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boven Stuur Shell de Klas Uit, Fossielvrij Onderwijs, Den Haag foto: Laura Ponchel
beneden Fluitconcert Klimaatakkoord, Den Haag, dec 2018 foto: Femke Sleegers

1. VOORWOORD VAN HET BESTUUR

Het bestuur van Fossielvrij NL kijkt heel tevreden 
terug op het bijzondere jaar 2018. Bijzonder 
omdat we verrast werden met twee heugelijke 
gebeurtenissen die zowel voor het bestuur, 
als voor de organisatie en de beweging, een 
aantal dingen flink zouden veranderen. Het 
eerste heugelijke nieuws kwam van de Nationale 
Postcode Loterij met het bericht dat Fossielvrij 
NL samen met moederorganisatie 350.org een 
schenking tegemoet kon zien van € 1 miljoen*. 
Het tweede heugelijke bericht kwam van onze 
directeur Liset Meddens, toen zij vertelde dat zij 
in verwachting was. Maar dat betekende ook voor 
het bestuur en het team werk aan de winkel.

Want het bedrag dat Fossielvrij NL van de 
Nationale Postcode Loterij mocht ontvangen was 
twee keer zo groot als we aangevraagd hadden 
en er moesten samen met 350.org aanvullende 
plannen ontwikkeld worden. Het zwangerschaps-
verlof van Liset betekende dat we voor vier 
maanden een vervanger moesten vinden die in 
de grote schoenen van Liset kon staan. We zijn 
Dawn Betteridge veel dank verschuldigd voor het 
goede werk dat zij tussen 1 juli en half november 
2018 heeft verzet. Met haar lange ervaring bij het 
ondersteunen van vrijwilligersbewegingen is zij 
erin geslaagd om in korte tijd een stevige back 
office neer te zetten. Samen met Fleur Ydema, de 
communicatiecoördinator, en Edwin Grooters, de 
operationeel medewerker, heeft Dawn Fossielvrij 
NL verder geprofessionaliseerd. Inmiddels (per 
mei 2019) is het team helemaal compleet met de 
komst van Teresa Borasino als Digital Campaigner. 

Met de donatie van de Postcode Loterij kan 
Fossielvrij NL de komende jaren een geweldige 
bijdrage leveren om de invloed en macht van fos-
siele bedrijven te doorbreken. Zo komt er politieke 
ruimte voor het opschalen en versnellen van de 
transitie naar een eerlijke, duurzame economie.

In 2018 heeft de Fossielvrij beweging met 
Fossielvrij Den Haag en Fossil Free Culture 
NL al een aantal mooie resultaten geboekt. 
Zo stopte de gemeente Den Haag met het 

subsidiëren van het Generation Discover 
Festival van Shell. En verbraken het Van Gogh 
Museum, het Mauritshuis en Museon het 
sponsorcontract dat zij hadden met Shell.

Daarnaast kunnen we terugkijken op een 
aantal mooie acties zoals het uitfluitconcert 
bij de Tweede Kamer en de ondersteuning 
van de stakende scholieren, die in navolging 
van Greta Thunberg op vrijdagen staken om 
aandacht te vragen voor de de klimaatcrisis. 

In 2018 ging ook de niet aflatende campagne 
gericht op de pensioenfondsen door. Met  
tijdelijke ondersteuning van René Danen werd  
de druk op de Nederlandse pensioenfondsen 
verhoogd om hen te overtuigen om hun 
beleggingen in fossiele energiebedrijven af 
te stoten. Veel financiële instellingen zijn al 
uit kolen gestapt, maar het is van belang dat 
zij dat ook doen met olie- en gasbedrijven.

Onze stagiair Marco Dijkstra heeft met 
veel enthousiasme Fossielvrij Groningen 
nieuw leven in geblazen en hield het team 
in Amsterdam en de hele beweging op de 
hoogte van de ontwikkelingen in Groningen.

Het breken van de macht van fossiele bedrijven 
is in tijden van klimaatcrisis belangrijker dan 
ooit. Er zijn al zoveel mensen die de effecten 
van klimaatverandering dagelijks ondervinden, 
geconfronteerd worden met klimaatoorlogen en 
zelfs op de vlucht moeten voor een beter bestaan.

Het bestuur wil alle campaigners, activisten, 
vrijwilligers, teamgenoten en alle anderen die hun 
stem laten horen tegen de fossiele energiesector 
heel hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet.

