Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting True Animal Protein Price Coalition

Nummer Kamer van
Koophandel

7 5 3 3 9 9 2 7

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

Minahassastraat 1

Telefoonnummer

0 6 2 2 4 0 7 7 1 2

E-mailadres

info@tappcoalitie.nl

Website (*)

https://www.tappcoalitie.nl/

RSIN (**)

8 6 0 2 4 4 6 2 3

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 (*)

1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P. Vellinga

Secretaris

F.V. de Graad

Penningmeester

L.A.G. Herms

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

1.
het verminderen van de productie en consumptie van veehouderij, producten
zoals vlees en zuivel vanwege de gevolgen voor gezondheid, milieu, natuur en
dierenwelzijn.
2.
het bevorderen dat overheden en bedrijven maatregelen invoeren waardoor
consumenten en anderen de 'true price’ betalen voor voedingsmiddelen (uit de
veehouderij), inclusief externe en maatschappelijke kosten voor gezondheid, klimaat,
milieu, natuur en dierenwelzijn.
3.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen 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?

a. Het vormen van coalities tussen organisaties op het gebied van onder andere
voedsel, gezondheid, milieu, klimaat, natuur en dierenwelzijn voor ‘true price’ beleidsen prijsmaatregelen voor met name voedselproducten uit de veehouderij.
b. Het ontwikkelen van effectieve beleidsinstrumenten voor de beoogde verschuiving
naar een meer plantaardige eiwitconsumptie, met een focus op financiële
instrumenten, maar ook op normering en voorlichting.
c. Het bevorderen van bewustzijn en draagvlak voor prijsmaatregelen en belastingen
voor vlees-, zuivel- en overige voedselproducten, onder andere met het oog op het
Parijs Klimaat Akkoord, het verlagen van zorgkosten en het betalen van de ‘true price’.
Hieronder valt ook het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties.
d. Het promoten van een eetpatroon met minder dan wel zo weinig mogelijk producten
van dierlijke herkomst. Hierbij worden vlees, zuivel, eieren en vis afgewisseld met
plantaardige gerechten.
e. Het stimuleren van leiderschap op het gebied van internationale samenwerking
gerelateerd aan een Klimaat Akkoord voor de veehouderij sectoren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting werft fondsen door middel van subsidies van onder goede
doelinstellingen, overheden (gemeentes, nationaal, Europa) en verkrijgt bijdragen,
zonder gerichte tegenprestaties, van coalitiepartners
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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.

De verkregen inkomsten worden voornamelijk besteed aan werkgeverslasten ten
behoeve van salariëring van de werknemers en het voldoen van sociale lasten en
overige bijbehorende werkgeverskosten. Het behalen van de doelstellingen van de
Stichting vereist een zekere mate van arbeid. Daarnaast worden de inkomsten besteed
aan het doen van onderzoek (bijv. naar de effecten van consumptie van vlees op de
gezondheid), het aan het algemeen publiek verstrekken van inlichtingen (bijv. door
middel van social media) en inhuur van experts op het gebied van externe
communicatie ten behoeve van bijvoorbeeld het peilen van de publieke opinie en
aangaan van de dialoog met politieke partijen en andere relevante stakeholders.

https://www.tappcoalitie.nl/images/BELEIDSPLAN-2019-2021-TrueAnimal-Protein-Price-Coalition-versie-4-jan-2019-1596027266.pdf

Open

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

Het statutaire bestuur voert haar taken onbezoldigd uit. Het personeel wordt
marktconform beloond op basis van de aard van de functie en contractueel
vastgestelde uren.

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.

Een uitgebreid verslag is opgenomen in het 2020 jaarverslag en op de website van de
organisatie: https://www.tappcoalitie.nl/nieuwsbrieven

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

https://www.tappcoalitie.nl/images/Jaarverslag-2020-TrueAnimal-Protein-Price-Coalition-1614169938.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

0

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

0

Herwaarderings
reserve

€

€

€

0

Overige reserves

€

€

+

€

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.570

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
0

€
11.619

€

+
€

+
€

13.189

Totaal

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

13.189

€

+
853

€

Bestemmingsfondsen

€

5.000

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

7.336

Totaal

€

13.189

+
€

+

€

0

0

+
€

€

853

0

€

+

+
€

0

Liquide middelen zijn banktegoeden. Bestemmingsfondsen bestaan uit gedurende 2020 ontvangen partnerbijdragen ten behoeve van besteding aan de
gestelde doelen in het jaar 2021. Kortlopende schulden bestaan uit nog te betalen loonheffingen, sociale lasten en reservering vakantie en overigens
ontvangen subsidie die ten behoeve van een samenwerkende organisatie is ontvangen en door TAPP zal worden betaald aan deze organisatie in 2021.
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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

€

92.820

Overige subsidies

€

1.730

Baten van subsidies

€

94.550

€

Baten sponsorbijdragen

€

9.833

€

Giften en donaties van particulieren

€

2.218

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

+

€
0

€
€

2.218

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

106.601

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

17.507

€

Communicatiekosten

€

25.761

€

Personeelskosten

€

48.772

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

14.132

Som van de lasten

€

106.172

€

0

Saldo van baten en lasten

€

429

€

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.

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

Stichting TAPP ontvangt subsidies en bijdragen van partners ten behoeve van het
streven naar haar doelstellingen. Stichting TAPP heeft geen winstoogmerk en
nagenoeg alle baten worden besteed aan de betreffende doelstellingen.

https://www.tappcoalitie.nl/images/Jaarverslag-2020-TrueAnimal-Protein-Price-Coalition-1614169938.pdf

Open

