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publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Raam op Rusland

Nummer Kamer van
Koophandel

6 5 0 1 6 1 7 3

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

Dintelstraat 48, 1078VV Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 6 2 2 1 8 4 7

E-mailadres

redactie@raamoprusland.nl

Website (*)

www.raamoprusland.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

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

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Lo Casteleijn

Secretaris

Jan Dirk Waiboer

Penningmeester

Jan Dirk Waiboer

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL

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?

De Stichting Raam op Rusland heeft tot doel om de kennis en het inzicht in de maatschappij, de cultuur en
de geschiedenis van Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken te verdiepen en te verbreden. Een goede
informatievoorziening en meningsvorming over deze regio zijn gelet op de (geo)politieke betekenis van die
regio, mede van belang voor de democratische rechtsorde in Nederland.
RaamopRusland verzamelt alle relevante informatie die voor begrip van de nieuwe verhoudingen nodig is.
Het wil het debat nieuw leven inblazen en ruimte bieden voor analyses en achtergrondverhalen. Naast het
Nederlandse en Europese geluid zullen daarin ook vele Russische en Oekraïense stemmen te horen zijn.
Het platform bundelt de expertise over Rusland bij Nederlandse universiteiten en instituten en maakt die
toegankelijk voor beleidsmakers, politici, journalisten, zakenlui en het geïnteresseerde publiek.
Zie link hieronder naar jaarverslag op onze website voor meer informatie

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?

Stichting Raam op Rusland heeft zich sinds 2016 ontwikkeld tot vooraanstaand
kenniscentrum in Nederland over Rusland en Oost-Europa door:!
−!
een actieve informatievoorziening en duiding van actualiteiten en achtergronden
met de website (met nieuwsbrief) als centraal platform
−!
het organiseren van een podium voor debat en dialoog en debat
−!
het uitbouwen en onderhouden van uitgebreid netwerk nationaal en internationaal
network
−!
het initiëren van een eigen onderzoeksagenda op het gebied van civil society in
Rusland
−!
een structurele samenwerking met de Universiteit Leiden, mede gericht op het
bieden van een platform voor toegepaste academische en persoonlijke ontwikkeling van
studenten
Zie link hieronder naar onze website voor meer informatie
https://www.raamoprusland.nl/raam-op-rusland/missie-activiteiten

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Raam op Rusland is in 2016 opgericht met een meerjarige startsubsidie van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken welke begin 2019 afliep. In 2018 heeft Raam Op Rusland een gift van de voormalige Stichting
Rusland Bulletin van € 212.500 ontvangen die aan de reserve is toegevoegd en die in 2020 ten dele ingezet
ten behoeve van de lopende exploitatiekosten van RaamopRusland. Verder is er in 2019 een
voorschotbijdrage ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten bedrage van € 57.000 voor het
project Civil Society. Hiervan is een deel in 2020 ingezet voor de in dat jaar gemaakte projectkosten.
Verdere ondersteuning en inkomsten:
−
Russian and Eurasian Studies / Universiteit Leiden. Fysieke werkruimte, communicatiemiddelen en
andere faciliteiten worden kosteloos aan ons ter beschikking gesteld. Voor specifieke opdrachten
heeft RaamopRusland € 9.453 kunnen factureren aan de Leidse universiteit.
−
Wilhelmina E. Jansenfond: een projectsubsidie van tweemaal € 5.000 voor de Oktober Lezingen
van 2019 en 2020.
−
De stichting Slavica uit Groningen die een batig saldo van € 1.561 na haar liquidatie aan
RaamopRusland heeft geschonken.
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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).

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).

RaamopRusland bestaat dankzij vakbekwame en ervaren experts. Dagelijkse
werkzaamheden of onkosten, noodzakelijk voor de inhoudelijke en organisatorische
continuìteit van het platform, kunnen in bescheiden mate worden betaald.
RaamopRusland volgt daarom het volgende beloningsbeleid:
− Bestuursleden van de stichting RaamopRusland ontvangen geen vacatiegeld of
andere beloning.
− Reiskosten en andere daadwerkelijk gemaakte onkosten kunnen worden
vergoed.
− Medewerkers van de stichting en de website kunnen voor maximaal 16 uur per
week als zzp’er worden betaald.
− Auteurs kunnen voor hun bijdragen een honorarium krijgen.

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 link hieronder naar jaarverslag op onze website

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

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderingsreserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

+
0

€

+
€ 102400,00

0

+
Totaal

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

€

0

€

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€ 102400,00

+
€ 102400,00

0

+
0

+
€ 102400,00

05 van 06

3

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

€

€

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
17511,00

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

27802,00

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

0

€

114015,0 0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

-/- 86213,00

+

€

+
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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

