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VOORWOORD BESTUUR
Omzien naar de ander

Dat is een belangrijke drijfveer voor het werk van Eleven Floawers Foundation. En 
dan met name de situatie van de ander die ook (echt) anders is dan wat de 
samenleving van hen verwacht. Die verwachtingen kunnen soms zo hoog en zo 
complex zijn dat de ander op achterstand komt te staan. 

Eleven Floawers Foundation heeft oog voor die ander en wil bijdragen om hen te 
inspireren en te ondersteunen in hun omstandigheden om deze achterstand situatie 
te veranderen. Op die manier willen we als Eleven Floawers impact hebben. Niet 
zomaar impact, maar impact vanuit de bedoeling om het welzijn en de kwaliteit van 
het onderling samenleven te vergroten. 

Het jaar 2021 stond voor een groot deel nog steeds in het teken van Corona. 
Inmiddels zijn we twee jaar nadat de pandemie uitbrak in maart 2020. Juist voor hen 
die reeds in een achterstandsituatie zaten is dit een extra moeilijke tijd geweest. We 
hebben vanuit Eleven Floawers Foundation ook in 2021 daar extra aandacht voor 
gehad.

Afgelopen jaar hebben we de focus van ons werk verder gedefinieerd met de 
woorden Groen en Gezin. Wij steunen graag initiatieven die gezondheid bevorderen 
of waarbij zorg wordt verleend in een natuurlijke groene setting. Tegelijk zien we 
dat de ander het best tot haar of zijn recht komt binnen het gezin.

In 2021 hebben veel medewerkers en vrijwilligers in de projecten en ook de 
medewerkers van Eleven Floawers Foundation een grote bijdrage geleverd aan het 
welzijn van de ander. In dit jaarverslag zijn daar ook weer mooie voorbeelden van te 
lezen. Als bestuur zijn we hen hier dankbaar voor.

Harmen van Wijnen
Voorzitter Bestuur
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VOORWOORD FAMILIE
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Iedereen hoort erbij!

Het jaar 2021 was voor de Eleven Floawers Foundation een mooi jaar, in meerdere 
opzichten! We hebben een nieuwe samenstelling van ons bestuur en directie. Door 
het gehele team is er gewerkt aan de beschrijving en invulling van onze hernieuwde 

focus. 

We leven in spannende en uitdagende tijden. Terwijl de klimaatcrisis zich op de 
achtergrond afspeelt, de Coronacrisis nauwelijks is weggeëbd en de oorlog in 

Oekraïne zich verder escaleert. 

Juist om deze reden vinden we het belangrijk om initiatieven te ondersteunen ofwel 
te stimuleren die inclusiviteit bevorderen voor mensen die leven in een 

achterstandssituatie. Initiatieven binnen de groene omgeving hebben daarbij onze 
bijzondere aandacht. 

We willen op deze manier van toegevoegde waarde zijn, om verbindingen te 
realiseren en/of te verbeteren voor onze samenleving. Verbinding is immers de 

sleutel tot het creëren en onderhouden van waarden en normen in een inclusieve 
samenleving.

Het afgelopen jaar hebben we diverse projecten ondersteunt. Onze hartelijke dank 
gaat uit naar alle betrokken. Medewerkers, die op welke wijze dan ook bijgedragen 

hebben aan de realisatie van de gestelde doelen

Namens familie J.G.P. Baan

Rien Baan
Bestuurslid Eleven Floawers Foundation



VISIE

Mensen leven samen en vormen daarmee een samenleving. Ze groeien er 
in op, nemen er aan deel en ontwikkelen zichzelf: van jongs af aan tot en 
met de ouderdom. Bovendien geven en ontlenen mensen zin aan hun 
samenleven en verkrijgen zij er een identiteit door. Dat doen ze soms 
overtuigd en soms zoekend. En dat altijd met verantwoordelijkheden ten 
opzichte van en voor de ander met wie wordt samengeleefd. Uiteraard is er 
ook sprake van verantwoordelijkheid voor zichzelf.

Helaas zijn er omstandigheden die er toe leiden dat mensen zich onttrekken 
aan de samenleving of dat proberen te doen. Ze hebben moeite zin te zien, 

kunnen hun verantwoordelijkheden niet aan, zien geen kans een plek te 
verwerven of zich staande te houden. Bovendien komt het ook voor dat er 

mensen zijn die letterlijk minder gemakkelijk bewegen.

