Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Words of Peace Global
3 4 3 1 2 9 9 1

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

Tweede J v Campenstraat 117C | Amsterdam

Telefoonnummer

0 6 1 4 7 4 7 1 1 1

E-mailadres

info@wopg.nl

Website (*)

www.wopg.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 9 9 2 9 8 0 3

- 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

Roland Peter Klepzig

Secretaris

Bart Bender

Penningmeester

Roland Peter Klepzig

Algemeen bestuurslid

Gerardus Theodorus Johannes Heinst

Algemeen bestuurslid

Deepak Raj Bhandari

Overige informatie
bestuur (*)

Zie Beleidsplan

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 statutaire doelstelling luidt als volgt: "De stichting heeft uitsluitend tot doel: alle
mogelijke wettelijk toegestane charitatieve, educatieve en wetenschappelijke doelen
waaronder ten minste begrepen het verspreiden van de vredesboodschap als
uiteengezet door Prem Rawat".
Dit betekent in concrete zin dat alle activiteiten van WOPG als uitgangspunt hebben de
wereldwijde informatieverstrekking aan het algemene publiek over de mogelijkheid van
persoonlijke vrede, zoals die wordt aangeboden door Prem Rawat.

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?

NB: zie voor meer informatie het Beleidsplan.
WOPG bereikt zijn doelstelling door middel van de volgende activiteiten.
1. Het ondersteunen van wereldwijd georganiseerde evenementen en bijeenkomsten,
gericht op de mogelijkheid van persoonlijke vrede en zelfkennis. Het bezoekersaantal
op deze evenementen varieert van 20 to 300.000 geïnteresseerden.
2. Het ondersteunen van legale entiteiten die waar ook ter wereld dezelfde non-profit
activiteiten ontplooien als WOPG.
3. Het verstrekken van informatie aan het algemene publiek over aankomende
evenementen en waar nodig over de behoefte aan financiële steun.
De evenementen en bijeenkomsten worden het hele jaar door georganiseerd door
promotie bij het grote publiek of supporters, en ook op uitnodiging van organisaties in
verschillende landen of andere geïnteresseerde groepen.
Regeringen en parlementen, overheidsinstellingen, universiteiten, grote bedrijven en
andere geïnteresseerde groepen kunnen ook optreden als organiserende entiteiten
voor deze evenementen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

NB: zie voor meer informatie het Beleidsplan.
WOPG ontvangt zijn inkomsten uitsluitend via donaties, waaronder incidenteel legaten.
De donaties zijn voornamelijk afkomstig van vele duizenden individuen over de gehele
wereld, maar omvatten ook schenkingen van gelijkgestemde organisaties, zoals Words
of Peace International, een in de Verenigde Staten geregistreerde 501(c)(3) charity. De
eenmalige en terugkerende maandelijkse donaties worden ofwel via de website van
WOPG ontvangen, ofwel rechtstreeks op de bankrekeningen van WOPG, via
bankoverschrijvingen.
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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.

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

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.

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

NB: zie voor meer informatie het Beleidsplan.
Alle inkomsten worden besteed overeenkomstig de statutaire doelstellingen. In het
geval van schenkingen aan buitenlandse non-profit entiteiten, worden de huidige
belastingregels t.a.v. ANBI’s strikt nageleefd en worden alle schenkingen gedaan op
basis van een schriftelijke schenkingsovereenkomst, waarin het doel wordt vastgelegd
waarvoor de schenking wordt gedaan. Schenkingen worden alleen gegeven aan legale
entiteiten ter ondersteuning van activiteiten zonder winstoogmerk, in lijn met de
activiteiten van WOPG. Het vermogen van WOPG bestaat hoofdzakelijk uit
opneembare banktegoeden. WOPG heeft rekeningen bij de ABN AMRO Bank. Er zijn
geen spaar- of beleggingsrekeningen.

https://www.wopg.org/wp-content/uploads/2021/06/WOPG-Beleid
splan-mei-2021-NL-1.pdf

Open

NB: zie voor meer informatie het Beleidsplan.
Conform de statuten van de stichting ontvangen bestuursleden geen beloning, maar
kunnen uitsluitend een vergoeding krijgen voor aantoonbaar gemaakte relevante
onkosten.
Het beleid ten aanzien van werving en beloning van management en personeel is
gebaseerd op de volgende uitgangspunten. Waar mogelijk worden functies op alle
niveaus vervuld door gekwalificeerde vrijwilligers. Alleen in uitzonderlijke gevallen
worden de functies binnen WOPG vervuld door werknemers of aannemers (zzp’ers).
De beloning van deze werknemers/zzp’ers is in lijn met de Nederlandse maatstaven en
altijd bescheiden.

NB: zie voor het complete activiteitenverslag de link hieronder.
Het voorjaar van 2020 begon met twee evenementen in de Verenigde Staten en zes in
Spanje en in Oostenrijk. De vanaf april geplande reeks evenementen in Zuid-Amerika
werd afgelast vanwege de Covid-19 pandemie.
Tijdens de zomer en de vroege herfst konden in totaal 15 kleine socially distanced
bijeenkomsten worden georganiseerd voor maximaal 130 genodigden in Spanje,
Duitsland, Italië, Griekenland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Prem Rawat was tevens uitgenodigd om te spreken in het Italiaanse parlement, waar
aansluitend een overeenkomst werd getekend met het ministerie van Justitie over de
uitrol van het Peace Education Program in alle Italiaanse penitentiaire inrichtingen.
In november werden in India twee socially distanced bijeenkomsten georganiseerd,
ieder voor 100 genodigden; deze waren wereldwijd te volgen via een livestream.

https://www.wopg.org/wp-content/uploads/2021/06/WOPG-Annu
al-Report-2020-1-2-En.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

7.868

10.968

€

+

€

7.868

+
10.968

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

11.709

€

+

725.949

+
€

1.013.084

€

1.020.952

€

960.390

€

+

713.688

+
€

960.390

713.688

142

€
1.001.375

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

45.377

Totaal

€

1.020.952

23.371

€

+
€

€

15.185

726.091

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

737.059

€

0

€

737.059

+

+
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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

€

944.662

€

845.951

Nalatenschappen

€

6.429

€

14.515

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

616.554

+

€
€

616.554

478.517

+
478.517

€

€

+

€
€

951.091

+
860.466

113

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

1.567.645

1.339.096

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

477.631

€

311.568

Aankopen en verwervingen

€

1.355

€

2.865

Communicatiekosten

€

15.798

€

14.393

Personeelskosten

€

409.858

€

721.192

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

3.098

€

3.092

Financiële lasten

€

139.597

€

36.010

Overige lasten

€

273.606

€

143.216

Som van de lasten

€

1.320.943

€

1.232.336

Saldo van baten en lasten

€

246.702

€

106.760

€

+

+
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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.wopg.org/wp-content/uploads/2021/06/WOPG-Fin-Inf
o-for-Website-1.pdf

Open

