Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Microjustice4All
4 1 1 6 0 0 1 8

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

Van Hogenhoucklaan 60D
0 6 5 1 1 1 2 7 3 8

E-mailadres

info@microjustice.org

Website (*)

www.microjustice.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 5 8 7 7 4 4 7

Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Servie, Bolivia, Kenya, Jordanie, Ukraine, Egypte, Kenya
0

Aantal medewerkers (*)

1 0

Aantal vrijwilligers (*)

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

Frank Bakx

Secretaris

Michiel Verwey

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Joost Schretlen

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting heeft een Raad van Toezicht

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?

Microjustice’s vision is to end inequality and injustice worldwide, and to provide
vulnerable people with legal protection in all their day-to-day (legal) issues through
standardized legal services.
Microjustice is an organization dedicated to legally empower the poor and victims of
humanitarian disasters. By providing people with legal documentation and enabling
them to live under the shel-ter of the law and enjoy the protection and opportunities it
provides, Microjustice helps them to get out of the poverty cycle.
The mission of Microjustice is to promote universal access to legal protection through
our global legal protection barometer and platform, providing knowledge about basic
legal rights and the access to affordable legal aid. The promotion of Universal Access
to Legal Protection is squarely placed with the framework of United Nation’s SDG 16
of ‘Leaving no-one behind’.

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?

Legal Protection Program 2018-2030:
1) Legal Protection Barometer (Barometer) develeloped and implemented globally
2) digital legal protection platforms (LPP) developed for countries: method developed
and implemented
3) Promotion of Universal Access to Legal Protection through the Barometer and LPP
In period 2019-2022 the Program is implemented in Bolivia, Kenya, Serbia, Jordan,
Ukraine, Egypte, Bosnia. And gradually upscaled to a barometer in 150 countries and
a digital legal protection platform run in 50 countries by 2030.
See below URL link to MJ Policy Plan exceprts pages 4 and 5

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Fundingraising through:
1) Grants and subventions with governments and intergovernmental organisations (by
requests for proposals or tendering)
2) Partnerships with private organisations and charities,
3) Cooperation with local stakeholders in the target countries, who contract the
services of Microjustice organisations.
Next, the Foundation Friends of Microjustice is providing annual financial support to the
Program covering overhead expenditure to roll out the mission globally, especially for
fundraising, marketing, public communication and PR.
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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).

Implementation of the Legal Protection Program with the barometer developed in 150
countries and digital legal protection platforms implmented in 50 countries by 2030

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

https://microjustice.org/website/wp-content/uploads/templates/Microjustice4All%20P
olicy%20Plan%202021-2025%20excerpts.pdf

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

Neither the Supervisory Board nor the Supervisory board receive financial
compensation for their involvement as such.
The director has significant practical experience in the operational and advisory
activities of the Foundation, so he/she is regularly assigned as a consultant to projects.
In case the Supervisory Board decides to charge the Director with a consultancy, the
fees of the director are based on experience and in line with the project budget as
received from donors and other third parties (grants and subsidies).

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.

The COVID-19 crisis has hampered seriously the work of Microjustice, having the
teams confined to their homes in the different parts of the world, now being able to
engage in field work and meet-ings with the target groups and stakeholders. All
planned travel to Bolivia, Kenya, Jordan, Ukraine was not possible.

There is no substantial reserve in the foundation; only a buffer to run the activities

Open

The forced immobility has allowed us to focus on the development of the new
Microjustce method to global upscaling of its activities to promote legal protection.
Thus, 2020 Microjustice has devel-oped and implemented its new method:
1. Development of the Legal Protection Barometer on the basis of the Legal Inclusion
Mapping (LIM) Method
2. Developed the digital Legal Protection Platform (LPP) method, and prepared legal
pro-tection platforms in Kenya, Bolivia and Serbia
See below URL link Annual report 2020 pages 4-6

Url van het activiteiten
https://microjustice.org/website/wp-content/uploads/templates/Annual%2
verslag. Vul de link in waar het
0Report%20-%20Financial%20Statements%20Microjustice%202020.pdf
activiteitenverslag te vinden is.

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

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

€

€

0

€

0

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

48.058

€

50.214

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

201.002

€

123.707

+
€

+

+
Totaal

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

€

173.921

50.214

+
€

48.058

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€

+
€

€

+
€

€

249.060

+

€

48.058

€

201.002

50.214

123.707

+

+
€

https://microjustice.org/website/wp-content/uploads/templates/Annual%20Report%20-%20Financial%20Statements%20Microjustice%202020.pdf
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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

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

168.505

€

128.257

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten
Overige baten

+

+

€

+

€

+

€

0

€

€

62

€

€

263

0

+

+

€

168.505

€

128.582

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

168.505

€

128.257

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

2.164

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

4.400

170.669

€

132.657

-2.164

€

-4.075

+

+

06 van 06

3

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.

The Foundation has no employees or staff
The foundation only works with consultants and volunteers, paid on a project basis.

https://microjustice.org/website/wp-content/uploads/templates/Annual%2
0Report%20-%20Financial%20Statements%20Microjustice%202020.pdf

Open