Voor hen is de samenleving op zoek naar methoden en middelen om samen 
leven (weer) mogelijk te maken, te stimuleren of te faciliteren, vanuit een 
verplichtende verantwoordelijkheid. Hij of zij die hulp behoeft, heeft daar 

dan ook recht op ondersteuning, met inachtneming van de eigen 
verantwoordelijkheid.

Het christelijk geloof speelt in dit verband een belangrijk rol. We leven 
samen vanuit het geloof in God als Schepper en Onderhouder van de 
aarde. Dit geeft een heel bijzondere zin aan dat samen leven. Hij is het 
immers die ons het (samen) leven geeft en ons (samen) leven leidt. De 
Bijbel is daarbij een waarde(n)volle Bron van kennis, inspiratie en 
normering voor het (samen) leven.
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BRON
Onze Bron leert ons dat we

onze zegeningen moeten tellen
en zorgen mogen delen.

Dat we daarvoor goede relaties moeten ontwikkelen en nastreven
door verantwoordelijkheid te nemen

en verantwoordelijk te zijn voor de ander.

Daarbij moeten we een wijs rentmeester zijn 
in de wereld waarin wij samen leven. 
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MISSIE

Stichting Eleven Floawers Foundation is betrokken bij de samenleving en 

burgers die de samenleving mede maken en onderhouden door samen te 

leven.

Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven die samen leven positief 

veranderen en verbeteren.

Dat doen we op een betrokken manier: actief en met inzet van onze kennis 

en ons netwerk.

Deze missie wordt gerealiseerd in samenhang en waar mogelijk in 

samenwerking met de ‘grote actoren’ die in de samenleving een bepalende 

rol vervullen; elk vanuit eigen verantwoordelijkheden 

en altijd met betrekking op elkaar: overheden, bedrijven, organisaties 

(waaronder fondsen).
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KERNPRINCIPES
Afwezigheid van winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de 
statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. 

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 15.3 van de statuten zal een eventueel batig 
liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een ANBI met een 
soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of 
nagenoeg het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling 
heeft.

ANBI

Op 21 augustus 2015 is Stichting Eleven Floawers Foundation door de 
Belastingdienst gerangschikt als algemeen nut beogende instelling per 18 
mei 2015. Deze beschikking geldt voor onbepaalde tijd en is gebaseerd op 
artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001. 
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BELEID
Statutaire doelstelling

De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten 
en luidt als volgt: “het bevorderen van het algemeen maatschappelijk 
welzijn, door middel van het initiëren, stimuleren, steunen en uitbouwen 
van projecten op het gebied van: ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, 
hulpverlening, cultuur, levensovertuiging, het aanwenden van ICT ten 
behoeve van de maatschappij van morgen, gezondheid en zorg, het 
ontwikkelen van innovatieve processen in de maatschappij, greencare en 
voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.

Te verrichten werkzaamheden van de Stichting

De Stichting wil haar doel onder meer bereiken door het financieel 
ondersteunen van rechtspersonen (met een algemeen nut beogende 
doelstelling) die qua doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de 
Stichting.

Investeringsactiviteiten

Vanaf 10 juli 2019 zijn impact investeringsactiviteiten een integraal 
onderdeel van de activiteiten van de Eleven Floawers Foundation door het 
invoegen van een BV onder de ANBI stichting. De stichting zal 100% van de 
aandelen in Eleven Floawers Ventures B.V. houden. Eind 2020 heeft het 
bestuur besloten om deze activiteiten niet verder uit te bouwen en deze 
entiteit te verkopen. De verkoop is gerealiseerd in april 2021.
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BELEID vervolg

Ontwikkeling van thematische focus

Eerste planperiode (2015-2017) lag het accent op onderwijs, cultuur en 
samenleven. In 2018 en 2019 heeft een heroriëntatie plaatsgevonden op de 
thema’s en het zoeken naar meer focus en inhoudelijke samenhang. 

Als uitdaging is gedefinieerd bij te dragen aan een inclusieve samenleving, vooral 
voor hen die door omstandigheden (deels) worden uitgesloten of moeizaam 
includeren. 

