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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 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.
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	1: 
	0: Stichting Fashion for Good
	13: Albert Alphons Ludgerus Brenninkmeijer
	5: https://fashionforgood.com/museum/
	15: Stefan Hafner
	2: Rokin 102, Amsterdam
	4_EM: info@fashionforgood.com
	14: Siebe Willem Weide
	16: Leslie Anne Johnston (vice-voorzitter)
	17: Johanna Geertruda Lidwina Teunissen
	10: Nederland
	1_KVK: 69852537
	11_A4: 6,82
	12_A4: 5
	7: [Kunst en cultuur - Expositie]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 858038262
	3_TEL: 0202619680
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Jongeren
	30: Kinderen
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Ouderen
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Studenten
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: 
	51_ML: The aim of the Fashion for Good Foundation is to promote and stimulate a sustainable and responsible clothing industry, which means, clothing produced with attention to the impact on people and the environment and, also, directly or indirectly related to or for this purpose or may be beneficial to this, everything in the broadest sense of the word, provided that it is in the general interest.
	53_ML: Establishing the Fashion for Good Museum, a sustainable fashion museum where the developments and innovations in the clothing industry are brought to the attention of a wide audience.
Developing a community of likeminded individuals in order to catalyse a movement whose reach extends far beyond the foundation.
Collaborating with parties that have innovative ideas regarding the clothing industry.
Performing all such legitimate activities that are necessary, useful or desirable to promote, establish or achieve the objectives of the foundation.


	54_ML: Grants, donations, commercial income (tours & tickets, events, turnover "The Good Shop")
	56_ML: The remuneration policy of Stichting Fashion for Good fits the character of the organisation and complies with legal requirements (WNT). The members of the Board perform its activities without receiving a remuneration. 
	57_ML: The activity report is included in the published annual report, see link below
	55_ML: Establishing the Fashion for Good Experience, a sustainable fashion museum where the developments and innovations in the clothing industry are brought to the attention of a wide audience; 
Innovation projects around different themes: bringing together innovators, corporates and others key players across the industry, to further implementation across the fashion supply chain. 
	56: 
	_MLT: https://fashionforgood.com/museum/about/
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://fashionforgood.com/museum/about/
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 988
	6_GT: 311963
	7_GT: 
	5_GT: 31043
	3_GT: 
	8_GT: 1679471
	4_GT: 988
	9_GT: 2022477
	10_GT: 2023465

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 1395865
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 1229509
	4_GT: -601909
	10_GT: 2023465
	5_GT: 793956

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 1819434
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 933268
	4_GT: -601909
	10_GT: 2150793
	5_GT: 1217525

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 1
	6_GT: 533051
	7_GT: 
	5_GT: 18315
	3_GT: 
	8_GT: 1599426
	4_GT: 1
	9_GT: 2150792
	10_GT: 2150793

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: The impact of the COVID-19 outbreak on public live also impacted Stichting Fashion for Good's museum in the Netherlands, the Museum was required to close 24 weeks in 2021.
The negative result of 2021 was allocated to the earmarked reserves.

	3: 
	1: 
	1_A7: 81890
	2_A7: 
	3_A7: 239062
	4_A7: 417923
	5_A7: 656985
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 0
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 738875
	15_A7: 14286
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 43545
	19_A7: 203992
	20_A7: 234889
	21_A7: 193
	22_A7: 12383
	25_A7: -423569
	23_A7: 653156
	24_A7: 1162444

	2: 
	1_A7: 35151
	2_A7: 13314
	3_A7: 967934
	4_A7: 663314
	5_A7: 1644562
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 0
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 1679713
	15_A7: 5164
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 14471
	19_A7: 121373
	20_A7: 334927
	21_A7: 
	22_A7: 18127
	25_A7: 537338
	23_A7: 648313
	24_A7: 1142375

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: The negative result of stichting Fashion for Good is allocated to the earmarked reserve.
	JV: 
	_MLT: https://fashionforgood.com/museum/about/
	knop: 




