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1 | Algemenegegevensinstelling

1

Naam
NummerKamervan
Koophandel

jstichting BYCS Global Foundation

18.2.8.4.3236:

Contactgegevens. Vul minimoal 1 van de velden Adres, TelefoonnummerofE-moiladres in.

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RSIN(**)

Actiefinsector(*)

IHerengracht 124, 1015 BT Amsterdam

0.2.0.2.4.4.0.6.2.5i

l

Inwelkelandenis
uwinstellingactief?(*)

Aantalmedewerkers(*)

Aantalvrijwilligers(*)

Statutairbestuurvandeinstelling

6.2.6:2.5:1.7.8j

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

;- Secundaire sector (indien van toepassing) -

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

Betoalde personeelsleden in gemiddeld oantol fte gedurende het boefejoar.

Vrijwilligers diezich regelmatig (meerdan3t<eerper;aar) inzetten vooruwinstelling.

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeenbestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie
bestuur(*)

Doelgroepenf*)
(meerdereopties mogelijfe)

iRoberts, Sarah Louise

Feldman, Lee Andrew

Eager, Oona Simone

1X1 Algemeen publiek
; Alleenstaandeouders

1 Analfabeten
1 Chronischzieken
1 Dak-enthuislozen
1 Dieren
1 Gedetineerden
; Gelovigen

1X1 Gemeenschappen
:XI Jongeren

ixj

il
ixj
li
;•"";
;:;:;;:

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeen
Ouderen
Patienten

1 Slachtoffersvangeweld
1X1 Slachtoffersvannatuurrampen

1 Slachtoffersvanoorlog
; Slachtoffersvanseksueelmisbruik
1 Studenten
1 Verslaafden
j Vluchtelingen

1X1 Vrouwen en meisjes
1 Werklozen

iXl Wildlife
1X1 Overig

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

James Crossley

James Crossley
https://bycs.org/foundation

James Crossley
foundation@bycs.org
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1 | Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutairedoelstelling
vandeinstelling.
Watwildeinstelling
bereiken?

|onderdeel uitmaken van een wereldwijd programma om de groei van het fietsen in
:stefden;te';\/^nellen;;erT;GnTr;de;ypjgende;mjjjard;;m
jstreven naar impact in de richting van een breed scala aan duurzame;ontw>kkelingsdoelen;"in het-btjzonder-door-bijte'dragen'op-hetgebied-van:-
ii/'mbbi1iteir,'cf6or''BetaalUarei,'itoegankelijke'eni'scTibne've'rvoersbplbssingeh'iih'c(eistaid'
:en.regto.te.bi9d9n.ente..imptemente<'en;-.ii....g8zondheid,.door..met.aGti6ve.burgere.een..
::verbeterde"ge-z'ondh6id'e'n'wel2:ijn'e'n"ee'ng'ezonde'lu'chtkwalite'it'te"bevorderen';'ilr;""'
lmili.eu^.doQr..d.e..e.c.oJ.o.gis.che..vQeta.fdr.uk..v.an..steden..en..ande.r.e..9e.m.eenschapp.en..te.
:verkleinen-en-een-verantwoorde-levensstrjl-te"stimuleren;"iv."de'gemeenschap;-door-'
ljnclysjeye.en.yejli.ge.RJaatsente.creerenmetbetrQkkenbyrgers;.
iV...economie, dooFhetstimuleren-van-nieuwevormert-van.duurzameeconomtSGhe
|ontwikkeling en kansen;
,Ket.dfielne.menjn.en.samanwerken.met^
Ivennootschappen en ondernemingen die een soortgelijk doel nastreven
;tie(^verrictifen;yan;aIle;\renJere;;hanaelingea^
|zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Zonder winstoogmerk.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geefhier ontwoord op onderstaonde vrogen ofvul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in noar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimool ontwoord gegeven worden op de in dit formulierge5telde vrogen over het beleidsplon.

Welkewerkzaamheden
verrichtdeinstelling?
Wanneerworden
welkewerkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragendiebijaanhet
realiserenvande
doelstelling?

|a. het zijn van een katalysator en het samenbrengen van publieke en private domeinen
lpm.'h^.ihiette1a^yarv^.rl^.91^ereifi^ca@lt^
Imilieu voordelen en economische gezondheid;;b.")'iet"facititeren-van-het-wereldwijde"netwerk'-van'-de-stichting;-'
lc'.'hettonen'van''visi6na'irTeiderschap'on'3ersteunU'mef'securidaTr'6riclerz6el<en'
^kwalitatieve-en.kwantitatiev&gegevensverzaFneling.;.
rd;"h'efb'e'schil<b'a'arstellerrvan"mi'dd'elen"o'nn'boveng'em'etde"daelsfelt(nge'n'te"re'ali'sere-n';
le-.h.et.werv.en..v.an.f.ondser>,..ac.cepter.en..van..gifteri..en..he.t..aan.w.en.d.en..van..der.g.eJijke.........
:fondsen-en-gtften-voor'de-bovenomschrevenacttviteiten';--"
|f:..h6t.voeren Yan.Qverleg.en.hetsam.enwerken.metQrganjsaties^
;bovenomschreven..aGtiviteiten-steunen.;.
|g. het opmaken en verspreiden van promotiemateriaal;
A.lhet.bnderhQuden.uan.fi.en.'.wfibsJte',.i,sn^
;media;
t^^^verricMen;van^aT^etgeer[;bevoraerljjK;kan^zjjn;voor;cle
Ibovenomschreven doelstellingen, in de meeste ruime zin van het woord.

Hoekrijgtdeinstelling
inkomsten?