In het najaar van 2020 is de voorliggende periode geëvalueerd en is besloten om 
het thema en de focus “inclusieve samenleving” verder te definiëren naar het 
GEZIN – Samen Zorgen Samen Leven Samen Leren. 

Eleven Floawers Foundation richt zich met haar projecten op het versterken van 
kwetsbare gezinnen. Een van de accenten binnen het bieden van de zorg aan deze 
gezinnen is dat hierbij de groene omgeving betrokken wordt. Initiatieven die 
gebruik maken van de groene omgeving hebben onze bijzondere aandacht.

Eleven Floawers geeft groen in een belangrijke plaats. 

Interventies die aansluiten op deze uitdaging liggen op het gebied van preventie, 
informele zorg, greencare, mobiliteit etc. Voor de concrete invulling hiervan wordt 
een iteratief proces gevolgd op basis van concrete praktijkervaringen.
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BESTEDINGEN
Wij maken een onderscheid tussen projecten en giften. De eerste 
ontvangen een financiële bijdrage van >10.000 Euro en de laatste < 10.000 
Euro. 

In 2021 zijn wij onder meer betrokken geweest bij de volgende projecten:

CHALLENGE ‘INCLUSIEVE ZORG IN HET GROEN’
RUDOLPHSTICHTING
TICHELWAARK THEESCHENKERIJ ROHAAN
ZEILEN MET VISIE
ADI NEGEV
GEORGE AVENUE FOUNDATION

In 2021 zijn verschillende giften beschikbaar gesteld, zoals: 

Opvanghuis (jonge) vrouwen
Tuinkas op zorgboerderij
Jongerenkamp en meidenclub
Huisvesting zendingswerkers
Dagactiviteiten (atelier) voor mensen met een verstandelijke 
beperking
Trampoline voor woonvorm kinderen met autisme
Week van het Leven
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CHALLENGE ‘INCLUSIEVE ZORG IN HET GROEN’
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Eleven Floawers Foundation schreef in 2021 een challenge uit rondom het 
thema ‘Inclusieve zorg in het groen’. Organisaties werden uitgenodigd om 
innovatieve projecten in te dienen waarbij kwetsbare gezinnen nieuw 
perspectief wordt aangereikt én gebruik gemaakt wordt van een groene 
omgeving. Drie projecten zijn als winnaar uit de bus gekomen. 

‘Groener leven in de stad’ (Stichting Anders), ‘Inloophuis voor mensen die 
geraakt zijn door kanker’ (zorgboerderij Burgerbrug) en ‘Samen Tuin -
moestuinieren’ (Natuurstad Rotterdam).

De projecten zijn beoordeeld op een aantal criteria. Allereerst moet het 
project de natuur verbinden met zorg, want een groene omgeving draagt 
bij aan gezondheid, structuur en herstel. Daarnaast moet het projectidee 
vernieuwend en schaalbaar zijn, waarbij zoveel mogelijk wordt samenge-
werkt met andere partijen. Eleven Floawers richt zich op kwetsbare gezin-
nen in Nederland als gevolg van een beperking, onderwijsachterstand of 
ziekte. Het is dus belangrijk dat het project bijdraagt aan de versterking van 
het hele gezin. 

Fotobijschrift: Uit verschillende onderzoeken blijkt de positieve werking van de natuur 
op de ontwikkeling van kinderen, zowel wat betreft het welbevinden als de 

gezondheid. Daarom wil Eleven FLoawers graag een bijdrage leveren aan innovatieve 
projecten die gebruik maken van de groene omgeving bij de versterking van 

kwetsbare gezinnen. 

‘Groener leven in de stad’ - Stichting Anders

Met het pilot-project ‘Groener Leven’ wil Stichting Anders in 2022 minimaal 50 
kwetsbare gezinnen in een achterstandssituatie verbinden met de groene 
omgeving. Dat doen ze door planten te geven aan gezinnen zonder tuin om de 
woonkamer een ‘groene boost’ te geven. Maar ook door gezinnen zonder 
buitenruimte abonnementen aan te bieden voor een bezoek aan de dierentuin, 
buitenspeeltuin of een natuurrecreatiegebied.

