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1.  VERSLAG VAN HET BESTUUR
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1.1  Verslag van het bestuur

Annelies den Boer

Tegengif publiceerde in 2020 het rapport Niet zo Mooi, op basis van haar eigen onderzoek naar
hormoonverstorende stoffen in populaire verzorgingsproducten. Consumentenprogramma Radar wijdde
aandacht aan ons rapport. Bijna 2 miljoen mensen keken naar de uitzending. N.a.v. deze uitzending werden
wij overspoeld door vragen van consumenten over welke producten wél veilig zijn om te gebruiken. Ook
leidde het tot een flinke groei van onze volgers op instagram. 

We zijn heel blij met de financiële ondersteuning die we in 2020 mochten ontvangen van Stichting Haëlla,
het C.J. Vaillant fonds en de European Environment and Health Initiative (EEHI). 

In 2021 werken we aan het verder uitbouwen van de internationale partnerrelaties en het verbreden van de
fondsenwervende basis.

Aandacht van pers en poltiek

In 2020 had Stichting Tegengif, ondanks de uitdagingen die gepaard gingen met de Corona crisis, een
productief en succesvol jaar.

Nieuwe samenwerkingspartners en financiers

Tegengif was een tweede maal als studiogast te zien in een Radar uitzending over PFAS, een groep
zorgwekkende chemische stoffen die een negatief effect hebben op het immuunsysteem van kinderen.
N.a.v. deze Radar uitzending werd Tegengif door het RIVM uitgenodigd om mee te denken over een
verbod op PFAS.

De publicatie van het rapport leidde tot Kamervragen die werden ingediend door Nederlandse
parlementariërs, ook werd het besproken tijdens een bijeenkomst over hormoonverstorende stoffen die
werd georganiseerd door de Europese Commissie. 

2020 kenmerkte zich door nieuwe internationale samenwerkingsverbanden. Zo werkten we samen met 7
milieuorganisaties uit onder andere Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Engeland en Frankrijk aan een nieuw
onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in voedselverpakkingen. De publicatie van het rapport vond
plaats in mei 2021. 

Namens het bestuur

Stichting Tegengif wil de gezondheid van burgers bevorderen door de blootstelling aan schadelijke
chemicaliën tegen de gaan. Door onderzoek en constructieve communicatie maakt Tegengif zichtbaar aan
welke schadelijke chemische stoffen we allemaal blootstaan. Daarnaast wil Tegengif burgers bewustmaken
van interventies om blootstelling aan schadelijke stoffen te verminderen.
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2.  FINANCIEEL JAARVERSLAG

 - 4 -



2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 18.709 8.179

Totaal activazijde 18.709 8.179

31 december 2020 31 december 2019
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2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Reserves
Bestemmingsreserve 16.119 5.590
Continuïteitsreserve 2.590 2.589

18.709 8.179

Totaal passivazijde 18.709 8.179

31 december 2020 31 december 2019
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2.2  Staat van baten en lasten over 2020

€ € € €

Baten 14.940 7.887
Besteed aan doelstellingen - 6.968
Bruto stichtingsresultaat 14.940 919

Verkoopkosten 110 -
Algemene kosten 4.180 750
Som der kosten 4.290 750

Stichtingsresultaat 10.650 169

Rentelasten en soortgelijke kosten -121 -80
Som der financiële baten en lasten -121 -80

Resultaat 10.529 89

2020 2019
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2.3  Toelichting op het jaarverslag

ALGEMEEN

Onderneming

Activiteiten

Valuta

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Pontsteiger 123 te Amsterdam.

De activiteiten van Stichting Tegengif, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

Het jaarverslag is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in het jaarverslag verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de staat van baten en lasten.

Stichting Tegengif, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 70141177.

Het jaarverslag is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

- de gezondheid van burgers te bevorderen door de blootstelling aan en het gebruik van schadelijke
stoffen, met name schadelijke chemicaliën tegen te gaan.

 - 8 -



2.3  Toelichting op het jaarverslag

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

Reserves

Bestemmingsreserve

Om het vervolg van onderzoeken en en bewustwordings projecten in de toekomst te kunnen ondersteunen 

Continuïteitsreserve

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Bestedingen aan doelstellingen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
de nominale waarde.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 
ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.

Onder de bestedingen aan doelstellingen wordt verstaan de directe bestedingen aan doelen.

Het vermogen is gevormd uit overschotten van de baten en lasten.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van het jaarverslag bekend
zijn geworden.

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen giften, geleverde goederen
en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de hierover geheven belastingen.

Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen
dat de Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het voortbestaan van de
Stichting dienst eveneens gewaarborgd te zijn.
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2.3  Toelichting op het jaarverslag

Bedrijfskosten

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en
-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019
€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen 
Rekening-courant ING Bank 18.709 8.179
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

RESERVES 

2020 2019
€ €

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari 5.590 -
Mutatie bij 10.529 5.590
Stand per 31 december 16.119 5.590

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 2.590 2.500
Dotatie continuïteitsreserve - 89
Stand per 31 december 2.590 2.589

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Geen.
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019
€ €

Baten  
Ontvangen donaties 14.900 7.887
Ontvangen giften 40 -

14.940 7.887

Besteed aan doelstellingen  
Onderzoekskosten - 4.840
Voorlichting en bewustmaking - 2.128

- 6.968

Verkoopkosten
Reis- en verblijfkosten 110 -

Algemene kosten  
Bureaukosten - 109
Communicatiekosten 4.180 -
Reis- & verblijfkosten - 641

4.180 750

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten 
Bankkosten en provisie 121 80
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3.  Overige gegevens

3.1  Wettelijke vrijstelling

3.2  Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

3.3  Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

3.4  Gebeurtenissen na balansdatum

3.5 Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, …..........................2021

Namens het bestuur van Stichting Tegengif:

Voorzitter Secretaris

A.A.E. den Boer M.R.D. Mohr

Penningmeester

C. van der Veen

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op
grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 3.1 van de statuten bepaald dat de stichting geen
winstoogmerk heeft.

De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering heeft de
bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Na balansdatum hebben zich er geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan.
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Annelies den Boer
15 juli
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3.6 Verklaring

Stichting Tegengif
mw. A.A.E. den Boer
Pontsteiger 123
1014 ZP  Amsterdam

New Financials B.V.

E.J. van Woerkom

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van
de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wertboek (BW).

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.

Werkzaamheden
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens
de algemeen geldende richtlijnen. 
Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en
objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Amsterdam, 12 juli 2021

Verklaring betreffende de jaarrekening

Opdracht
De jaarrekening van Stichting Tegengif te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u
verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en
lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
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