Marleen Janssen Groesbeek (voorzitter)
Freek Bersch
Lena den Hartog
Chris Roorda
Jan van de Venis

* pagina 7
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  Fossil Free Culture NL, Van Gogh Museum, Amsterdam, juli 2018
 

2. OVER FOSSIELVRIJ NL

Fossielvrij NL pakt de klimaatcrisis aan door het 
bouwen van een burgerbeweging die de macht van 
kolen-, olie- en gasbedrijven doorbreekt.  
Zo versnellen we de transitie naar een duurzame 
economie. Samen roepen we publieke instellingen 
— zoals pensioenfondsen, musea en scholen — 
 op hun banden met de fossiele industrie te ver-
breken. Op die manier brokkelt de machtspositie 
van fossiele bedrijven af en ontstaat er ruimte 
voor een eerlijk, decentraal energiesysteem 
met 100% duurzame energie voor iedereen.

2018 was het jaar waarin Fossielvrij NL een groei-
spurt door maakte. Het was het jaar waarin er voor 
het eerst een back office met meerdere betaalde 
krachten aan de slag ging voor Fossielvrij NL. Een 
toezegging van de financiële ondersteuning van 
de Nationale Postcode Loterij en het zwanger-
schapsverlof van de directeur zorgden ervoor 
dat er intern veel werk verzet moest worden. 
Tegelijkertijd zagen we de Fossielvrij en bredere 
klimaatbeweging steeds sterker worden dit jaar en 
zijn er een aantal belangrijke doorbraken geweest.

Organisatorisch / back office

In 2018 kreeg Fossielvrij NL voor het eerst een 
back office met een team, na jarenlang gewerkt 
te hebben met 1 betaalde medewerker. In februari 
werd een communicatie coördinator aangesteld 
en in juni een operationeel medewerker. Daarnaast 
werd tussen juni en november de directeur tijdelijk 
vervangen vanwege een zwangerschap- en 
ouderschapsverlof. In deze periode werd hard 
gewerkt aan interne organisatiestructuren, 
financiële systemen en strategiebepaling. De 
kleine organisatie kreeg te maken met een snelle 
groei in budget en financiële zekerheid, vanwege 
de ondersteuning van de Nationale Postcode 
Loterij. In februari 2018 werd in totaal één miljoen 
euro* toegezegd om zowel moederorganisatie 

350.org als de Nederlandse tak, Fossielvrij NL, te 
ondersteunen gedurende 3 jaar. Naast de focus 
op de interne organisatie vanwege de nieuwe 
geldstroom zijn er in 2018 gelijk manieren gezocht 
om zoveel mogelijk financiële middelen ten goede 
te laten komen aan de Fossielvrij beweging en 
de campaigners. Daarom zijn er een aantal kern-
vrijwilligers in staat gesteld om meer tijd vrij te 
kunnen maken voor hun campagnes door middel 
van een financiële bijdrage van Fossielvrij NL.
Ook werd het back office team in 2018 
tussen juli en september uitgebreid met 
een stagiair, die geholpen heeft Fossielvrij 
Groningen nieuw leven in te blazen en mee-
hielp met het verspreiden van verhalen van 
gedupeerden in het aardbevingsgebied.

De Fossielvrij beweging

In 2018 boekte de fossielvrij beweging een aantal 
belangrijke successen. Zo verbrak het Van Gogh 
Museum (samen met het Mauritshuis en het 
Museon) de sponsorrelatie met Shell, na een 
succesvolle actiestorm van Fossil Free Culture 
NL. Ook zegde de Gemeente Den Haag haar steun 
op aan het greenwash kinderfestival Generation 
Discover Festival van Shell na succesvolle acties 

van Fossielvrij Onderwijs en Fossielvrij Den Haag.
Zoals eerder vermeld maakte Fossielvrij NL in 2018 
een belangrijke organisatorische ontwikkeling 
door. Ondanks de nodige aandacht voor de interne 
processen, waren er ook veel activiteiten en aan-
dacht voor ons doel: het doorbreken van de macht 
van de fossiele industrie. Een aantal belangrijke 
ontwikkelingen en momenten uit 2018 die we 
eruit willen lichten zijn hieronder beschreven.

