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Greenpeace in 2012

In 2012 deed het klimaat opnieuw van
zich spreken: overstromingen, droogtes,
onbeheersbare bosbranden, orkanen, het
wegsmelten van ijs op de Noordpool... Keer
op keer blijken onze menselijke berekeningen
klimaatverandering te onderschatten. Wij
vinden het dan ook onverteerbaar dat de
Braziliaanse president nog altijd niet zorgt
voor betere bosbescherming in de Amazone.
Om maar niet te spreken van Shell dat niet
wil stoppen met zijn rampzalige plan om olie
te boren in het Noordpoolgebied.
Kansen en successen waren er ook in 2012:
een aantal landen heeft toegezegd op termijn
alle kerncentrales te sluiten. In Nederland
komt er geen tweede kerncentrale in
Borssele en groeit de onrust over ‘scheurtjes’
in onze 40 jaar oude kerncentrale. Kansrijk
is ook het doel dat ons nieuwe kabinet zich
stelde: in 2020 moet 16 procent van alle
energie in Nederland op een schone manier
worden opgewekt.
Greenpeace Nederland speelde een centrale
rol in het wegjagen van Nederlandse
visfabrieken voor de kust van West-Afrika
en in Australië. En mede door onze druk
op de Europese visserijministers is er een
goede kans dat het Europese visserijbeleid
ten aanzien van overbevissing strenger
wordt. Greenpeace ijvert vóór het behoud
van oerbossen in Indonesië, vóór duurzame
landbouw, tégen gif in onder andere
kledingproductie en het lozen ervan in
Mexicaanse en Chinese rivieren. Ons werk
werpt vruchten af, bedrijven zijn gevoelig
voor onze argumenten en acties en
verduurzamen hun productie.
Ik bedank iedereen die zich inzet voor onze
aarde: keihard werkende medewerkers, onze
vrijwilligers, 150.000 cyberactivisten en de
466.000 Nederlandse supporters die ons werk
financieel steunen. Fantastisch!
Dank - en zegt het voort.

Sylvia Borren, directeur
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Greenpeace is een van
de grootste internationale
milieuorganisaties, actief
in meer dan 40 landen.
Wereldwijd steunen zo’n
3 miljoen financiële
supporters en duizenden
vrijwilligers onze
campagnes.
>
Mens en milieu
Bevlogen en deskundig zetten in Nederland ruim
2.000 vrijwilligers zich in om de Greenpeacecampagnes tot een succes te maken. Ook de 6 leden
van onze raad van toezicht doen hun werk voor onze
organisatie met plezier onbetaald. Op 31 december
2012 werkten er bij Greenpeace Nederland
75 vrouwen en 46 mannen.

Onze doelen
De groene draad in onze campagnes is het
herstellen van een duurzaam evenwicht tussen
mens en milieu, in Nederland, in Europa en
wereldwijd. We willen oplossingen stimuleren
die leiden naar een groene, duurzame
samenleving uiterlijk in 2050:
• klimaatverandering tegengaan door efficiënt
energiegebruik en een overgang naar
volledig schone opwekking van energie,
zonder kernenergie en fossiele brandstoffen;
• bossen beschermen vanwege de biodiversiteit
én omdat ontbossing een belangrijke oorzaak
is van het klimaatprobleem;
• onze zeeën en oceanen, en alles wat daarin
leeft, beschermen;
• schone (gifvrije) en efficiënte
productiemethoden en diensten, en volledig
hergebruik van materialen en afval;
• duurzame en biologische land- en bosbouw,
zonder genetisch gemanipuleerde gewassen.