Inloophuis voor mensen die geraakt zijn door kanker’ - zorgboerderij Burgerbrug

Nico en Wendy Borst hebben een geitenhouderij en zorgboerderij in Burgerbrug 
(Noord-Holland). Op hun boerderij gaan ze een inloophuis starten voor 
‘iedereen die geraakt is door kanker’ (bij henzelf of bij naasten). De 
zorgboerderij is een rustige en natuurlijke omgeving met dieren waar ouders en 
kinderen kunnen ontspannen en de ziekte een plek geven. 

‘Samen Tuin’ - Natuurstad Rotterdam

Natuurstad Rotterdam wil in het project ‘Samen Tuin’ met een aantal gezinnen 
gaan (moes)tuinieren. Gezinnen ontmoeten elkaar en vergroten zo hun sociale 
netwerk, kunnen in de buitenlucht aan de slag en hebben een ontspannen 
middag. Ze leren bovendien veel over gezond eten en gaan met gezonde 
voeding naar huis.

https://www.elevenfloawers.com/


RUDOLPHSTICHTING
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Iedereen doet mee op de kinderboerderij de Glind 

De Rudolphstichting en Jeugddorp de Glind 
Midden in Nederland is er een bijzonder dorp: Jeugddorp de Glind. Hier 
wonen 120 kinderen die niet thuis kunnen wonen in gezinshuizen die 
verspreid in het dorp staan. In deze prachtige groene omgeving krijgen de 
kinderen de juiste zorg zodat ze veilig kunnen leven en leren. In dit dorp 
worden al meer dan honderd jaar kinderen uit heel Nederland 
opgevangen. Momenteel vangt 1 op de 5 gezinnen uithuisgeplaatste 
kinderen op.

Het dorp De Glind is onlosmakelijk verbonden aan de Rudolphstichting. Al 
vanaf haar ontstaan zet de Rudolphstichting zich in voor de opvang van 
kinderen in een gezin en in een dorpsgemeenschap. In 1914 begon 
dominee Rudolph op het platteland met de opvang van voogdijkinderen uit 
de steden. Zijn werk groeide uit tot de Rudolphstichting en Jeugddorp De 
Glind.

Inclusieve kinderboerderij 
In dit gewone én tegelijkertijd zo speciale dorp is ook een kinderboerderij. 
Kinderen kunnen in deze kleine, hechte dorpsgemeenschap weer gewoon 
kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. Omdat er 
zoveel kinderen in De Glind wonen zijn onderwijs, vrijetijd en 
(speel)voorzieningen afgestemd op hun behoeften. Op de kinderboerderij 
kunnen alle kinderen uit het dorp terecht, maar voor kinderen in een 
rolstoel was de kinderboerderij helaas niet zo toegankelijk. Daar komt nu 
verandering in. Mede dankzij de bijdrage van Eleven Floawers Foundation 
krijgt de kinderboerderij een opknapbeurt én wordt de boerderij en de 
bijbehorende speeltuin gelijk ook rolstoeltoegankelijk gemaakt. 

Impact
Kinderen met én zonder beperking kunnen samen genieten van een bezoekje aan 
de kinderboerderij en de activiteiten die daar worden georganiseerd. De Glind 
combineert het gewone dorpsleven met woonopvang in gezinshuizen en activiteiten 
die zijn afgestemd op de vaak kwetsbare kinderen. Dat noemen zij wel de ‘kracht 
van het gewone leven’. 

Bijdrage Eleven Floawers Foundation
Eleven Floawers Foundation heeft een bijdrage gegeven aan dit mooie project. 
Hiermee wordt de kinderboerderij weer toekomstbestending én inclusief. 

Fotobijschrift: Kinderen genieten zichtbaar van nieuw leven op de kinderboerderij. 

https://www.rudolphstichting.nl/


TICHELWAARK THEESCHENKERIJ ROHAAN
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Dagbesteding in een groene omgeving

Stichting Tichelwaark en Theeschenkerij Rohaan
Aan de Tichelweg in Markelo heeft Stichting Tichelwaark een ruimte 
gecreëerd die plek geeft aan museum de “Steendrogerij", een 
theeschenkerij ‘Rohaan’ en een landwinkel. De historische droogschuur is 
ontwikkeld als een plek waar mensen met verstandelijke beperking een 
zinvolle werkplek hebben. In de droogschuur worden allerlei activiteiten 
gedaan die bijdragen aan de ontwikkeling en welzijn van mensen met een 
beperking.