* het bedrag is onderverdeeld met de volgende verdeelsleutel: €277.300,- voor 350.org 
 en €722.700,- voor Fossielvrij NL en zal verspreid over 3 jaar besteed worden.
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boven Shell’s Dirty Hands, Fossil Free Culture NL, Van Gogh Museum foto: Laura Ponchel
beneden Trainingsweekend, Fossielvrij studenten, dec 2018

3. ACTIVITEITEN & CAMPAGNES

Lokale & thematische Fossielvrij campagnes

Zoals ook blijkt uit de successen van 2018 (zie 
hoofdstuk 2), waren Den Haag Fossielvrij en Fossil 
Free Culture NL de meest actieve groepen van 
de Fossielvrij beweging dit jaar. In Den Haag 
is een sterk kernteam opgezet dat een brede 
steun heeft van veel samenwerkingspartners 
en een actieve groep supporters in de stad. Het 
team heeft veel verschillende acties gedaan, 
campagnes opgezet en successen geboekt in 
de gemeenteraad. Met verschillende creatieve 
acties zoals #mindthepipe (met een enorme 
opblaasbare pijplijn) en “ik werk voor Den 
Haag, niet voor Shell”, stelden zij op een ludieke 
manier de invloed van Shell in de gemeente 
aan de kaak. Met groot succes: de gemeente 
Den Haag besloot in juli 2018 haar subsidie 
aan Generation Discover, het kindermarketing 
festival van Shell, stop te zetten. Zie voor 
een volledig overzicht van de activiteiten 
de website van Den Haag Fossielvrij1.

Voor Fossil Free Culture NL stond 2018 in het 
teken van het escaleren van hun campagne om 
de sponsorrelatie tussen het Van Gogh Museum 
in Amsterdam en Shell aan de kaak te stellen. 
In de lente organiseerden zij een ‘Art Storm’ 
met drie opeenvolgende performances. Met 
de prachtige, visuele interventies bouwden ze 
de druk op en lieten zij duidelijk zien dat het 
sponsorcontract met Shell een smet op de kunst 
is. Het slotstuk was de onthulling van de indruk-
wekkende kunstinstallatie in het trappenhuis van 
het Van Gogh Museum met de tekst: ‘End the 
Fossil Fuel Age Now’*. In augustus 2018 kwam 
het nieuws dat de performances succes hadden 
gehad; niet alleen het Van Gogh Museum, maar 
ook het Museon en het Mauritshuis verbraken 
het sponsorcontract met Shell. Zie voor een 
uitgebreider overzicht met meer beeldmateriaal 
dit portfolio van Fossil Free Culture NL2.

Ook de andere Fossielvrij groepen 
boekten verschillende successen in 2018, 
hierbij een aantal hoogtepunten:

 → Fossielvrij Studentengroepen: Fossil Free 
Wageningen organiseerde verschillende 
activiteiten en acties, waaronder een actie 
tegen de lokale ‘Generation Discover’ 
variant van Shell. Ook hebben studenten 
op verschillende universiteiten de 
rechtszaak tegen Shell van Milieudefensie 
verspreid en mede-eisers verzameld. 

 → Amsterdam Fossielvrij: De groep heeft zich 
gericht op onderzoek naar een duurzame, 
fossielvrije warmtevoorziening voor de stad, 
het aan de kaak stellen van de invloed van 
Nuon hierop en de bouwplannen van de 
biomassacentrale in Diemen.

 → Verschillende nieuwe initiatieven zijn 
gestart: Zo werd in de gemeente Nijmegen 
een Fossielvrij groep opgestart en over-
handigden zij hun eisen op de Klimaattop 
in Polen aan hun burgemeester. Op het 
Amsterdam University College werd de 
groep Fossil Free AUC nieuw leven inge-
blazen en zij organiseerden op 7 april hun 
eerste evenement.

