Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting TUI Care (TUI Care Foundation)

Nummer Kamer van
Koophandel

5 3 6 3 3 8 6 5

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

Volmerlaan 3, 2288 GC Rijswijk

Telefoonnummer
E-mailadres

info@tuicarefoundation.com

Website (*)

www.tuicarefoundation.com

RSIN (**)

8 5 0 9 5 4 9 4 0

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Internationaal (25+ landen)
8

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 0 2

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

Thomas Ellerbeck

Secretaris

Nicolaas Visser

Penningmeester

Franciscus Oostdam

Algemeen bestuurslid

Dagmar Wöhrl

Algemeen bestuurslid

Helen Caron

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) 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?

De stichting heeft ten doel: het leveren van een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling
(sustainable development) van toerisme en het ondersteunen van kinderen en
jongeren, bijvoorbeeld door:
a. de verbetering van het welzijn van de lokale bevolking;
b. de bevordering en instandhouding van de lokale cultuur en tradities;
c. de bescherming van de natuur en het milieu;
d. de bevordering van dierenwelzijn;
e. de bevordering van duurzame energie;
f. de ondersteuning van de lokale economie in relatie tot de toeristische activiteiten op
vakantiebestemmingen, en;
g. het aanbieden van hulp in crisis- en noodsituaties.

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?

a. het bedenken, (laten) opzetten en ondersteunen van projecten en initiatieven
wereldwijd, specifiek op vakantiebestemmingen;
b. het samenwerken met maatschappelijke partners in het werkveld;
c. het vergroten van kennis over en de betrokkenheid bij duurzaam toerisme van de
vakantieganger.
Samengevat ondersteunt TUI Care Foundation (meestal meerjarige) samenwerkingen
en projecten die betere mogelijkheden bieden voor jongeren en bijdragen aan de
(duurzame) ontwikkeling van vakantiebestemmingen. Deze projecten zijn grofweg
onder te verdelen in drie thema's: jonge generatie en educatie, natuur en milieu, en
lokale economie en werkgelegenheid. De doelstellingen van de projecten die
ondersteund worden, hebben allemaal een link naar één of meedere van de in de
statuten genoemde doelstellingen. Sinds het begin van de COVID-19-pandemie
ondersteunt TUI Care Foundation ook organisaties en voedselbanken die zich inzetten
om gemeenschappen en ondernemers op vakantiebestemmingen die hard geraakt
worden vanwege uitblijven toerisme, door de pandemie heen te helpen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

a. Giften van vakantiegangers, met name klanten van entiteiten vallend onde de
paraplu van TUI Group;
b. Giften van werknemers van verschillende entiteiten vallend onder TUI Group;
c. Giften van entiteiten vallend onder TUI Group;
d. Giften van privépersonen;
e. Institutionele donoren;
f. Subsidies van overheidsorganen.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Met de inkomsten worden projecten ondersteund die bijdragen aan het behalen van de
in de statuten opgestelde doelen. Organisaties kunnen een aanvraag indienen voor
ondersteuning van TUI Care Foundation. Indien een aanvraag past binnen het
Strategisch Plan van de foundation en door het statutaire bestuur wordt goedgekeurd,
wordt in een Partnership Agreement vastgelegd onder welke voorwaarden en met
welke doelen ondersteuning wordt verleend. De aanvrager wordt vervolgend een
projectpartner van TUI Care Foundation. Gedurende het project dient de partner te
rapporteren over de voortgang en te verantwoorden hoe het geld besteed wordt en of
de gestelde doelen behaald worden.

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

http://www.tuicarefoundation.com/damfiles/default/Strategic-Plans-/190305-T
CF-Strategic-plan-2017-2020.pdf-ae300d2461aea24e9473c503b5af98c1.pdf

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

Leden van het statutaire bestuur ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden
die zij voor TUI Care Foundation verrichten. Het management van de foundation krijgt
salaris betaald voor de werkzaamheden die zij verrichten, wat betaald wordt door de
entiteiten van TUI Group waar zij onder contract staan. Het personeel van TUI Care
Foundation staat onder contract van de lokale TUI-entiteiten in het land waar zij
woonachtig zijn, in overeenstemming met lokale wettelijke bepalingen. Deze kosten
worden deels doorbelast aan TUI Care Foundation.

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.

TUI ACADEMY: Dominicaanse Republiek, Vietnam, Zanzibar (Tanzania), Griekenland,
Sri Lanka, Thailand
TUI JUNIOR ACADEMY: Dominicaanse Republiek, Curaçao, Boa Vista (Kaapverdië),
Sal (Kaapverdië), Verenigd Koninkrijk, Mexico & Thailand, Mexico, Zuid-Afrika,
Duitsland Zweden & Jordanië
TUI FUTURE FUND: Montenegro, Zuid-Afrika, Emergency Fund (wereldwijd)
TUI TURTLE AID: Turkije, Griekenland, Kaapverdië
TUI ELEPHANT AID: Kenia
TUI CLEAN & GREEN: Cyprus, Spanje, Dominicaanse Republiek
TUI CARES: Zuid-Afrika, Turkije, Lanzarote (Spanje), Zanzibar (Tanzania), Andalusië
(Spanje), Málaga (Spanje), Agadir (Marokko), Marrakech (Marokko), Egypte & Kenia,
Jamaica, Griekenland, Bequia
Airline Local Base Charities (ALBS): Teens Unite, Fighting Cancer, UPCC, MyTIME,
Leisure for Autism, Kinship Care NI, Arden RDA, Make-A-Wish Foundation, The
Salvesen Mindroom Centre, Dreams and Wishes Charity, Barnados, The Percy Hedley
Foundation, Bedford & District Cerebral Palsy Society, Stepdown, Yorkshire Wildlife
Park Foundation, Greenleaf, The Benjamin Foundation, East Midlands Dog Rescue,
RSPCA South East & West Devon Branch, Mrs Murrays
Corona Relief Fund (100 Helping Hands, Food Banks, Community Change Makers)
COVID-19 Relief Programme for Tourism
Linking & Learning 2020

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

Open

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

37.118

€

122.472

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

871.765

€

500.500

Financiële vaste activa

€

€

Herwaarderingsreserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
0

€

+
0

€

2.560.210

+

4.193.543

€

3.183.182

Bestemmingsfondsen

€

156.225

€

851

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

419.614

€

1.305.220

Kortlopende schulden

€

1.576.047

€

2.065.875

379.712

4.964.458

€

+

6.175.416

+
€

6.345.429

€

6.345.429

€

6.555.128

+

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

€

+

€

€

Totaal

3.284.660

€

€
1.380.971

€

+

+
€

6.555.128

Totaal

De cijfers in dit document vervangen de conceptjaarcijfers gepubliceerd in juni 2021.

€

6.345.429

+
€

6.555.128
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

15.236

€

9.143

Baten van bedrijven

€

2.174.557

€

5.168.989

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

15.236

9.143

€

+

+

€

€
€

2.189.793

+

+
5.178.132

€

+
2.189.793

€
€

+
5.178.132
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

634.549

2.852.972

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

634.549

€

2.852.972

Wervingskosten

€

6.411

€

48.328

Kosten beheer en administratie

€

294.897

€

292.531

Som van de lasten

€

935.857

€

3.193.831

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

242.731

€

209.301

Saldo financiële baten en lasten

€

-88.201

€

102.704

Saldo baten en lasten

€

1.165.735

€

2.087.005

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.

+

De cijfers in dit document vervangen de conceptjaarcijfers gepubliceerd in juni 2021.

Open

+

