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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 5 2 7 8 6

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

Parkstraat 83, 2514 JG Den Haag

Telefoonnummer

0 7 0 3 4 4 0 2 4 4

E-mailadres

info@snv.org

Website (*)

www.snv.org

RSIN (**)

0 0 7 3 9 7 1 0 0

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

1 3 1 5
0

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

Simon O'Connell, CEO

Secretaris
Penningmeester

Hans Heijdra, Managing Director Business/CFO

Algemeen bestuurslid

Megan Ritchie, Managing Director Countries

Algemeen bestuurslid

Andre de Jager, Managing Director Sectors

Overige informatie
bestuur (*)

The Managing Board (MB) manages SNV under the supervision of a Supervisory
Board. The MB consists of 4 statutary Directors and is chaired by the CEO.

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?

We apply practical know-how to support people living in poverty. We constantly
develop our expertise by expanding our global knowledge and by drawing on lessons
learned from practice across the globe. We use our extensive track record on the
ground to apply and adapt our expertise to local contexts.
Our projects do not just deliver direct results – they also aim to help change the
systems that trap people in poverty. Our projects intend to kickstart markets, support
governments and other actors to improve their service delivery, and improve
government and market accountability. We focus on projects that provide opportunities
to create sustainable, large-scale impact.

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?

We are experts in agriculture, energy, and water, sanitation and hygiene (WASH). Our
services include advice, brokering and stakeholder engagement, advocacy, fund
management, results-based financing, and delegated management.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

SNV’s projects are financed through grants and service contracts from public
and private donors. Our largest donors include the Governments of the Netherlands,
Sweden, Swizerland, and the European Union.

In 2021 SNV carried out its mission in 24 countries in Asia, Africa, and Latin America
and had management, project support, and business development operations in the
Netherlands.
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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.

SNV’s activities financed through project funds are reported as Project Revenue in
the Statement of Financial Performance. Expenditures consist of project costs and
(global) overhead costs.
There are reserves at the disposal of SNV which are maintained to ensure that SNV
can continue to carry out its mission. The reserves comprise of a continuity reserve set
aside to enable SNV to carry on operations in the event of unforeseen adverse
circumstances, free reserves and destination reserves. Destination reserves are
comprised of: a. nvestments in the SNV organisation; b. tax equalisation. The latter one
is created in 2021 with the approval of Supervisory Board.

https://snv.org/assets/explore/download/snv-strategic-plan-20192022.pdf

Open

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

SNV commits to paying fair and adequate salaries to those who work for us and
applies a uniform salary structure across the organisation. As described in the SNV
Human Resources policy, this structure aligns with the levels defined by the job grading
methodology and the SNV Job House.

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.

All activities are described in the 2021 Annual Report, see URL.

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

All Managing Board and Supervisory Board salaries are within the Dutch WNT norm.
The salaries are published in the SNV Annual Report.
SNV Employment Terms and Conditions (T&Cs) set the salary structure for employees.

https://snv.org/assets/explore/download/SNV%20Annual%
20Report%202021_with-annual-accounts.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

39.435

€

276.552

Continuïteitsreserve

€ 25.015.308

€ 25.015.308

Materiële vaste activa

€

857.296

€

884.256

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

598.759

€

411.116

Herwaarderings
reserve

€

€

1.495.490

€

1.571.924

Overige reserves

€ 14.781.072

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 23.938.620

€ 22.215.473

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 151.770.303

€ 126.276.822

+
€ 175.708.923

+
€ 148.492.295

+
Totaal

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

€ 177.204.413

+

6.827.574

€
€ 10.032.534

+

+

€ 46.623.954

€ 41.980.855

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€ 126.397.108

€ 104.445.645

Totaal

€ 177.204.413

€

4.183.351

+
€ 150.064.219

6.933.013

3.637.719

+

https://snv.org/assets/explore/download/SNV%20Annual%20Report%202021_with-annual-accounts.pdf

+
€ 150.064.219
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

0

€

0

Financiële baten

€

32.240

€

24.564

Overige baten

€

391.145

€

647.459

€

139.166.244

+

€
€

0

+

119.512.420

+
0

€

+

+

+

€

139.589.629

€

120.184.443

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

124.964.627

€

107.215.125

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

89.529

€

86.111

Personeelskosten

€

7.295.930

€

6.109.237

Huisvestingskosten

€

1.025.709

€

969.537

Afschrijvingen

€

280.758

€

305.254

Financiële lasten

€

-998.653

€

192.911

Overige lasten

€

2.288.630

€

1.681.446

Som van de lasten

€

134.946.530

€

116.559.621

Saldo van baten en lasten

€

4.643.099

€

3.624.822

Som van de baten

Lasten

+

+
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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.

Detailed explanation in the Annual Accounts, see URL.

https://snv.org/assets/explore/download/SNV%20Annual%
20Report%202021_with-annual-accounts.pdf

Open

