Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Carnegie Stichting
4 1 1 4 9 7 4 5

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

Carnegieplein 2, 2517 KJ Den Haag
0 7 0 3 0 2 4 2 4 2

E-mailadres

reception@peacepalace.org

Website (*)

peacepalace.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 2 7 1 2 7 1 4

Kunst en cultuur - Monumenten
Kunst en cultuur - Bibliotheek & archief
Kunst en cultuur - Expositie

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
4 5

Aantal medewerkers (*)

5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.P.H. Donner

Secretaris
Penningmeester

D.C. Baron van Wassenaer

Algemeen bestuurslid

E.M. Wesseling-van Gent

Algemeen bestuurslid

B.J. van Eenennaam

Overige informatie
bestuur (*)

M. Steenhuis, L.W.L. de Bruijn.

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 doel van de Carnegie Stichting is het beheer van het Vredespaleis, het tot stand
brengen van verbouwingen en uitbreidingen daaronder begrepen, het oprichten en het
onderhouden van andere gebouwen ten dienste van internationale colleges op het
gebied van de internationale rechtsorde, en het onderhouden van een bibliotheek,
hoofdzakelijk op het gebied van het internationale recht, en alles wat met dit doel
samenhangt in de ruimste zin.

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?

In het Vredespalies wordt dagelijks op het hoogste niveau gewerkt aan een vreedzame
wereld door de instellingen die er zijn gehuisvest en door maatschappelijke
organisaties die gebruik maken van het paleis. De missie van de Carnegie Stichting
is het leveren van een duurzame bijdrage aan wereldvrede door deze organisaties
op het paleis te huisvesten en hun werk mogelijk te maken en te ondersteunen, door
het belang van de diverse activiteiten op het Vredespaleis uit te dragen met publieksactiviteiten, en door partijen samen te brengen om te werken aan vrede door recht,
educatie, dialoog en cultuur, in de geest van haar oprichter Andrew Carnegie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Carnegie Stichting ontvangt subsidie van het Ministerie van Buitenlandse zaken
voor het uitvoeren van de gastlandfunctie. Daarnaast ontvangt zij een bijdrage van de
in het Vredespaleis gehuisveste instellingen: het Internationaal Gerechtshof van de
Verenigde Naties, het Permanent Hof van Arbitrage en de Haagse Academie voor
Internationaal Recht. De Carnegie Stichting verwerft ook inkomsten uit
accommodatieverlening, educatie- en publieksactiviteiten en fondsenwerving.
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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).

De ontvangen bijdragen worden besteed aan het beheer van het Vredespaleis en de
dienstverlening aan de interantionale instellingen die werken aan vrede door recht. Tot
de diensten behoort ook bibliothecaire dienstverlening. De middelen worden tevens
besteed aan educatie en vredesactiviteiten. De stichting werkt op basis
van een meerjarenbegroting. De Carnegie Stichting beheert een bestemmingsfonds (Wateler) waaruit tweejaarlijks een vredesprijs wordt toegekend. De Carnegie
Stichting doteert jaarlijks al naar gelang de beschikbare middelen aan voorzieningen
voor groot- en monumentaal onderhoud, inrichting en inventaris.

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

Open

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

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging.

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.

Zie jaarverslag.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

De salarissen van de medewerkers worden vastgesteld conform Rijksregeling BBRA
1984. Het salaris van de directeur valt binnen de wet normering topinkomens en blijft
binnen de norm.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

1.805.195

Financiële vaste activa

€

2.383.027

€

4.188.222

+

Voorraden

€

56.523

€

55.491

Vorderingen &
overlopende activa

€

528.378

€

774.875

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

1.934.879

€

2.159.929

€

4.094.808

6.791.867

€

+

3.604.568

+
€

7.376.768

4.434.934

+

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

€ 11.564.990

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

2.060.226

€

1.856.622

Bestemmingsreserve

€

1.575.999

€

1.354.431

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
1.797.881

€

+
€

€

€

Totaal

+

Passiva

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

8.529.742

Totaal

€ 11.564.990

5.008.934

€
1.446.154

4.684.730

+
€

+
€

5.434.106

Bestemmingsfondsen

1.797.881

€

1.302.138

€

60.000

€

2.158.670

€

8.529.742

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

133.542

€

562.364

Subsidies van overheden

€

4.200.112

€

4.895.973

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

90.364

€

162.015

Overige subsidies

€

1.734.699

€

1.700.676

Baten van subsidies

€

6.025.175

€

6.758.664

Baten sponsorbijdragen

€

12.849

€

21.825

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten
Overige baten

+

€

38.242

0

€

38.242

€

241.315

€

29.612

€

276.148

€

+

+
6.689.029

€

7.410.707

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.879.993

€

1.839.618

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

17.617

€

15.890

Personeelskosten

€

2.885.373

€

3.295.715

Huisvestingskosten

€

1.407.057

€

1.663.626

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

26.964

Overige lasten

€

329.796

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Lasten

+

+

€

Som van de baten

+

€
€

106.200

€

334.092

6.546.800

€

7.255.141

142.229

€

155.566

+

+
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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

