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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)

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

i

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Koninklijk Instituut voor de Tropen

M.M. Schneiders

www.kit.nl

Mauritskade 63

bijna overal ter wereld

3 3 1 8 5 2 1 3

1 2 4

0

0 0 2 5 6 4 4 7 6

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

a.v.lokhorst@kit.nl
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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?

Het verwezenlijken van een onafhankelijke kennis- en expertisecentrum voor
duurzame internationale en interculturele samenwerking; het met kennis van
locale context bijdragen aan duurzame ontwikkeling en samenwerking alsmede
armoedebestrijding en het vergroten in Nederland en daarbuiten van de interesse
en steun hiervoor; het bieden van een forum en ontmoetingsfunctie voor
kennisvermeerdering en kennisdeling op het gebied van internationale duurzame
samenwerking in en tussen verschillende culturele en economische werkelijkheden;
het doen van onderzoek, verzorgen van (internationale) opleidingen en andere
activiteiten gericht op versterken van internationale duurzame ontwikkeling; het
behoud van het monumentale Koninklijk Instituut voor de Tropen gebouw

Onze werkzaamheden die bijdragen aan de doelstelling zijn:
1.Positionering van KIT als kennisleider en denktank d.m.v. meerjarige projecten op
het gebied van togepaste kennis.
2. Verbeteren van de wereldwijde aanwezigheid en impact door het bouwen aan een
wereldwijde partnerorganisatie.
3.Impact vergroten door aanbieden van beter blended onderwijs en training.
4. Versterken van impact op de zichtbaarheid van de SDG's en de campus die
fungeert als gastheer van de SDG activiteiten.
5. Versterken van ons sociaal enterprise-model, waarin alle units gelijk worden
gewardeerd en gezamenlijk bijdragen aan de missie van KIT.
6. Explicieter rmaken van onze impact zowel intern in de planning, monitoring en
evaluatie als extern.
https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2022/06/KIT-Policy_Beleidsplan_Document_2022.pdf  

De bron van financiering van projecten zijn grotendeels nationale en internationale
overheden.
Daarnaast worden er inkomsten gegenereerd met de verhuur van het gebouw en de
hospitality tak van het KIT (hotel en meeting&events).
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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 

i i i l i d i

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).

Beloningsbeleid is in lijn met branch gerelateerde organisaties en volgt de afgesloten
CAO.

zie voor de activiteiten onderstaande link naar het verslag

De inkomsten van de funders van de projecten worden besteed in de projecten en de
kennisagenda van het KIT.
De inkomsten uit de hospitality tak en verhuur van het gebouw worden gebruikt voor
het instand houden van het monumentale pand, verduurzaming van het gebouw en de
kennis agenda.

https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2021/06/NewStrategyBroch
urev4.1.pdf

https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2022/06/
KIT_Our_Stories_2022.pdf

Open

Open
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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.

20.282

9.025

226

0

31.100

-1.024

17.427

3419.258

26.452

45.710

19.058

7.678

59

18.666

19.117

26.344

45.461

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021

Bedragen zijn in euro x 1000
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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

24.175 21.852

0 0

0 0

2021 2020 (*)

24.175 21.852

10.765

9.599

1.881

-182

8.210

8.956

1.858

-136

1.810 3.142

302

22.365

-178

18.710
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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.

https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2022/06/2021-Koninklijk-In
stituut-voor-de-Tropen-Jaarrekening-_gewaarmerkt.pdf

Open




