Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer
van Koophandel (*)

European Society for Organ Transplantation
3 4 3 2 9 6 8 6

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

Westerdoksdijk 423

Telefoonnummer

020-4190779

E-mailadres

secretary@esot.org

Website (*)

www.esot.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 2 0 5 0 9 4 9 8

Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Europa
1 0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 2 5

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
Naam bestuurslid

Functie bestuurslid

Bestuurslid 1

Luciano Potena

President

Bestuurslid 2

Umberto Cillo

Secretary

Bestuurslid 3

Gabriel Oniscu

President Elect

Bestuurslid 4

Olivier Thaunat

Treausurer

Bestuurslid 5

Vasilios Papalois

Past President

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*3FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Devi Mey, CEO and Member of the ESOT Executive Committee

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

(**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Advancement and sharing of knowledge and research in the field of organ and tissue
donation, preservation, regeneration and transplantation;
Creating a scientific forum for activities and international cooperation in the field of
organ and tissue donation, preservation, regeneration and transplantation;
Education and sharing of best practice in all areas of organ and tissue donation,
preservation, regeneration and transplantation.

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?

- Organization of biennial congress
- Organization of sector meetings
- Providing an on-line forum for professionals in the field
- Organization of courses and training
- Providing grants and awards for studies and research
- Editing the journal Transplant International
- Participating in international professional networks
- Maintaining networks with other stakeholders in the field
- Issuing professional guidelines and best-practices
- Fundraising

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

The income of the Society consists of:
- Contribution from the fundraising entity ESOT Foundation, which raises income from:
- Registration fees from participants in activities
- Sponsorships from industry and governmental organizations
- Contributions from subscriptions and health care organizations
- Membership fees
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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).

- Organization of biennial congress, courses, meetings
- Co-publishing of the journal Transplant International
- Management of registries in the field of transplantation of organs and tissue
- Issue of awards and grants
- Research and field studies
- Marketing and communication

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

https://esot.org/legal-status

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

There is no remuneration for the members of the Executive Committee, except for the
CEO. The CEO is paid according to an individual labour contract.
The employees of the ESOT office are paid according to individual labour contracts
and according to a salary scheme.

The equity of the Society is kept on bank accounts and savings accounts.

Open

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
https://esot.org/legal-status
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

1 2

2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

911.521

€

+
€

3.843.382

+
5.255.090

+
€

Totaal

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

See below

4.621.206

5.060.520

+
€

4.366.285

5.060.520

1.411.708

€

4.621.206

€

+
€

€
3.709.685

€

4.366.285

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

254.921

Totaal

€

4.621.206

+
€

5.255.090

€

194.570

€

5.255.090

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

0

€

0

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

70.515

€

44.985

Financiële baten

€

€

1.852

Overige baten

€

€

-426.096

+

€
€

0

+

-510.711

+
0

€

+

+
Som van alle baten

Lasten

€

+
€

-440.196

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

18.938

Overige lasten

€

5.301

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

-379.259

€
€

228.000

€

1.800

130.000

1.800

€
€

3.416

254.039

€

135.216

-694.235

€

-514.475

+

+
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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.

See below

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://esot.org/legal-status

Open