Het vermogen van de stichting wordt onder meer gevormd door:'-"do'n'aties"
;- schenkingen
-•fonds&n-
l-'su&sidies
;-.bijdr.agen-van.derd©r>.
|-"o've'rig'e'inl<o'm5ten'e'n'bate'n"
;De..stich.ting.,ac.cepte.ert.geen.bJJdr.a.gen..v.an..der.d.en,.ZQdra.l(Qmt.vast..te..staan..dat..
;daaraan--voorwaarden'-worden'gesteld'dte-in's'trijd"zijn"met-tiet'doel-van-destichting;---
|De.stichtjng.hpydt.njet.meer.yermQgen,aan,dan.,redeJJjkerwjjs nodjg.Jsvp^^
GontinuTteit.van devoorz+enewerkzaamheden-tenbehoeve-vanGle-doelstellmg.vande-
stichting.
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1 | Algemeen (vervolg)

Opwelkemanier
enaanwelkedoelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Alsuwinstefdngvermogen
aanhoudt, vuldan in
waor en op welfee manier
ditvermogenwordt
oangehouden (bijvoor-
beeld spaarrefeening,
beleggingen etc),

I- donaties en schenkingen worden ingezet voor facilitatie van de doelen, activiteiten en
;netwerkeri;;mate;yjtbrejdrrTg;en;rrTstarTd^ci^
Citizens Network.
-•fondsen;'subsidies-en-btjdragen-vanderderfworcter>-ifigezet"voof'tmpiementatie'van"-
c6ncrete'pr6gramma''s;'bn3erz6e'k'e'hi'activi'{e1teb'vobri'(:fe 6htwTkKelirig'va'ri'il6kai(e'
fietsculturen.tn.steden in.het.algemeen-en-stimulering-vanhet.gebruik.van.-fiets&n •..•.•....•
b(nri'en'specifi'eke'la'n'den';reglo's;''s'te'den;'organis'atfes''en''g'eme'e'n's'chapp'e'n;-'''''-'' •••••••"•• h

Urlvanhetbeleidsplan
Vuldelinhinwoarhet
beleidsplantevindenis.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleidvoor
hetstatutairebestuur,
voordeledenvanhet
beleidsbepalend orgaan
envoorhetpersoneel
(bijvoorbeeld CAO
ofsalarisregeling).

|De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
lzi'.tl.'e.b.b'en'.wel'rech.t'.'op.i.'yer90ied^
jgemaakte kosten. Dit is statutair vastgelegd in Artikel 4, lid 6 van de oprichtingsakte.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Ofvul bij de volgende
vroag de urf in naar het
activiteitenverslag, ofde
wlnaarhetjaarrekening
als doarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaarduidelijkzijn
be5chreven.

';'De"stictitTng"heef{"geeri"direc{ie"en"geeh"persdheeT;

iVo'or"a'ct(vitelte'n"ten'beh'oeve"vande"doelbereiKingwordt-gebruik'gem'a'aKfvan"de""""
Ldi.e.nste.n..y.an..B.Y.CS..innQYati.ons,..me.t.wi.e..een.licentie.o.v.ereenko.mst..w.o.r.dt.geslQten............
:overde-inzet"van'-mensen,'middeten','kennis-en'e'tgendommen'en-de-daartoe--
jbenodjgde.financie!e.YergQedjng,,Een.en,anderjaa.r!ijks.tejappQrteren,.ve.rantwporden,
;®n---indien-nod4g--bij.te.-stellen.-.••••••••••••••••.•.••"••••••••••••"•••••"•••••••"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"•••••••••••••"•••••••^

lOpzetten van de stichting:W'erven'van"be5tuursle'den"
IStatuten vastleggen
;Beleidsplanopste)len:-
|-"Missie,"visie"en'Tmpact"gerTcht"op"de"cl6eleri'
-..OutGomeen.effeGten.vertaaldnaarmijlpalen.en.doelstellingen-
l-"Proj'e'cten'en"activite'lte'n"dl'e"te'tden'to't"de"bgoogde'"effe'cten"e'n"rmp'acf
i.-..Benodigde..inp.ut,..inzet,.middelen..en..b.udge.tten..
;—--waaronder-effectievemarketing-en"communicat>emiddelen,--activite>ten-err-kanalen
;---waa.rQnder kansrijke,netwerken,en,partnershj.ps.
.-.Govemanceen-Gompliance-
•;- Monitoring, evaluatie en rapportage',-.B.e.gr6tin9.vari.kQsten..e.n..dekkingsplan.....
iAanvragen doen voor fondsen, giften en subsidies ter financiering van de activiteiten.
!pverfeg;voeren;voor;afsfemrTung;en;;besiyitvo'rm^
iactiviteiten. Waaronder de 1e bestuursveragadering organiseren en houden
^Bankrekeniing'openen'
IWebsitebritwerpenenpubliceren;ANBt-labelaanvragen-
|P6len'tie1eT6nasen''eh'samenwerKingspa'rthers'benaderene'n'daarmee'afspraken'
.;makenv.
iAanvragen-doen'voorfondse.'giftenen'subsidtes'ter'financiering'van'de'activiteiten:

Urlvanhetactiviteiten- ;
verslag.Vuldelinfeinwaarhet |
octiviteitenverslag te vinden is. |

Open

James Crossley
https://bycs.org/wp-content/uploads/2021/06/Policy-plan-stichting-
BYCS-Global-Foundation-3.pdf

James Crossley
https://bycs.org/annual-report-2021/ 
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Activa Passiva

! Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende!activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa ""

"

""

"

""

"

""

"

""

"

""

"

""

"

"

"

""

"

"

"

""

""

""

""

""

""

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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" Staat van baten en lasten 

Baten
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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

" "

" "

" "

" "

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" "

"

"

"

"

"

"

+

+

+

+

Som van de baten " "
+ +

Lasten

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten " "

" "

" "
+ +

Som van de lasten
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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.
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