Resultaten in 2012

Sterke bossen
Sinds de start van onze campagne in 2010 besloten
verschillende grote afnemers van papier, zoals Mattel,
National Geographic, Xerox en enkele KFC-filialen,
geen zaken meer te doen met papierproducent Asia
Pulp & Paper, die aanzienlijk bijdraagt aan de ontbossing
in Indonesië. In Brazilië zette Greenpeace als reactie op
de goedkeuring van een omstreden boswet door president
Dilma Rousseff een burgerinitiatief op voor een beter
wetsvoorstel. Dit initiatief is al door 700.000 Brazilianen
ondertekend. JBS, de grootste slachterij ter wereld, is
door vee te laten grazen op ontboste gebieden deels
verantwoordelijk voor de ontbossing in het Amazonewoud.
Afnemers als Ikea, Makro en Sligro, zegden toe geen
vlees meer te kopen van JBS, wat leidde tot hernieuwde
toezeggingen van JBS.
Levende oceanen
Begin 2012 lieten we met ons schip de Arctic Sunrise
voor de kust van Senegal en Mauritanië zien hoe
buitenlandse supertrawlers enorme hoeveelheden
overbeviste soorten vingen.
Hiermee én met het
mobiliseren van lokale
vissers trok Greenpeace
zo veel aandacht dat de
Senegalese president
de vergunningen van
alle supertrawlers in
Senegalese wateren

introk. De Nederlandse supertrawler Margiris, die in de
zomer naar Australië wilde vertrekken om onder meer op
horsmakreel te gaan vissen, kreeg door een Greenpeace-actie
geen visvergunning. In juni opende Diergaarde Blijdorp een
samen met Greenpeace ontwikkelde, permanente expositie
waarmee we bezoekers van de dierentuin het nut en de
noodzaak van zeereservaten uitleggen.
Een gifvrije wereld
Sinds 2011 roept Greenpeace kledingproducenten op niet
langer gifstoffen te gebruiken bij de productie van hun kleding
en schoenen. In 2012 wierp onze vasthoudendheid opnieuw
zijn vruchten af: warenhuis Marks & Spencer beloofde een
volledig gifvrij productieproces in 2020 en wil vóór 2016 de
zeer moeilijk afbreekbare PFC’s uitbannen. Later zegden
Zara, Mango, Esprit en Levi’s toe dat hun leveranciers
uiterlijk in 2020 geen gifstoffen meer lozen in het milieu. In
het schandaal rond het internationale oliebedrijf Trafigura
bepaalde de rechter dat het Openbaar Ministerie alsnog
Trafigura-directeur Claude Dauphin mocht vervolgen voor de
illegale export van afval. Tot onze teleurstelling trof het OM
met het oliebedrijf in Nederland een schikking en zag daarmee
af van verdere vervolging. Ook zag het OM helaas af van
verdere vervolging van
Duurzame landbouw
In 2012 had het aanhoudende verzet tegen gemanipuleerde
landbouwgewassen succes: gentechgigant BASF maakte
bekend te stoppen met de commercialisering van de teelt
van gentechgewassen in Europa. De Chinese overheid liet
weten dat het land de teelt van gentechgewassen voorlopig in
de koelkast zet. En in Nederland liet de gemeente Nijmegen
in haar bestemmingsplan de eerste gentechvrije zone van
Nederland vastleggen. Samen met lokale groepen voerde
				Greenpeace Nederland
				campagne tegen het
				gebruik van het 		
			
onkruidgif Roundup,
				waarop Staatssecretaris
				Atsma van Infrastructuur
				en Milieu een verbod
				aankondigde voor
				het gebruik van
				ervan op stoepen 		
				en speelplaatsen in
				Nederlandse
				gemeenten.
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Schone energie
Begin 2012 werd bekend dat een tweede kerncentrale in
Borssele voorlopig van de baan is. Toch loopt Nederland
nog altijd behoorlijk achter bij het gros van de landen van
de Europese Unie als het om duurzame energievoorziening
gaat. Greenpeace voerde daarom onverminderd
campagne tegen de bouw van drie nieuwe kolencentrales.
Voorafgaand aan de verkiezingen voerden we campagne
voor een ‘groene’ verkiezingsuitslag. Het nieuwe
regeerakkoord biedt gelukkig hoop vanwege de zeer
ambitieuze doelstelling voor duurzame energie en het feit
dat er voldoende geld gereserveerd is om die doelstelling
te halen. In 2012 startte onze internationale ‘Red de
Noordpool - Stop Shell’-campagne. Gesteund door
2,4 miljoen ongeruste mensen wereldwijd sprak
Greenpeace Shell op verschillende manieren aan op
zijn plannen voor olieboringen in het Noordpoolgebied.

