Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting SPARC Europe

Nummer Kamer van
Koophandel

3 0 1 9 3 8 1 2

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

Watermannstraat 98, 7324AK Apeldoorn

Telefoonnummer

0 6 3 0 5 9 1 1 0 0

E-mailadres

info@sparceurope.org

Website (*)

https://www.sparceurope.org

RSIN (**)

8 1 5 4 1 4 2 1 3

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1 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

Ignasi Labastida i Juan

Secretaris

Marlene Delhaye

Penningmeester

Marlene Delhaye

Algemeen bestuurslid

Raym Crow

Algemeen bestuurslid

Charlotte Wien

Overige informatie
bestuur (*)

Frank Manista, William Nixon, Agnes Ponsti, Jadrnaka Stojanovski, Anna Walek

IB 110 - 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 bevorderen van verandering in het proces van wetenschappelijke communicatie
richting gratis beschikbaarstelling voor iedereen. Wij stimuleren het ondersteunen van
nieuwe modellen van uitgeven die de internationale onderzoeksgemeenschap beter
dienen, en al hetgeen daarmee verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin van het woord zodat wetenschappelijke informatie gratis beschikbaar
gesteld wordt.
De stichting tracht het doel te bereiken door onder meer
- academici, bibliothecarissen, universiteitsbesturen en financiers van onderzoek meer
bewust te maken met betrekking tot onderwerpen die samenhangen met de
doelstelling;
- deze gemeenschappen te ondersteunen in het ondernemen van positieve actie ten
behoeve van veranderingen in wetenschappelijke communicatie;
- het aangaan van samenwerkingsverbanden met universiteiten, genootschappen, en
uitgevers die nieuwe tijdschriften uitgeven en diensten leveren die nieuwe
businessmodellen promoten om vrij toegangelijke informatie to bevorderen.

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?

SPARC Europe richt zijn activiteiten op het beïnvloeden van beleid en
beleidsontwikkeling in Europa. Belangenbehartiging en het verzamelen van informatie
zullen bijdragen tot meer openheid voor Europees onderzoek door: 1.
Beleidsontwikkeling 2. Beïnvloeding van het Europese, nationale en lokale niveau voor
meer Open Science in Europa, met een prioriteit op Europees en nationaal niveau 3.
Belangenbehartiging, begeleiding en ontwikkeling van tools en diensten, ook ter
ondersteuning van de implementatie en monitoring van open beleid. 4. Europese
informatieverzameling en -verspreiding, inclusief het delen van goede praktijken en
Europese ervaring.
https://sparceurope.org/who-we-are/about-us/our-strategy/

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Ons werk wordt gefinancierd door programma/projectfondsen van stichtingen zonder
winstoogmerk of door de Europese Commissie en door jaarlijkse bijdragen,
voornamelijk van de onderzoeks- en bibliotheekgemeenschap in Europa. Dit stelt ons
in staat om jaar na jaar de activiteiten die zijn gedefinieerd in onze strategie op een
hoog kwaliteitsniveau uit te voeren.
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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.

Middelen in 2020 dekten personeelskosten, waaronder: salariskosten, kosten voor
onderzoek, beleidsexpertise, marketing, communicatie en technische ondersteuning.
De kantoorkosten omvatten financiële administratie, juridische kosten, verzekering en
website-ontwikkeling, en bedrijfskosten omvatten kosten voor bestuursvergaderingen,
reiskosten, specifieke project-, tool- of serviceproducten en marketing- en
communicatie-output.
Het vermogen binnen SPARC Europe is beperkt van omvang en dit geld wordt
aangehouden in de vorm van een banktegoed en spaarrekening

https://sparceurope.org/who-we-are/about-us/our-strategy/

Open

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

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.

Internationaale en nationaale beleidsontwikkeling, beïnvloeding van het Europese,
nationale en lokale niveau voor meer Open Science in Europa, met een prioriteit op
Europees en nationaal niveau en ook ter ondersteuning van de implementatie en
monitoring van open beleid. Belangenbehartiging over open education en open
science, begeleiding en ontwikkeling van tools en diensten. Europese
informatieverzameling en -verspreiding, inclusief het delen van goede praktijken en
Europese ervaring in open education en open science door netwerkaktiviteiten.

https://sparceurope.org/download/9305/

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

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

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€

€
370.256

€

+
€

+
€

372.026

Totaal

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

372.026

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

252.108

Totaal

€

372.026

+
€

+
€

119.918

0

0

+
€

€

+
€

€

1.770

119.918

0

€

+

+
€

0
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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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

119.670

€
€

299.928

+

€
€

299.928

+

0

€
€

0

+

+
0

+

+

€

419.598

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

173.723

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

10.360

€

Personeelskosten

€

174.362

€

Huisvestingskosten

€

25.250

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

409

Overige lasten

€

21.453

Som van de lasten

€

405.557

€

0

Saldo van baten en lasten

€

14.041

€

0

Som van de baten

Lasten

0

€
€

+

€

+
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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.

Open