Het project
Stichting Tichelwaark, Theeschenkerij Rohaan, Stichting Aveleijn en direct 
omwonenden werken samen in de Theeschenkerij Rohaan en het museum 
Tichelwaark de ‘Steendrogerij’ om de cliënten van St. Aveleijn een zinvolle 
werkplek te geven. Het project betreft een samenwerking om in een 
periode van 5 tot 10 jaren een gezond, zelfstandig, volwaardig en breed 
theehuis te realiseren, waar deelnemers van Aveleijn een zinvolle werk- en 
of dagbestedingsplek vinden en bezoekers van het theehuis zich welkom 
voelen.

De cliënten van deze Twentse zorgorganisatie verrichten daarnaast 
verschillende dagbestedingsactiviteiten in en rond de Theeschenkerij. Zo 
zijn er creatieve- en culinaire activiteiten, zoals het bakken van taarten in 
de Theeschenkerij. Ook werken de cliënten in de tuin, zoals het aanleggen 
en onderhouden van een eigen moestuintje, komt er een pluktuin en 
kinderboerderij, en wordt er gewerkt met dieren. Het onderhouden van 
een fiets- en wandelroute in de omgeving valt ook onder de activiteiten.

Impact
Het project draagt bij aan de uitbreiding van het aanbod aan 
dagbestedingsactiviteiten in een groene omgeving en daardoor kunnen meer 
cliënten een plek krijgen om dagbestedingsactiviteiten uit te voeren. Door de 
bredere exploitatie van het Theehuis worden de horeca faciliteiten uitgebreid en 
zullen meer bezoekers het museum en Theehuis aandoen. 

Bijdrage Eleven Floawers Foundation
Eleven Floawers Foundation steunt de herontwikkeling van het Theehuis met een 
structurele bijdrage voor vijf jaar. 

https://www.tichelwaarkrohaan.nl/


ZEILEN MET VISIE
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Zeilen met mensen met een beperking

Stichting Zeilen met Visie is in 2004 opgericht met als doel op zeilprauw de 
‘Compaen’ mensen met een beperking mee te kunnen nemen voor een 
zeiltocht. De stichting gebruikt hiervoor de 'Compaen' om met groepen van 
maximaal 12 gasten te gaan varen. Er wordt gezeild op het IJsselmeer 
vanuit de thuishaven Flevo Marina te Lelystad. De zeildagen worden 
kosteloos aangeboden.  

De doelgroep waarmee gevaren wordt bestaat uit slechthorenden, mensen 
met een visuele beperking, autisme,  een geestelijke of lichamelijk 
beperking. Veel cliënten van onder andere een zorgboerderij, dagbesteding 
of begeleid-wonen instelling hebben inmiddels een vaartocht gemaakt. 

Het project en impact
Met de steun van Eleven Floawers kan de zeilboot worden onderhouden en 
wordt voorzien in de onkosten van onder meer de schipper. Hierdoor 
ontstaat een houdbaar exploitatiemodel, waarbij de focus van bestuur, 
schippers en vrijwilligers volledig kan liggen op de doelstelling van de 
stichting, het verzorgen van vaartochten met de doelgroep.

Daarnaast wordt de komende jaren extra ingezet op goede promotie van 
de zeildagen bij de doelgroep, het werven van gekwalificeerde schippers en 
bemanning, verzorgen van onderhoud aan de ‘Compaen’ en externe 
fondsenwerving. Hierdoor ontstaat er een breder financieel draagvlak 
waardoor meer mensen met een beperking gebruik kunnen maken van de 
zeilboot voor een fijn dagje uit. 

Bijdrage Eleven Floawers Foundation: wij leveren een financiële bijdrage 
voor drie jaar 2021-2023.

De missie van Zeilen met Visie is: Mensen die een beperking hebben 
moeten ook kunnen genieten van de watersport ook op het IJsselmeer al 
ligt dat vaak niet binnen hun bereik. Zeilen met Visie maakt het mogelijk om 
juist wel een eerste ervaring op te doen met watersport.

http://www.zeilenmetvisie.nl/


ZORGLANDBOUW IN ISRAEL
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ADI Negev is een gerenommeerde zorginstelling in de Negev woestijn in 
Israël die integrale ziekenhuis- en rehabilitatiezorg, woonzorg en 
dagbesteding biedt aan groepen met relatief zware beperkingen. 