 → In 2018 werd Fossielvrij Groningen nieuw 
leven ingeblazen met behulp van een aantal 
strategiesessies met onze directeur Liset 
in het begin van het jaar, en later in het 
jaar met hulp van onze stagiair Marco. De 
focus van de groep lag op het ondersteunen 
van de Code Rood actie in augustus en de 
bredere verzetsbeweging in Groningen. 
Marco heeft voor Fossielvrij NL daarnaast 
een indrukwekkende serie blogs geschre-
ven over het Groningse verzet tegen de 
gaswinning en over de voorbereidingen 
voor Code Rood: https://gofossilfree.org/nl/
verhalen-uit-groningen/ 

1 https://www.denhaagfossielvrij.nl/den-haag-fossielvrij-2018/

* pagina 6
2 https://www.fossilfreeculture.nl/wp-content/uploads/2019/03/FFCNL_PF_2019.pdf

https://www.denhaagfossielvrij.nl/den-haag-fossielvrij-2018/
https://www.fossilfreeculture.nl/wp-content/uploads/2019/03/FFCNL_PF_2019.pdf
https://gofossilfree.org/nl/verhalen-uit-groningen/
https://gofossilfree.org/nl/verhalen-uit-groningen/
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boven & Breek met Shell, AGM, Den Haag foto: Laura Ponchel
beneden 

3.  ACTIVITEITEN & CAMPAGNES

Pensioenen Fossielvrij

In 2018 heeft de pensioenencampagne van 
Fossielvrij veel ontwikkelingen doorgemaakt. Zo 
is er hard gewerkt aan het aanscherpen van de 
strategie, is er een nieuwe campagne gestart 
voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 
en hebben we met veel partijen samengewerkt 
om onze activiteiten te versterken. We hebben 
in mei opnieuw een rapport gepubliceerd 
samen met Urgewald en Both Ends over de 
investeringen van ABP in de fossiele industrie. 
Hoewel het rapport dit jaar niet leidde tot de 

mediaaandacht waar we op hoopten, zorgde het 
er wel voor dat we opnieuw op bestuursniveau 
met het ABP om tafel zaten. Ook zijn er dankzij 
ons werk in de Tweede Kamer vragen gesteld 
over de investeringen van ABP in de fossiele 
industrie. Daarnaast hebben we in 2018 een 
coördinator kunnen inhuren gedurende 6 
maanden (juli - dec.) om het vrijwilligersteam te 
ondersteunen en de campagne te versterken. 
Dankzij de coördinator konden we meer activi-
teiten organiseren en hebben wij onze banden 
met de vakbonden versterkt, die een essentiële 
rol vervullen binnen de pensioensector. 

Samenwerking internationaal: 350.org

De wereldwijde Fossil Free beweging heeft 
in 2018 een aantal belangrijke successen 
geboekt. Zo besloot het pensioenfonds van 
New York te divesteren, is Ierland als eerste 
land fossielvrij geworden en wordt er inmid-
dels in totaal ruim $8 biljoen aan investeringen 
niet meer belegd in de fossiele industrie.

In 2018 heeft het back office team nauw 
samengewerkt met onze collega’s van 350.org 
in Europa en wereldwijd. Zo heeft communicatie 
coördinator Fleur deelgenomen aan de global 
Fossil Free bijeenkomst in Kenia, zijn Fleur en 

interim directeur Dawn bij de 350 Europe team 
bijeenkomst geweest in Italië en was directeur 
Liset samen met Dawn bij de strategiebijeen-
komst met 350 Europe in Amsterdam.

Daarnaast was Fleur namens Fossielvrij NL 
ook aanwezig bij de tweede Europese Tools for 
Grassroots Conferentie in Bosnië georganiseerd 
door onze belangrijke donor Patagonia. De 
conferentie bood een mix aan onderwerpen en 
speciale gasten om klimaatactivisten te helpen in 
hun werk. Zo waren er sessies over campagne- 
strategie en tactieken, communicatie, storytelling, 
fundraising en social media.

Groeiend verzet tegen Shell

In aanloop naar de Shell AGM (jaarlijkse aandeel-
houdersvergadering) werkte Fossielvrij NL samen 
met verschillende partners om de druk op Shell 
op te voeren. Fossielvrij NL steunde de lancering 
van de rechtszaak door Milieudefensie tegen 
Shell in april 2018. Inmiddels (februari 2019) heeft 
Fossielvrij NL zich als stichting ook aangesloten 

als mede-eiser in deze rechtszaak.Ook orga-
niseerden we een actie bij de AGM van Shell. 
Samen met een grote groep Groningers maakten 
wij met een lawaaidemo luid duidelijk: wij zullen 
niet stil zijn tot de macht van Shell is doorbroken. 
Daarnaast organiseerden we een belactie waarbij 
we pensioendeelnemers opriepen ABP te bellen 
en te vragen de band met Shell te breken.

