Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Centre for Effective Altruism UK
1 1 4 9 8 2 8

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

Trajan House, Mill Street, Oxford, OX2 0DJ
0 1 8 6 5 2 4 1 1 88

E-mailadres

information@centreforeffectivealtruism.org

Website (*)

www.centreforeffectivealtruism.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 2 5 7 7 6 8 6 7

- 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

Toby Ord

Secretaris

Joshua Axford

Penningmeester

Chloe Malone

Algemeen bestuurslid

Owen Cotton-Barratt

Algemeen bestuurslid

Claire Zabel

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

William Macaskill

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?

CEA’s mission is to build a community of students and professionals acting on
principles from effective altruism, a growing social movement about using evidence
and reason to make the world a better place.

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?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

CEA is building the effective altruism community by curating events, local community
groups, and an online forum where people with a broad range of views discuss the
most effective ways to address some of the world’s most pressing problems. Our
overall aim is to do the most we can to solve pressing global problems such as global
poverty, factory farming, and existential risk to prepare for the challenges of the future.
CEA also runs a number of specialised projects for the effective altruism community,
including 80,000 Hours, Giving What We Can, EA Funds, and the Forethought
Foundation.

Through donations from individual donors, mainly from the effective altruism
community, and grants received from other organizations. Two individuals from our
primary donor, Open Philanthropy, also serve on CEA’s board of trustees.
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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.

Incoming revenue is spent on a combination of grants, events, content
creation/management, operations, and staff costs. See the Strategy page below for
more information on specific goals for expenditure.
CEA has a reserves policy of maintaining twelve months of future operating costs in
reserves at all times. CEA’s investment policy involves holding the current year’s
budget + six months operating cost contingency funding in cash, with the remaining
reserves in low risk diversified investments with the aim of preserving value relative to
inflation.

https://www.centreforeffectivealtruism.org/strategy/

Open

Our remuneration policy aims to be competitive with comparable roles in the market.
Salary bands are set for each role, and offers are made to new joiners based on skills
and experience. Pay is reviewed in January each year and may be altered based on
performance. Directors’ pay is set by the board of trustees and reviewed annually,
based on responsibilities and performance in the role. All board members are unpaid.

In 2019-20, CEA achieved the following outcomes on its existing projects:
-Helping around 1,000 EA Global attendees make eight new connections on average,
-85% growth over 10 months in views of high-quality EA Forum posts,
-Approximately 50% growth in donations to EA Funds,
-Mentoring 50 group organizers, funding 80 projects run by groups, with 25 case
studies of promising people influenced by the groups we funded,
-Responding to 63 community concerns ranging from contributing to the preparations
of a workshopabout self-care, to supporting on the response to reports of sexual
harassment in a local group.
For further information, a broad summary of activities can be found on the CEA blog.
See our Q1 2021 update below for a current overview of activities.

https://www.centreforeffectivealtruism.
org/blog/cea-update-q1-2021/

Open
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Balans

3 0 – 0 6 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

30-06-2020

30-06-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€

322715

€
€

+
322715

€

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

16635224

€

+
€

91651

91651

10628299

+
10628299

+
Totaal

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

€ 16.957.939

30-06-2020

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

16227614

30-06-2019 (*)

€

+
€

€

16635224

+

Passiva

+
€

16227614

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 16.957.939

€

730325

+
€ 10.719.950

10719490

10719490

460

+

Other reserves (overige reserves) includes both restricted and unrestricted funds.
For more information, see the charity register page below:
https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search/-/charity-details/5026843/assets-and-liabilities

+
€ 10.719.950
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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

€

12926503

Giften

€

Financiële baten
Overige baten

€

118.405

+

€
€

0

0

+
0

€

12203582

12.926.503

€

12.203.582

€

30664

€

1.463

€

280280

€

3615

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

13.355.852

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

7392720

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

12.208.660

€

6.549.313

7.392.720

€

6.549.313

5.963.132

€

5.659.347

+

+

+
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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.

The balances above are correct and confirmed by independent auditors, Crowe LLP,
based at Rounds Green Road, Oldbury, West Midlands B69 2DG, United Kingdom
The Trustees consider the state of the CEA’s financial affairs to be satisfactory, and
therefore consider it appropriate to prepare the financial statements on a going
concern basis.
The statement of income and expenditure is for the period 1 July 2019 to 30 June
2020, and the balances shown are at 30 June 2020.
See the financial history page below for more details.

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

https://register-of-charities.charitycommission.gov.
uk/charity-search/-/charity-details/5026843/financial-history

Open

