CBF-Erkenningspaspoort

AMBER Alert Europe
De opsporing van vermiste kinderen in Europa verbeteren door (internationale)
politiesamenwerking en burgerparticipatie te bevorderen.

Sinds 1 juli 2017

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Gemiddeld raken er 300.000 kinderen per jaar vermist in Europa.
AMBER Alert Europe zet zich in om dit aantal terug te dringen door
internationale politiesamenwerking te verbeteren, steun te bieden bij
het invoeren van nationale AMBER Alert-systemen en te focussen op
preventie.

Inmiddels zijn 42 organisaties uit 26 landen bij AMBER Alert Europe
aangesloten. Ook het door ons opgerichte Police Expert Network on
Missing Persons bestaat reeds uit meer dan 80 politie-experts op het
gebied van vermiste personen uit 30 landen. Zie website.

Toon cijfers over het jaar

2020

Dit gaven we uit in 2020

Dit willen we bereiken
Minder kindervermissingen in Europa
en een snellere en effectievere
opsporing van vermiste kinderen door
betere internationale
politiesamenwerking en grotere
burgerparticipatie.

€ 203.637

Maatschappelijk doel
Beheer en
administratie

92%
8%

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Faciliteren van een Europees
netwerk van politie-experts op het
vlak van vermiste personen met als
doel betere internationale
samenwerking.
2. Ontwikkelen van en steun bieden
bij het invoeren van nationale AMBER
Alert-systemen in Europa.
3. Verbeteren van de identificatie en
de bescherming van vermiste
kinderen.
4. Het uitrollen van
preventiecampagnes en het actief
steunen van preventieve
maatregelen.

€ 187.272

(Directe) dienst- en
hulpverlening

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2020

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2020

Giften van bedrijven en
particulieren.

€ 215.130

€ 21.409

Verkopen en
overig

89%

Bedrijven

11%

Particulieren

0%

Overige
reserves

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2020
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Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

Kinderen

Actief in

26 landen

Ga naar de website van het goede doel

100%

