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ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019 PASSIVA Noot 31-12-2020 31-12-2019

Immateriele vaste ac-va 0.00 0.00 Con-nuiteitsreserve 1 10,399.00 16,173.00
Materiele vaste ac-va 0.00 0.00 Bestemmingsreserve 2 575.00 200.00
Financiele vaste ac-va 0.00 0.00 Herwaarderingsreserve 3 0.00 0.00

Overige reserves 0.00 0.00
0.00 0.00 10,974.00 16,373.00

Voorraden 0.00 0.00
Vorderingen en overlopende ac-va 0.00 0.00 Bestemmingsfondsen 4 0.00 0.00
Effecten 0.00 0.00 Voorzieningen 0.00 0.00
Bank 10,974.00 16,373.00 Langlopende schulden 0.00 0.00

Kortlopende schulden 0.00 0.00
10,974.00 16,373.00

Totaal 10,974.00 16,373.00 Totaal 10,974.00 16,373.00

1 Kan worden gevormd voor dekking van risico's en om zeker te stellen dat de fondswervende organisa-e ook in de toekomst aan haar verplich-ngen kan voldoen (RJ 650.306).

2 Indien een organisa-e een deel van de middelen heeT afgezonderd (omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan op basis van de doelstelling zou
zijn toegestaan) en deze beperking door het bestuur is aangebracht (RJ 650.307).

3 Een herwaarderingsreserve is een vorm van eigen vermogen dat ontstaat omdat bepaalde beziWngen tegen de actuele waarde worden gewaardeerd en deze ac-va vervolgens 
aan waarde toenemen.

4 Indien een organisa-e een deel van de middelen heeT afgezonderd (omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan op basis van de doelstelling zou
zijn toegestaan) en deze beperking door derden is aangebracht (RJ 650.309).

Toelich-ng:
De mensen die voor en via The Hague Center for Global Governance, Innova-on and Emergence werken doen dat vrijwel al-jd op vrijwillige basis. In bepaalde gevallen 
ontvangen zij van de s-ch-ng een vergoeding voor de kosten die zij maken, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van projecten en het deelnemen aan conferen-es en symposia.  
Deze vergoedingen worden betaald vanuit de con-nuiteitsreserve. 
De inkomsten van de s-ch-ng bestaan uit giTen. Dit is een zeer onregelma-ge bron van inkomsten. Daarom worden deze giTen vaak niet direct gebruikt, maar verdeeld 
over meerdere jaren, zodat de s-ch-ng ook in langere perioden zonder nieuwe giTen toch haar werk kan blijven uitvoeren. 


