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Algemene gegevens instelling
Naam

FAIR TRIALS INTERNATIONAL

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

5 CASTLE ROAD LONDON NW1 8PR

Telefoonnummer
E-mailadres

MIKE.WORTHINGTON@FAIRTRIALS.NET

Website (*)

FAIRTRIALS.ORG

RSIN (**)

8 2 3 8 2 3 5 9 3

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
- 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

ERIC KOLODNER

Secretaris

JAGO RUSSELL

Penningmeester

RACHEL SHORT

Algemeen bestuurslid

MATTHEW BRUCE, AMY JEFFRESS, MORRIS LIPSON, STEPHEN MUERS

Algemeen bestuurslid

JASVINDER NAKHWAL, MARTHA DARK, ROBERT SCOTT, KATE STEELE

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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?

To promote the sound administration of the law by:
(a) providing or assisting in the provision of legal advice and representation to people
who have been charged with or accused of criminal acts and who are in need and who
allege hat there has been a failure to comply with the due process of law in the country
concerned; and
(b) promoting and undertaking measures to monitor, reduce and eliminate failures to
comply with the due process of law.
To promote education in and conduct research into the sound administration of the law
making the useful results of such research available to the public.
To promote human rights (as set out in the Universal Declaration of Human Rights and
subsequent United Nations conventions and declarations) and, in particular, the right to
a fair trial.

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?

See annual accounts

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

We have an internal fundraising team who lead applications to

https://www.fairtrials.org/sites/default/files/Fair_Trials_Report_and_Financial_Statemen
ts_FINAL_SIGNED_2-compressed.pdf

Government Funders including the European Commission
Trusts and Foundations
Law Firms
We also receive funds from individuals who have an interest in our work.
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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).

See annual accounts

https://www.fairtrials.org/sites/default/files/Fair_Trials_Report_an
d_Financial_Statements_FINAL_SIGNED_2-compressed.pdf

Open

All board members are unpaid
The pay of all staff is reviewed annually, but changes can also be made outside that
process if warranted. Salaries are reviewed and approved by a sub‐committee of
Trustees. Management provide recommendations for salary increases and an update
of banding levels where available for the sub‐committee to review. For Key
Management Personnel, salaries are reviewed annually with recommendations made
by the relevant line manager and, in the case of the Chief Executive Officer by the
Chair of Trustees including a review of personal performance and the overall
performance of Fair Trials in meeting its strategic and financial objectives.
The last annual salary review for all staff was all completed in March 2021, taking effect
on 1st April 2021.

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.

See annual accounts

https://www.fairtrials.org/sites/default/files/Fair_Trials_Report_an
d_Financial_Statements_FINAL_SIGNED_2-compressed.pdf

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 0 3

– 2 0 2

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

31-03-2021

31-03-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€

€

Voorraden
Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

17.068

€

+

€
€

€

30.874

€

30.874

+
17.068

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

146.603

€

+

1.172.447

+
€

1.447.693

€

1.478.567

€

332.009

€

+

273.608

+
€

332.009

273.608

140.028

€
1.301.090

31-03-2020 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.146.558

Totaal

€

1.478.567

1.312.475

+

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

31-03-2021

€

€

Totaal

Passiva

+
€

1.329.543

€

1.055.935

€

1.329.543

+

See annual accounts
https://www.fairtrials.org/sites/default/files/Fair_Trials_Report_and_Financial_Statements_FINAL_SIGNED_2-compressed.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

9.919

€

8.915

Baten van bedrijven

€

194.550

€

131.978

Baten van loterijinstellingen

€

Baten van subsidie van overheden

€

483.909

€

586.768

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

851.834

€

812.570

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

9.919

8.915

€

+

€

+

€

+

€
€

1.540.212

+
1.540.231

€

+
1.540.212

€
€

+
1.540.231
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

990.003

1.019.714

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

496.225

Som van de lasten

€

1.486.228

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

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.

€

990.003

+
1.019.714

€

53.984

+

€

500.354

€

1.520.068

€

20.163

See annual accounts

https://www.fairtrials.org/sites/default/files/Fair_Trials_Report_an
d_Financial_Statements_FINAL_SIGNED_2-compressed.pdf

Open

+

