https://www.thebrokeronline.eu/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 5 9 2 9 2 9 8

Onderwijs en wetenschap
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

1 0

Aantal medewerkers (*)

0

Aantal vrijwilligers (*)

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

Dr Nicky Pouw

Secretaris

Ronald Smallenburg

Penningmeester

Huub Jansen

Algemeen bestuurslid

Esther van Rijswijk

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het bestuur is onbezoldigd.

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 missie van Stichting IDP|The Broker is het bevorderen van een
inclusiever en duurzamer internationaal ontwikkelingsbeleid.
The Broker ontsluit en verbindt kennis en bouwt bruggen tussen kennisgebieden,
beleidsterreinen en sectoren, en tussen de daarin actieve personen en organisaties.
Doelstelling van The Broker is om organisaties en mensen die zich inzetten voor, of
belang hebben bij, economische, politieke en maatschappelijke
ontwikkelingsprocessen, in staat te stellen om weloverwogen beslissingen
te nemen in hun werk of dagelijkse praktijk, op lokaal, regionaal, nationaal en
internationaal niveau. The Broker hanteert daarbij een breed begrip van het concept
van ontwikkeling, dat processen van structurele politieke, economische en
maatschappelijke verandering impliceert.

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?

The Broker is een idealistische projectorganisatie en dienstverlener die zich inzet voor
inclusieve en duurzame samenlevingen. De organisatie opereert voor een belangrijk
deel binnen het kader van twee van de kennisplatforms die opgezet zijn in het kader
van het kennisbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, te weten het
Netherlands Food Partnership (NFP)(voorheen het Food & Business Knowledge
Platform) en het kennisplatform voor inclusief ontwikkelingsbeleid (INCLUDE). Voor
een breed scala opdrachtgevers, voert The Broker projecten uit, zoals het faciliteren
van online consultaties, de ontwikkeling van internet en beleidstools, het organiseren
van online debatten en expertbijeenkomsten en het ontwikkelen van synthese
rapporten en (op onderzoek gebaseerde) publicaties. Het informeert via elektronische
nieuwsbrieven en social media kanalen (Twitter, LinkedIn en Facebook) een eigen
achterban daarover. Naast het werk voor de kennisplatforms en derden, publiceert The
Broker online artikelen van onze eigen knowledge brokers en van externe experts en
opiniemakers op de eigen website (thebrokeronline.eu) die aansluiten bij deze missie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting IDP|The Broker verwerft inkomsten uit subsidies, participatie in facilitering van
kennisplatforms F&BKP (per 1 januari 2021: het kennisprogramma binnen het NFP) en
INCLUDE, participatie en coordinatie van overige projecten, binnen de kennisplatforms
en daarbuiten. Tot eind 2019 ontving de stichting ook een minimaal bedrag aan
rentebaten.
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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.

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

De verkregen inkomsten worden besteed aan de gecontracteerde activiteiten. De
stichting wordt gevraagd om kennis te verzamelen en te ontsluiten, onder andere door
het produceren van magazines en het faciliteren van (evaluatie)gesprekken en
debatten, en het coordineren van projecten. Daarnaast worden inkomsten besteed aan
externe inhuur voor de projecten of andere directe projectkosten.
De stichting houdt een continuiteits- en risicoreserve aan. Deze reserve bedraagt per
einde 2020 EUR 283.923. De stichting streeft ernaar dat deze reserve ca. 50% van de
vaste organisatiekosten zou kunnen dekken voor een jaar. Hiervoor is nog een
bescheiden groei nodig tot ca EUR 323.000.
De stichting heeft een zakelijke spaarrekening bij ING waarop de reserve wordt
aangehouden.

https://www.thebrokeronline.eu/wp-content/uploads/2020/10/P
olicy-and-Strategy-The-Broker-2019-2023.pdf

Open

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.
In 2020 ontving Saskia Hollander €76.005 aan bruto salaris, vakantiegeld, sociale
verzekeringslasten en werkgeversbijdrage in haar pensioen.
In 2020 hanteerde de stichting een eigen loonschaalsysteem.
Vanaf 2021 volgt de stichting de loonschalen van de CAO Sociaal Werk.

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

https://www.thebrokeronline.eu/wp-content/uploads/2021/06/J
aarverslag-2020-The-Broker.pdf

Open

04 van 06

2

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 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

1.891

4.779

€

+

€

1.891

+
4.779

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

291.631

€

+

120.769

+
€

458.006

€

459.897

€

283.923

€

+

212.298

+
€

283.923

212.298

211.651

€
166.375

31-12-2019 (*)

€

332.420

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

175.974

Totaal

€

459.897

+
€

337.199

€

124.901

€

337.199

+

https://www.thebrokeronline.eu/wp-content/uploads/2021/06/Jaarverslag-2020-The-Broker.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

289.707

€

307.347

Subsidies van overheden

€

472.026

€

333.064

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

39.202

€

120.485

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

511.228

+
0

29.569

+
453.549

€

+

€

0

€

40

€

255

+

+

€

830.504

€

761.191

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

109.659

€

57.413

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

4.680

€

14.021

Personeelskosten

€

567.887

€

543.070

Huisvestingskosten

€

26.396

€

32.311

Afschrijvingen

€

2.888

€

2.668

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

47.369

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

28.938

758.879

€

678.421

71.625

€

82.770

+

+
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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.

NB
Voor meer details over de subsidiegevers, zie ons jaarverslag met
accountantsverklaring.
Onder inkoopwaarde geleverde producten (kostprijs) zijn de directe projectkosten
opgenomen. Deze kosten worden specifiek voor gesubsidieerde projecten gemaakt en
door de subsidiegevers vergoed tegen de kostprijs.

https://www.thebrokeronline.eu/wp-content/uploads/2021/06/J
aarverslag-2020-The-Broker.pdf

Open