Najaarsacties: Stuur Shell de Klas uit 

Fossielvrij NL heeft in 2018 diverse lokale acties 
en activiteiten ondersteund van de verschillende 
lokale groepen. Daarnaast heeft het back office 

team ook gezamenlijk met Fossielvrij Onderwijs, 
Fossielvrij studenten en Fossielvrij Den Haag 
het initiatief genomen voor een aantal acties. 
Zo namen we het initiatief om op Generation 
Discover de greenwash praktijken van Shell aan 
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de kaak te stellen met een ‘olielekkage’. De ‘olie’ 
lekte uit een 20 meter lange oliebuis in de kleuren 
van Shell die we hadden vastgekoppeld aan 
Shells kinderfestival Generation Discover. Met 
deze creatieve actie liet Fossielvrij Onderwijs het 
ware gezicht van Shell zien. Dankzij de campagne 
activiteiten rondom Generation Discover werden 
verschillende successen geboekt:

 → De gemeente Den Haag stopte haar jaarlijkse 
subsidie van €100.000 aan Shell en trok zich 
volledig terug uit het festival;

 → Het Museon en het Van Gogh Museum stopten 
hun partnerschappen met Shell en het festival.

 → 40 basisscholen in Den Haag besloten om niet 
naar het festival te gaan; 

 → meer dan 2.200 mensen ondertekenden de 
petitie waarmee we de minister van onderwijs 
verzoeken om fossiel lesmateriaal uit het 
onderwijs te bannen;

 → Fossielvrij Onderwijs onthulde een wurg- 
contract waarin Shell kinderen geheimhouding 
liet beloven over het festival;

 → Door het verzet van de Fossielvrij beweging 
kondigde Shell aan het festival niet meer in 
Den Haag te zullen organiseren.

Fluitconcert Klimaatakkoord

In december kwamen we samen in actie toen 
bleek dat na een jaar onderhandelen het nationale 
klimaatakkoord ver ondermaats was. Daarom 
organiseerden we een fluitconcert op de dag 

dat het akkoord gepresenteerd werd. Met veel 
aandacht in de media voor dit akkoord, maakten 
wij gelijk zichtbaar dat de regering nog steeds in 
het belang van de grote vervuilers handelt, en niet 
opkomt voor haar burgers. 

Strategiesessie, trainingen & bijeenkomsten

Belangrijke onderdelen voor het bouwen van een 
succesvolle beweging zijn strategiebepaling, 
trainingen en bijeenkomsten met het Fossielvrij 
netwerk. In 2018 hebben we in juni een belangrijke 
strategiesessie georganiseerd, waarbij kernvrij-
willigers van de verschillende campagnes en 
ook een vertegenwoordiging vanuit 350 Europe 
aanwezig was. Hier hebben we een belangrijke 
basis gelegd voor de strategie en de plannen die 
later in het jaar verder uitgewerkt zijn. Daarnaast 
hebben we in november een trainingsweekend 
voor de studenten van Fossielvrij georganiseerd. 
Ook waren er verschillende momenten waarop 

we het netwerk bij elkaar hebben gebracht om de 
verbinding tussen de verschillende campagnes te 
versterken. Zoals bijvoorbeeld ook de eindejaars-
borrel om gezamenlijk het jaar af te sluiten en de 
plannen voor het nieuwe jaar te delen.

Daarnaast hebben we ook een trainings- en 
coachingstraject geïnitieerd voor ons netwerk 
samen met Code Rood en trainerscollectief 
Stroomversnellers. In 2018 organiseerden we 
een training specifiek voor de lokale groep Den 
Haag Fossielvrij, een nationale training over het 
opschalen van de beweging en zorgden we voor 
een aantal coachingssessies voor kernvrijwilligers 
om hun leiderschapsvaardigheden verder te 
ontwikkelen.

Media-aandacht voor Fossielvrij in 2018

In het begin van 2018 werd duidelijk dat de 
Nationale Postcode Loterij niet de aangevraagde 
€500.000 steun gaf, maar dat zij de Fossielvrij 
beweging met maar liefst €1 miljoen wilde onder-
steunen. Naast een ontzettend grote steun in de 

rug, was dit ook een enorm gebaar van waardering 
voor het werk van de afgelopen jaren. En gaf dit 
de nodige (media-)aandacht voor onze doelen. Zo 
waren we onder andere op nationale televisie bij 
het programma ‘5 uur live’. Daarnaast namen we 
deel aan het nationale pensioen debat1 bij Max op 
NPO 2. In oktober 2018 bleek dat onze directeur, boven & Fluitconcert Klimaatakkoord, Den Haag, dec 2018 foto: Femke Sleegers

beneden 

https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nationaal-pensioendebat/
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Liset Meddens, voor het vierde opeenvolgende 
jaar in de Trouw Duurzame 100 geplaatst was (op 
nummer 22) en daarmee met een groot interview 
in de bijlage van Trouw verscheen.

