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ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

International Society for Microbial Ecology
0 9 1 9 1 0 7 3 0 0 0 0

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

Droevendaalsesteeg 10
0 3 1 7 4 7 3 4 0 0

E-mailadres

office@isme-microbes.org

Website (*)

www.isme-microbes.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 2 0 2 7 9 3 2 8
Onderwijs en wetenschap

Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Wereldwijd
2

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

2 0 0

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

Nicole Dubilier

Secretaris
Penningmeester

Joana Falcao Salles

Algemeen bestuurslid

Ed DeLong

Algemeen bestuurslid

Phil Hugenholtz

Overige informatie
bestuur (*)

Zie voor de overige bestuursleden: https://www.isme-microbes.org/isme-board

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 stimuleren van educatie en onderzoeksactiviteiten in de microbiele ecologie op
regionaal en internationaal niveau. Tevens het faciliteren van interactie tussen
onderzoekers in de microbiele ecologie en aanverwante disciplines. Daarnaast het
organiseren van bijeenkomsten die de uitwisseling van wetenschappelijke informatie in
de microbiele ecologie stimuleren. Tot slot gelden als doelstellingen: het sponsoren
van publicaties e.d. die de kennis en wetenschap van de microbiele ecologie breed
verspreiden over wetenschappers/beleidsmakers en het publiek, alsmede het uitgeven
van nieuwsbrieven en tijdschriften die verband houden met de micobiele ecologie.

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?

De vereniging organiseert in de even jaren een wetenschappelijk internationaal
congres. Voorts verricht de vereniging jaarlijks donaties en draagt de vereniging
structureel en duurzaam bij aan brede kennisdeling tussen wetenschappers van de
microbiele ecologie. Deze werkzaamheden dragen bij aan het realiseren van de
primaire doelstellingen en het algemene nut, zoals hiervoor beschreven. Het volledige
beleidsplan staat vermeld op de website en geeft nadere gedetaileerde informatie. Het
beleidsplan beschrijft de activiteiten welke verricht worden ter verwezenlijking van de
doelstellingen van de vereniging.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De vereniging geniet inkomsten via o.a. de fondswervende instelling ISME Publications
B.V. Bovendien ontvangt de vereniging contributies van haar leden en geniet zij
donaties van externe partijen (trustfunds). Voor een uitvoerige weergave verwijzen we
naar het volledige beleidsplan welke op de website terug te vinden is.

03 van 06

1

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).

Het vermogen van ISME is ondergebracht bij de Rabobank middels lopende- en
spaarrekeningen. Het vermogen wordt liquide aangehouden (geen beleggingen). Het
dagelijks bestuur maakt jaarlijks een verenigingsbudget waarin, voorzover mogelijk
vooraf, alle inkomsten en uitgaven worden vermeld. Het vermogen van de vereniging
wordt o.a. gebruikt voor: - 1) het aanhouden van reserves voor het opvangen van
eventuele calamiteiten als een gecanceld symposium (force majeur) en devaluering
buitenlandse valuta. Dit nu ISME volledig het risico van de organisatie van het congres
in eigen beheer draagt. - 2) sponsoring van activiteiten (workshops, lezingen en
symposia), -3) het aanvullen van het symposia - budget, - 4) het co-organiseren van
workshops in ontwikkelingslanden, -5) zie voor de overige zaken het volledige
beleidsplan via de website.

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

https://www.isme-microbes.org/reports

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

Er vinden geen bezoldigingen plaats voor bestuursleden/beleidsbepalers, behoudens
beperkte onkostenvergoedingen indien en voorzover van toepassing.

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.

De structurele activiteiten zien o.a. op het organiseren van wetenschappelijke
congressen. In 2020 zou het congres plaatsvinden in Zuid-Afrika (Kaapstad). Vanwege
de COVID19-pandemie is dit noodzakelijkerwijs uitgesteld naar vermoedelijk 2021/
2022. Verder worden er structureel activiteiten verricht welke de kennisdeling van de
microbiele ecologie tot doel hebben.

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

https://www.isme-microbes.org/reports

Open

Om de Europese wetenschappers tegemoet te komen zal er een kleinschaliger
symposium tussendoor plaatsvinden in augustus 2022 in Lausanne.

Open

04 van 06

2

Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

439.866

Herwaarderings
reserve

€

€

€

439.866

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

439.866

€

439.866

€
€

533.008

698.572

€

+

592.597

+
1.027.806

+

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

€

1.671.446

€

+

1.100.000

293.597

+
€

1.604.258

1.393.597

435.209

€

1.231.580

504.258

€

€

€

Totaal

+

€

1.100.000

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

67.188

Totaal

€

1.671.446

+
€

1.467.672

€

74.075

€

1.467.672

+

+

In 2020 zou een wetenschappelijk congres plaatsvinden in Zuid-Afrika. Vanwege COVID19 is dit tot nader orde uitgesteld. Het nu toegevoegde bedrag in
de reserves zal aangewend worden voor het verwachte budgettekort ten aanzien van het te organiseren congres, alsmede ten behoeve van aanverwante
activiteiten. Ook hebben andere activiteiten in beperktere mate/niet plaatsgevonden in 2020 vanwege de COVID19-pandemie, als gevolg waarvan de
reserves zijn toegenomen. Dit zal in een later stadium alsnog worden aangewend voor de beschreven activiteiten.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

392.668

Giften

€

Financiële baten
Overige baten

+

€
€

0

+
0

€

328.891

392.668

€

328.891

€

6.764

€

1.605

€

13.415

€

28.905

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

412.847

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

441

Overige lasten

€

195.856

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

5.889

359.401

35.943

€

2.273

€

231.498

202.186

€

269.714

210.661

€

89.687

+

+

+
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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.

https://www.isme-microbes.org/reports

https://www.isme-microbes.org/reports

Open

