Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Foundation for International Law for the Environment

Nummer Kamer van
Koophandel

7 2 7 7 0 3 6 8

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

Keizersgracht 555, 1017 DR Amsterdam

Telefoonnummer
E-mailadres

info@filefoundation.org

Website (*)

www.filefoundation.org

RSIN (**)

8 5 9 2 3 0 8 1 8

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

China, US & Canada, Pacific, Australia, New Zealand, Africa, Latin America, Europe
1 0

Aantal medewerkers (*)
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

J. Teulings

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

C. Sheasby

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?

To protect the environment, including biodiversity, the climate, and human health, by
supporting the development and enforcement of legal governance instruments that
enable and promote climate change mitigation, and the conservation and restoration of
biodiversity worldwide.

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?

FILE’s primary activities include:
• Funding legal interventions to protect climate and biodiversity;
• Raising and managing funds from philanthropies; and
• Actively assisting the larger community of practice at the level of co-ordination,
strategy development, and knowledge creation and transfer.

Grants from philanthropic funds
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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.

see URL of the policy plan below

https://filefoundation.org/policy-plan

Open

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

The Board members shall, except for a non-exessive compensation of their expenses
incurred in the performance of their work, not receive renumeration.

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.

Between 2019-2020 FILE’s activities have been concentrated into four workstreams:
1. Legal Interventions – Supporting partners that conduct or facilitate legal interventions
to increase rapid carbon mitigation and environmental protection.
2. Evidence generation – Supporting research and investigative activities to provide
evidence for precedent-setting laws and policies;
3. Communications and advocacy – Embedding legal interventions within a wider
political and communications strategy;
4. Learning – Capturing and disseminating precedents, evidence, lessons and legal
strategies and building the capacity of the field.
FILE’s granted partners in various geographies, jurisdictions and thematic areas deliver
these activities. Grants to partners sometimes enable them to regrant at a local level.
FILE also, in certain circumstances, grants direct support to research institutions,
media and advocacy organisations and others, in pursuit of the 4 activity workstreams.
Across 2019-2020 FILE committed a total of 31 grants across all five of its strategy
areas, with the majority of grants made in the Just Energy Transition Portfolio, followed
by the Field Building Portfolio.
In addition, FILE hosted two convenings which brought together environmental and
climate-focused networks to co-develop legal strategies, and increase awareness of
the impact that legal actions and strategic litigation can have, particularly when allied to
campaigning and policy influencing work.

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

n/a (see text above)

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

3.168

22.460

€

+

€

3.168

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 17.070.084

€

+
22.460

€

3.226.303

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

+

€ 20.299.555

31-12-2019 (*)

€
€

1.572.375

429.821

€
€

+

+

€

1.572.375

€

429.821

Bestemmingsfondsen

€

4.395.301

€

2.550.000

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€ 14.331.879

€

5.680.894

Totaal

€ 20.299.555

€

8.660.715

2.595.062

6.043.193

+
€

8.638.255

+

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

€

€ 20.296.387

Totaal

Passiva

+
€

8.660.715

+

All amounts are in USD.
These are draft numbers as per 29 June 2021. We are waiting on the finalisation of the audit and approval from the Board.

+
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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

€

€

€

17.457.353

+

€
€

17.457.353

+

+
7.094.259

€
€

0

7.094.259

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

17.457.353

7.094.259

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

1.573

€

6.194

Personeelskosten

€

1.126.747

€

581.429

Huisvestingskosten

€

115.627

€

28.647

Afschrijvingen

€

2.416

€

5.616

Financiële lasten

€

12.199

€

441

Overige lasten

€

1.411.164

€

294.736

Som van de lasten

€

14.469.498

€

4.114.438

Saldo van baten en lasten

€

2.987.855

€

2.979.821

€

11.799.772

3.197.375

€

+

+
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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.

All amounts are in USD.
These are draft numbers as per 29 June 2021. We are waiting on the finalisation of the
audit and approval from the Board.

n/a

Open