In de periode van april tot december 2018 is de 
Fossielvrij beweging in 49 verschillende media 
genoemd. Vier keer was dat in landelijke media. 
Daarnaast is Femke Sleegers namens Fossielvrij 
Onderwijs en Den Haag Fossielvrij in die periode in 

twee landelijke media verschenen (De Volkskrant 
en EenVandaag) en kregen de campaigners van 
Fossielvrij Amsterdam aandacht in het Parool met 
een kritisch artikel over de fossiele restwarmte in 
Amsterdam. En we zijn er bijzonder trots op dat er 
in het afgelopen jaar 26 keer woordvoerders van 
(lokale) groepen uit de Fossielvrij beweging in de 
media zijn geweest.

Steun bredere klimaatbeweging 

Naast onze eigen activiteiten hebben we ons in 
2018 ook ingezet om de bredere klimaatbeweging 
in Nederland te ondersteunen. Op verschillende 
manieren, van het delen van berichten op onze 
social media kanalen, tot het financieel steunen van 
bijeenkomsten of trainingen, hebben wij groepen en 
activiteiten gesteund. 

Zo hebben we in maart 2018 actief bijgedragen 
aan de klimaatmars die werd georganiseerd in 
Rotterdam om een kolenvrije haven te eisen. 
Op het moment dat de gemeente op het punt 
stond het contract voor kolenoverslagbedrijf 
EMO voor 25 jaar te verlengen organiseerde de 
lokale burgergroep ‘Rotterdams Klimaat Initiatief’ 
deze klimaatmars die wij ondersteund hebben. 
In de aanloop naar de mars hebben wij geholpen 
met de coördinatie en op de dag zelf met de 
communicatie.

In juni werd er een landelijk protest georga-
niseerd tegen de groei van de luchtvaart door 

Greenpeace. Wij hebben deze oproep ondersteund 
en waren aanwezig bij de protesten in Den Haag en 
Amsterdam.

In augustus 2018 vond de actie van Code Rood 
plaats tegen de gaswinning in Groningen. Samen 
met lokale Groningse groepen, en met deelnemers 
uit heel Europa werd er met een actiekamp en een 
massaactie van burgerlijke ongehoorzaamheid 
een duidelijk statement gemaakt: het Groningse 
gas moet onder de grond blijven! Samen met 350 
Europa heeft Fossielvrij geholpen deze oproep te 
verspreiden.

Tot slot hebben wij ook verschillende aanvragen 
gekregen om namens Fossielvrij te spreken bij 
evenementen, op universiteiten en publieke 
bijeenkomsten. Wij hebben twee gastcolleges 
verzorgd, twee masterclass presentaties gegeven 
en gesproken op verschillende conferenties. Bij de 
bijeenkomst in de Rode Hoed in juni op de bijeen- 
komst “Fossielvrij, het nieuwe Normaal?” waren 
wij betrokken bij de organisatie en namen wij ook 
actief deel aan het debat.

1 https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nationaal-pensioendebat/

boven  Klimaatmars voor kolenvrij Rotterdam, maart 2018
beneden Klimaatblok, Dag van de Arbeid Demonstratie, Amsterdam, mei 2018
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4. FINANCIËLE RAPPORTAGE & JAARREKENING 

BLANS PER DECEMBER 2018

31-12-2018 31-12-2017
€ € € €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopend activa 21.315 20.726
Liquide middelen
Triodos NL 12TRIO03911433980 95.613 13.974

116.928 34.700

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN

Overige reserve 35.359 14.566
KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leverenanciers 
  en handelskredieten
Belasting en premies sociale verkering
Overige schulden en overlopende passiva

