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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Probos

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 4 7 1 1 9

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

Hollandseweg 7j, 6706 KN Wageningen

Telefoonnummer

0 3 1 7 4 6 6 5 5 5

E-mailadres

mail@probos.nl

Website (*)

www.probos.nl

RSIN (**)

0 0 2 9 7 3 2 0 0

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en in beperkte mate in landen in de EU en daarbuiten

Aantal medewerkers (*)

7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. Ir. G.J.P. Jansen (voorzitter Raad van Toezicht)

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Dhr. M.H.A. van Benthem en J.F. Oldenburger bekleden gezamenlijk de positie van
directeur-bestuurder. Daarnaast heeft Stichting Probos een Raad van Toezicht.

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?

Bossen en natuur vervullen een cruciale rol voor mens, natuur en milieu. Om deze rol
goed tot zijn recht te laten komen is een zorgvuldige afweging van belangen en een
gezonde financieringsbasis noodzakelijk. Vanuit deze visie wil de stichting als
onafhankelijke organisatie feiten verzamelen en inbrengen in maatschappelijke
discussies over het bos en natuur en nieuwe ontwikkelingen op gang brengen.
Zij tracht dit doel te bereiken door op eigen initiatief of op verzoek van derden:
- innovatieve onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten te initiëren en uit te voeren;
- publiek- en praktijkvoorlichting te verzorgen;
- te bevorderen dat organisaties die zich inzetten voor behoud, beheer en ontwikkeling
van bos en natuur, en de daaraan gekoppelde producten en diensten, hun
maatschappelijke rol op een duurzame wijze kunnen (blijven) vervullen door het
verzorgen van ondersteunende diensten, o.a. op organisatorisch en secretarieel
gebied;
- alle andere activiteiten te inititëren die voor het doel dienstbaar 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?

1. Gegevensvoorziening: Uitbreiden van onze positie als dé gegevensautoriteit op het
vlak van bos en bosproducten door Silve activiteiten voort te zetten, de bosbarometer
te ontwikkelen en de dataverzamelig internationale houtstatistieken te verbeteren.
2. Toekomstbestendig bosbeheer: Het ontwikkelen en ontsluiten van praktische
(beheer)kennis en tools die bijdragen aan toekomstbestendig bosbeheer door kennis
op te bouwen en bosgebonden biodiversiteit te versterken
3. Meer bos en bomen: Het leveren van een substantiële bijdrage aan de
bosuitbreidingopgave door het ontwikkelen en uitdragen van kennis, instrumentaria en
praktijkvoorbeelden op het gebied van ruimtelijke inpassing, slimme functiecombinaties
en kosten en baten. Hiertoe worden verkenningen voor bosuitbreidingambitie
vormgegeven en bossenmakelaar ontwikkeld.
4. Vergroten van het areaal duurzaam beheerd bos wereldwijd door het verhogen van
het marktaandeel duurzaam geproduceerd hout en houten producten op de
Nederlandse markt richting 100% en voor tropisch hout in Europa naar 80% en het
vergroten van de waarde van bos door andere (niet hout) inkomsten.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Probos is een non-profit organisatie zonder vaste financiering. Probos werkt op
projectbasis en combineert een zakelijk instelling en werkwijze met het ideële doel om
duurzaam bosbeheer en bosuitbreidig te bevorderen.
De belangrijkste inkomsten van Probos komen uit projectfinanciering op basis van
ureninzet.
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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).

Een positief bedrijfsresultaat (zoals in 2020) wordt toegevoegd aan het eigen
vermogen. Het eigen vermogen is momenteel ruim 500.000 euro (na belastingen).
400.000 euro van de reserve is gereserveerd als continuïteitsreserve. Dit is bedoeld
om een half jaar lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en verzekeringen
personeel te kunnen doorbetalen en voor de afwikkeling van een eventuele
onverwachte bedrijfsbeëindiging. De rest van het eigen vermogen wordt als
investeringsruimte aangemerkt.

Open

De leden van de Raad van Toezicht genieten een vergoeding van reiskosten, zoals
gehanteerd bij de rijksoverheid. Zij ontvangen voor het raadswerk geen vergoeding
De Raad van Toezicht kan natuurlijke personen uitnodigen om als adviseur op te
treden en deel te nemen aan de beraadslagingen van de Raad van Toezicht. Ter
realisering van de doelstellingen van de stichting kan de directeur/bestuurder zich
verder, tenzij ad hoc, hetzij permanent doen bijstaan door adviseurs, te weten
natuurlijke personen van wier kennis en ervaring hij/zij wenst te profiteren. Zij
ontvangen voor dit advieswerk geen vergoeding. Wel komen zij in aanmerking voor
een vergoeding van reiskosten.
Het beloningsbeleid voor personeel en directie is momenteel niet van toepassing voor
Stichting Probos

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.

- Dataverzameling internationale houtstatistieken;
- Vergroten inzicht in ontwikkeling en stand van zaken Nederlandse bos;
- Bevorderen toekomstbestendig bosbeheer;
- Kennis ontwikkelt rondom klimaatslim bosbeheer en klimaatslimme soortkeuze;
- Nationale/provinciale bosuitbreidingsambitie helpen vormgeven;
- Beperkende regelgeving voor ontwikkeling agroforestry gewijzigd;
- Vergroten van marktaandeel duurzaam geproduceerd hout;
- Impact van de EU + UK import van tropisch hout in beeld gebracht;
- Imago duurzaam geproduceerd (tropisch) hout verbetert;
- Kennis in de markt over minder bekende houtsoorten vergroot

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

30.000

€

0

Materiële vaste activa

€

27.701

€

15.996

Financiële vaste activa

€

30.000

€

0

€

87.701

€

15.996

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

296.236

€

319.081

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

446.713

€

460.824

+
€

+

Totaal

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

830.650

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€

400.000

103.727

€

+

127.751

+
€

503.727

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

326.923

Totaal

€

830.650

+
€

350.000

477.751

779.905

+
€

31-12-2020

€

€

742.949

+

Passiva

795.901

€

318.150

€

795.901

+

https://www.probos.nl/images/pdf/2020_Financiele_verantwoording_ANBI.pdf

+
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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

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

0

€

0

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

704

€

0

Overige baten

€

1.117

€

8.695

€

920.588

+

+

949.557

€

+

+

+

€

922.409

€

958.252

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

187.739

€

248.058

Verstrekte subsidies & giften

€

0

€

0

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

2.065

€

0

Personeelskosten

€

605.504

€

604.546

Huisvestingskosten

€

34.680

€

34.680

Afschrijvingen

€

7.927

€

4.146

Financiële lasten

€

488

€

640

Overige lasten

€

52.340

€

49.182

Som van de lasten

€

890.743

€

941.252

Saldo van baten en lasten

€

31.666

€

17.000

Som van de baten

Lasten

+

+

+
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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.

Zie Financiële verantwoording die via onderstaande url te openen is.

https://www.probos.nl/images/pdf/2020_Financiele_verantwoordi
ng_ANBI.pdf

Open

