Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Digital Freedom Fund

Nummer Kamer van
Koophandel

6 9 5 2 5 7 4 9

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

Nieuwezijds Voorburgwal 104-108

Telefoonnummer

0 2 0 8 5 4 6 5 8 0

E-mailadres

info@digitalfreedomfund.org

Website (*)

https://digitalfreedomfund.org/

RSIN (**)

8 5 7 9 0 5 9 2 2

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en Duitsland

Aantal medewerkers (*)

1 0

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

Fieke Jansen

Secretaris

Simone Peek

Penningmeester

Nicole Rose Nieman

Algemeen bestuurslid

Raegan MacDonald

Algemeen bestuurslid

Rupert Skilbeck

Overige informatie
bestuur (*)

Karmen Turk, Jiefan Hsu

IB 112 - 1Z*2FOL 

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?

Het behartigen van belangen met betrekking tot digitale rechten en vrijheid in brede
zin, zowel binnen als buiten Europa; het beschikbaar maken van juridische diensten en
verstrekken van subsidies ten behoeve van de bescherming van digitale rechten en
vrijheden; het coördineren, structureren en verbeteren van samenwerking met
betrekking tot de verschillende initiatieven op het gebied van digitale rechten en
vrijheden; het (doen) aanbieden van trainingsprogramma's en cursussen voor het
ontwikkelen en verbeteren van kennis en vaardigheden die aan het bovenstaande
dienstbaar kunnen zijn; het ondersteunen van rechtspersonen, welke eenzelfde of
soortgelijk doel als dat van de stichting beogen, door uitkeringen of anderszins, alsmede
zelf zodanige rechtspersonen in het leven roepen dan wel een deelneming nemen in
een zodanige rechtsperson werkzaam te zijn ten bate van - of steun te verlenen, dan
wel uitvoering te geven aan — projecten van algemeen maatschappelijk belang en
bovendien van ideële en sociale strekking; De stichting beoogt geen winst.

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. Coördinatie en activiteiten die het veld van digitale rechtenactivisten versterken,
onder meer door het aanbieden van trainingen, workshops en het ontwikkelen van
educatieve materialen. Dit ondersteunt de verdere ontwikkeling van de vaardigheden
van partners, helpt hen beter te coordineren en stelt hen daardoor beter in staat digitale
rechten te verdedigen. Deze activiteiten worden gedurende het hele jaar uitgevoerd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Donaties van particuliere stichtingen zoals: Adessium, Luminate, Open Society
Foundation, Nicholas Puech Foundation, Ford Foundation, Sigrid Rausing Trust, Bosch
Foundation, Limelight Foundation.

2. Rechtsbijstandsondersteuning, zowel financieel (het financieren van proceskosten)
als praktisch (het verbinden van partijen met mogelijke partners en het helpen vinden
van pro bono ondersteuning).Deze activiteiten maken het mogelijk voor partners hun
litigieuze werkzaamheden te versterken en de kans te vergroten dat deze een positieve
invloed hebben op digitale rechten in Europa. De mogelijke ontvangers van financiele
ondersteuning worden op vaste tijden elk jaar (2 tot 3 maal) uitgenodigd door middel van
een "open call" om een financieringsaanvraag in te dienen.

Een klein deel van de steun komt ook van particuliere bedrijven in de vorm van pro
bono-steun.
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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).

Aan de zojuist omschreven activiteiten, plus reguliere kosten voor personeel, kantoor,
en andere operationele zaken.

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

https://digitalfreedomfund.org/about/anbi-statement/

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

Het Bestuur verricht haar werkzaamheden om niet.

Het geld wordt op een spaarrekening gezet om het veilig te bewaren.

Open

DFF heeft een salarisstructuur die voor alle personeelsleden geldt. Alle
personeelsleden die 60% of meer werken, ontvangen een communicatietoelage en een
vrijwillige pensioenbijdrage. Alle salarissen worden elk jaar herzien en aangepast op
basis van de prestaties en het inflatieniveau.

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
https://digitalfreedomfund.org/about/annual-report/
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

Balansdatum

3 1

– 1 2

Activa

31-12-2021

– 2 0 2 1

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

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

10212

3549

€

+

€

10212

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
3549

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

8050

2420011

+

8761

1510506

+
€

2428061

€

2438273

31-12-2020 (*)

€

136098

€

+
€

1522816

+
€

136098

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€

€

2302175

+
€

136098

Bestemmingsfondsen

1519267

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

136098

1386718

+
2438273

+
€

1522816
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€

+

€
€

4655

1356096 +

€
€

1360751

20300

1734220 +
1754520

€

+
1360751

€
€

+
1754520
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

668151

1135875

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

669503

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€
€

668151

+
1135875

€
€

518397

1337654

€

1654272

€

547877

€

385774

Saldo financiële baten en lasten

€

-23097

€

-6685

Saldo baten en lasten

€

€

93563

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.

+

Baten van bedrijven komen van advocatenkantoor Dentons in de vorm van pro
bono-ondersteuning.

https://digitalfreedomfund.org/about/anbi-statement/

Open

+