2.349

4.524
74.696

2.219

1.188
16.727

81.569 20.134

116.926 34.700

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018 2017
€ € € €

Betalen
Subsidies van andere organisaties
Donaties

238.636
8.648

73.017
10.239

247.284 82.256

Lasten
Personeelskosten
Overige organisaties

126.796
99.695

37.090
43.327

Som der lasten 226.491 80.417

Saldo van baten en lasten 20.793 2.839

RESULTAATBESTEMMING
Overige reserve 20.793 2.839

boven Code Rood, Groningen, aug 2018
beneden Nationale Postcode Lotterij Gala, feb 2018
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4.  FINANCIËLE RAPPORTAGE & JAARREKENING 

Toelichting Financieel verslag

2018 was het eerste jaar dat Fossielvrij NL een 
grote financiële toezegging kreeg voor de steun 
van onze beweging. We hebben ons dit jaar 
gericht op het uitbreiden van het back office team 

en het versterken van de basis van de organisatie. 
Daarnaast hebben we een aantal kernvrijwilligers 
financieel ondersteund en was er meer ruimte 
voor het inhuren van freelance ondersteuning 
voor specifieke campagnes en acties.

Baten

De inkomsten die stichting Fossielvrij NL in 2018 
heeft ontvangen zijn in te delen in algemene sub-
sidie, projectsubsidie en donaties. We hebben in 
totaal € 81.136 ontvangen aan algemene subsidie, 
grotendeels van onze partnerorganisatie 350.org, 
en van de Sainsbury family trust (€ 11.231,69). Dit 
bedrag is beschikbaar gesteld als kernfinanciering 
voor Fossielvrij NL. 

Daarnaast is er projectsubsidie beschikbaar 
gesteld door de Nationale Postcode Loterij 

via 350.org en door Grassroots foundation. De 
bijdrage van Grassroots foundation (€ 11.000) is 
specifiek bedoeld voor de Pensioenencampagne 
van Fossielvrij. In totaal bedraagt de subsidie van 
de Nationale Postcode Loterij € 727.270, voor de 
periode april 2018 tot en met maart 2021. In 2018 
heeft Fossielvrij NL €181.815 ontvangen, waarvan 
€ 131.358,94 is besteed, €50.456,06 zal in 2019 
worden besteed.

Tot slot is er een bedrag van € 8.648 gedoneerd 
door particulieren en organisaties, waarvan € 1.242,50 
specifiek voor Den Haag Fossielvrij werd gedoneerd.

Lasten

In 2018 heeft Fossielvrij NL in totaal € 126.796 
besteed aan personeelskosten. Dit bedrag is 
inclusief sociale lasten, pensioenlasten en vakantie- 
geld. Deze personeelskosten zijn gemaakt 
voor vier werknemers; de directeur (januari - 
december 2018), de communicatie coördinator 
(februari - dec 2019), de operationeel medewerker 
(juni - december 2018) en de interim directeur 
(juli - november 2019). Daarnaast zijn er ook nog 
personeelskosten gemaakt voor de coördinator 
voor de pensioenen Fossielvrij campagne (juli - 
december 2018).

Het totale bedrag ‘overige organisatiekosten’ 
van € 99.695 bestaat uit huisvestingskosten, 
kantoorkosten, algemene kosten en projectlasten. 
Het grootste deel van dit bedrag, in totaal € 71.097, 
is besteed aan projectlasten, die ten goede zijn 
gekomen aan de verschillende activiteiten en cam-
pagnes van de Fossielvrij beweging (zie hoofdstuk 2). 
Vanwege de grote financiële toezegging in 2018, 
hebben wij dit jaar vaker professionele onder-
steuning kunnen inhuren bij onze activiteiten. Zo 
hebben wij vaker freelancers gevraagd om ons te 
steunen bij het maken van video- en beeld- 
materiaal van acties, het begeleiden van strategie- 
sessies en het organiseren van trainingen. 

Overige reserve 

De overige reserve dient de continuïteit van 
de stichting te waarborgen. Het vermogen van 

de stichting is te besteden aan activiteiten ter 
bevordering van de doelstelling. De stichting 
zal geen hoger vermogen aanhouden dan 
noodzakelijk is voor het werk van de stichting.

boven  Stop invloed Shell energietransitie, Den Haag Fossielvrij foto: Pierre Crom
beneden Stuur Shell de Klas Uit, Fossielvrij Onderwijs, Den Haag foto Laura Ponchel
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5.  BEGROTING & VOORUITBLIK 2019

Vooruitblik 2019

Voor 2019 kijken wij uit naar het verder verster-
ken en verbreden van de Fossielvrij beweging. 
Vanwege de nieuwe stroom aan acties en acti-
viteiten in de klimaatbeweging zal Fossielvrij NL 
een nieuwe positie innemen met als doel ervoor 
zorgen dat deze nieuwe energie impact zal hebben 
en effectief zal samenwerken met de bredere 
beweging. Terwijl de effecten van de klimaatcrisis 
op steeds grotere schaal voltrekken, worden onze 
overheden nog steed beïnvloed door machtige 
fossiele bedrijven. Het breken van hun macht is 
urgenter dan ooit om de klimaatdoelen binnen 
bereik te houden.