Het zorglandbouw concept is in Israël tot op heden onbekend. Aleh heeft, 
geïnspireerd door Nederlandse zorgboerderijen, de wens om 
zorglandbouw te introduceren binnen hun programma’s voor eigen 
cliënten en bredere doelgroepen. En daarnaast hebben zij de ambitie om 
het zorglandbouw concept binnen Israël op te schalen en te verankeren, 
waarbij de ADi Negev-praktijk als showcase gebruikt zal worden. 

Project
Binnen de ADI Negev locatie wordt een agrarisch bedrijfsonderdeel 
ontwikkeld met kleinschalige veeteelt, land- en tuinbouw. Daarnaast 
realiseert men een educatief centrum om overheidsinstanties, boeren en 
zorginstellingen te kunnen informeren en trainen. ADI Negev werkt 
gedurende een twee jaar durende pilot aan de lokale business case en de 
landelijke uitrol, waarbij zij ook zorg dragen voor promotie van het concept, 
het organiseren van zorgvergoeding vanuit de overheid, 
procesbeschrijvingen, ondersteuning bij administratieve en Q&A kwesties 
etc. 

ADI Negev is daadkrachtig, heeft toegang tot de doelgroepen en beschikt 
over nauwe relaties met de Israëlische overheid en relevante partijen, dat 
geeft hen een goede positie als trekker en ambassadeur. 

Onze bijdrage en impact
Eleven Floawers Foundation draagt voor een periode van 2019-2022 bij 
aan de ontwikkeling van zorglandbouw in Israël. Het beoogde resultaat is 
de uitrol en inbedding van het zorglandbouw concept in Israël, met 
nationale dekking en overheidsbekostiging.

https://adi-il.nl/service/zorgboerderij/


FINANCIEEL KADER Begroting

De stichting werkt op basis van een toegezegde donatie, waarvan de hoogte jaarlijks 
opnieuw wordt vastgesteld door de donerende stichting. Stichting Eleven Floawers 
Foundation zal deze donatie, behoudens eigen organisatorische kosten, aanwenden 
voor de financieringen van projecten en giften die aansluiten bij haar doelstelling. 

Daarnaast beschikt stichting Eleven Floawers Foundation per balansdatum over een 
eigen vermogen van EUR 7 miljoen dat gedurende een aantal komende jaren geheel 
aangewend zal worden voor projecten en giften die aansluiten bij haar doelstelling.

Beleggingsbeleid

De Stichting heeft belegd in overige (lening)vorderingen. Deze zijn langlopend en 
worden aangehouden tot einde van de looptijd. Deze vorderingen hebben een vast 
rentepercentage. Het bestuur heeft geen actief beleggingsbeleid. Het kredietrisico 
ziet hoofdzakelijk toe op de overige vorderingen. Het bestuur acht het kredietrisico 
laag aangezien de twee tegenpartijen zeer solvabel zijn en in het verleden geen 
indicaties zijn geïdentificeerd van mogelijke oninbaarheid.

COVID-19 pandemie

Op 11 maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak van het 
coronavirus COVID-19 officieel tot pandemie verklaard. Als gevolg hiervan heeft het 
bestuur van Stichting Eleven Floawers Foundation een inschatting gemaakt van de 
(mogelijke) impact die het virus kan hebben op de stichting en de jaarrekening als 
geheel. Hierin zijn mogelijke scenario’s beschreven, inclusief de kans en impact van 
het betreffende scenario, alsmede aanwezige en te nemen maatregelen. De 
financiële gevolgen van deze pandemie zijn voor Stichting Eleven Floawers
Foundation vooralsnog beperkt gebleven. Echter gezien dat dit een bijzondere 
situatie is en dat de pandemie aanhoud is duidelijk dat er een mate van onzekerheid 
is met betrekking tot de toekomstige baten en lasten. Of en in welke mate dit effect 
heeft op de financiën wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Op basis van de 
momenteel beschikbare informatie, onze huidige kennis, de inmiddels genomen 
maatregelen en de bestaande vermogens- en liquiditeitsbuffer is het bestuur van 
mening dat de gehanteerde continuïteits-veronderstelling bij het opmaken van de 
jaarrekening niet in gevaar komt. 
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BESTUUR
Beloningsbeleid

De leden van het Bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden 
conform artikel 5.7 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van de 
Bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. 