Inkomsten en uitgaven in 2012
Greenpeace is onafhankelijk en accepteert dus geen giften van bedrijven of subsidies van overheden.
Onze milieucampagnes zijn alleen mogelijk dankzij de financiële steun van veel betrokken mensen.
hERKOMST BATEN 2012
Donaties doorlopend
Incidentele giften
Nalatenschappen

13,7%
2,5%
5,6%

Wat gebeurt er met een donatie van € 1?

Notariële akten
Baten acties van derden
Baten beleggingen

Werving baten
Beheer en administratie
Uit reserves, extra toegevoegd

Internationale activiteiten
Nationale campagnes
Communicatie en mobilisatie

41%

2,4%

21%

19%

4,7%

71%

3%

SAMENVATTEND FINANCIEEL OVERZICHT

16%

Alle bedragen zijn in euro’s
2012
Realisatie

2012
Begroting

2011
Realisatie

2013
Begroting

22.398.268

24.050.000

23.466.722

23.200.000

6.766.355

5.274.323

4.566.380

3.620.000

Totaal beschikbaar

29.164.623

29.324.323

28.033.102

26.820.000

Besteed aan doelstellingen

23.659.896

22.045.369

22.795.428

21.473.649

Kosten werving baten

4.499.961

5.715.905

4.315.641

4.097.508

Beheer en administratie

1.004.766

1.042.932

922.034

1.151.653

-

520.117

-

97.190

29.164.623

29.324.323

28.033.102

26.820.000

Omschrijving
Totale baten
Beschikbaar uit reserves

Flexibiliteit/onvoorzien
Totale lasten

Financiële supporters
Greenpeace Nederland heeft in vergelijking met de
andere landen waar wij actief zijn een relatief groot aantal
financiële supporters. In 2012 investeerde Greenpeace
Nederland extra in het werven van nieuwe financiële
supporters. Met succes! In totaal hebben we 24.170
nieuwe financiële supporters, 78 procent meer dan in
2011. Ook lukte het beter om onze voormalige financiële
supporters te overtuigen ons weer te steunen: 17 procent
meer dan in 2011. Ondanks deze kentering konden we
daarmee het aantal opzeggers en het natuurlijk verloop
niet compenseren. Eind 2012 had Greenpeace Nederland
465.576 financiële supporters.
Baten en lasten
Eind 2012 benaderden onze inkomsten de gestelde
begroting tot 93 procent. De afwijking bedroeg ongeveer
€ 1,6 miljoen. Opvallend waren dit jaar de lage inkomsten
uit nalatenschappen en incidentele giften, die samen met
pag 2 | JAARVERSLAG 2011
de
doorlopende donaties tot deze daling hebben geleid ten

© april 2013 Stichting Greenpeace Nederland
Postbus 3946 | 1001 AS Amsterdam

opzichte van de begroting. We zagen in 2012 onze totale
inkomsten met € 1,1 miljoen dalen ten opzichte van 2011.
De extra bijdrage van Greenpeace Nederland aan
internationale activiteiten is vastgesteld op € 3,6 miljoen.
Aan elke euro die we in 2012 ontvingen, voegden we
30 cent uit reserves toe. Dit was mogelijk omdat we
voorgaande jaren een deel opzij legden voor toekomstige
bestedingen. De extra uitgaven betroffen vooral de extra
internationale bestedingen.
De onafhankelijke accountant heeft een goedkeurende
controleverklaring afgegeven met betrekking tot de
jaarrekening 2012.

Dit is een samenvatting van ons Jaarverslag 2012
met een eenvoudige weergave van onze inkomsten
en uitgaven. Alles weten? Bekijk dan het digitale
jaarverslag inclusief de volledige jaarrekening op
www.greenpeace.nl/jaarverslag2012.