Een aantal manieren waarop wij in 2019 aan het 
versterken van de Fossielvrij beweging werken zijn: 

 → Het back office team wordt compleet met het 
aanstellen van een vierde medewerker die 
onze digitale campagnes en visuele identiteit 
versterkt.

 → Onze Fossielvrij studentengroepen worden 
ondersteund met onderzoek naar de banden 
tussen hun universiteit en Shell. Begeleiding 

en training van deze studenten bij het opstar-
ten de #BreekMetShell campagne.

 → Naast het samenwerken met verschillende 
partijen om de klimaatbeweging te versterken 
en verbreden, ook onze rol en strategie 
scherp formuleren en communiceren naar de 
beweging. 

 → Een netwerk van Fossielvrij ‘core campaigners’ 
opzetten om het delen van onderlinge kennis, 
informatie en campagneplannen makkelijker te 
maken.

 → Een belangrijke ondersteunende rol spelen 
voor de september klimaatstakingen, die 
door een coalitie van organisaties, met o.a. de 
scholieren van Fridays For Future, geïnitieerd 
wordt. Samen met 350 Europa en wereldwijd 
zullen we actief bijdragen aan het succes 
en de impact van deze eerste wereldwijde 
klimaatstaking.

 → Het organiseren van trainingen om de vrijwilli-
gers uit ons Fossielvrij netwerk en de bredere 
klimaatbeweging de vaardigheden en kennis 
mee te geven om succesvolle campagnes op 
te zetten.

Begroting 2019 op hoofdlijnen 

Personeel, huisvesting & kantoorkosten  € 193.343,33 

Ondersteuning Fossielvrij beweging: lokale en thematische campagnes € 104.850,00

Ondersteuning opbouw klimaatbeweging NL  € 50.000,00

Totaal begroot € 348.193,33

boven  Fluitconcert Klimaatakkoord, Den Haag, dec 2018 foto: Femke Sleegers
beneden  Code Rood, Groningen, aug 2018
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De jaarrekening van Fossielvrij NL te Amsterdam 
is door Van Tunen & Partners BV samengesteld. 
De financiële jaarrekening met de samen-
stelverklaring is hier online beschikbaar1.

Van Tunen & Partners BV
Oranje Nassaulaan 1
1075 AH Amsterdam
www.tunen.nl

Colofon

Stichting Fossielvrij NL
Minahassastraat 1-110
1094 RS, Amsterdam

www.fossielvrij.nl
info@fossielvrij.nl

KvK nummer: 65630947

Stichting Fossielvrij NL heeft de ANBI-status en 
voldoet aan alle hieraan verbonden voorwaarden. 
Doneren kan via: doneer.fossielvrij.nl

6.  SAMENSTELVERKLARING ACCOUNTANT

1 https://gofossilfree.org/nl/wp-content/uploads/sites/14/2019/07/ 

 St-Fossielvrij-Nl-jrr-2018-77565.B.18-Jaarrekening-tekst-aangepast.pdf

boven &  Stuur Shell de Klas Uit, Fossielvrij Onderwijs, Den Haag. foto Laura Ponchel
beneden  

https://gofossilfree.org/nl/wp-content/uploads/sites/14/2019/07/St-Fossielvrij-Nl-jrr-2018-77565.B.18-Jaarrekening-tekst-aangepast.pdf
http://doneer.fossielvrij.nl
https://gofossilfree.org/nl/wp-content/uploads/sites/14/2019/07/St-Fossielvrij-Nl-jrr-2018-77565.B.18-Jaarrekening-tekst-aangepast.pdf
https://gofossilfree.org/nl/wp-content/uploads/sites/14/2019/07/St-Fossielvrij-Nl-jrr-2018-77565.B.18-Jaarrekening-tekst-aangepast.pdf
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