Het Bestuur vergaderde in 2021 vijf keer.

Werkzaamheden

Om de kwaliteit van de Bestuurlijke werkzaamheden te waarborgen, is de 
werkwijze geformaliseerd. In het betreffende document is het plannings- en 
begrotingsproces rondom de activiteiten van de Stichting en de wijze van 
evaluatie, besluitvorming en bewaking rondom deze activiteiten vastgelegd.

Dank

Het bestuur spreekt haar dank uit voor de vele inspanningen van de bij de 
projecten betrokken partijen, waaronder in het bijzonder de aanvragers en de 
ambassadeurs die bij de diverse projecten betrokken zijn geweest. Speciaal ook 
een woord van dank aan het vermogensfonds dat ons jaarlijks ondersteunt met 
een bijdrage.

Lunteren, 27 juni 2022
Het Bestuur
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Bestuur [v.l.n.r]

Prof. Dr. E. (Elbert) Dijkgraaf - Lid

R.J.W. (Rien) Baan – Lid

G.J. (Geert-Jan) Baan – Lid

S. (Steven) van Westreenen - Lid

Dr. H.J. (Harmen) van Wijnen – Voorzitter

T. (Theo) Dijkstra - Directeur
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Steven van Westreenen
Bestuurslid

Overige functies: Lid landelijk 
ondernemersplatform SGP • 
Penningmeester Trans Word Radio 
Nederland/België • Lid Raad van Advies 
Boert Bewust • Lid Agro Ondernemersscan 
Food Valley

Dr. Harmen van Wijnen 
Voorzitter Bestuur

Overige functies: Algemeen directeur 
Pensioenfonds ABP • Predikant buiten vaste 
bediening binnen de Protestante Kerk in 
Nederland • Secretaris van de Stichting 
Ondersteuning Hervormd Vreeswijk • Lid 
Raad van Toezicht Maatschappij van 
Welstand • Lid Raad van Toezicht Theater De 
Kom, Nieuwegein • Bestuurslid van de 
Stichting van Vrienden Lelie Zorggroep
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Theo Dijkstra

Directeur

Overige functies: • Directeur Stewardship 
Cultural Estate B.V. • Directeur SunnyHome 
B.V. • Voorzitter Stichting Tichelwaark 
Theeschenkerij Rohaan • Bestuurslid 
Stichting Zeilen met Visie • Bestuurslid 
Stichting Den Olden Florus • Bestuurslid 
Stichting Buurtschap Doesburger Eng • 
Voorzitter Commissie van Beheer Geref. Kerk 
Vrijg. Ede Noord-Zuid

Geert Jan Baan 

Bestuurslid

Overige functies: Eigenaar Mindsense • 

Bestuurslid New Mobility Foundation • 

bestuurslid Stichting Zeilen met Visie
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Rien Baan 

Bestuurslid

Overige functies: Voorzitter Stichting Molen 

Den Olden Florus

Prof. Dr. Elbert Dijkgraaf 
Bestuurslid

Overige functies: Professor Empirical
Economics of Bijzonder hoogleraar 
economie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam • Voorzitter Raad van Advies 
Stewardship B.V. • Lid Raad van Advies 
Stichting Stewardship Foundation • Eigenaar 
Dijkgraaf Strategisch Advies B.V. • Lid Raad 
van Advies Van Westreenen • Voorzitter 
Raad van Toezicht Leliezorggroep • Lid 
Stuurgroep Comite Toereikendheid, 
doelmatigheid en kostenonderzoek MBO, 
HO en WO t/m februari 2021 • Raad van 
Toezicht Acture • Raad van Toezicht SRK 
Groep • Lid Raad van Toezicht Wageningen 
University & Research (vanaf 1 maart 2021) • 
Lid Raad van Toezicht New Amsterdam 
Invest (vanaf 1 april 2021 • non-executive 
member De Vries en Verburg (vanaf 1 juli 
2021)


