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VOORWOORD

4

Het jaar 2017 was voor de Eleven Floawers 
Foundation in allerlei opzichten een boeiend 
jaar. Een jaar waarin we weer opnieuw allerlei 
uitdagingen niet uit de weg zijn gegaan en als 
een ondernemende familiestichting konden 
opereren. Dat we dit niet ‘slechts als onze 
plicht’ hoefden te doen, maar mede omdat we 
onze (actieve) betrokkenheid bij de 
verschillende projecten ‘kwijt konden’ stemt 
ons tot dankbaarheid. Niet het ik gevoel, maar 
het wij gevoel. Niet het individu voorop, maar 
samen. Dat alles binnen onze focus van 
Onderwijs, Cultuur en Samen leven. Immers: 
Samen leven doe je niet alleen. Dat doe je met 
anderen. En samen leven moet je leren. Soms 
kun je samen leven zien of horen. Samen leven 
schept ook verantwoordelijkheden. 

Dat we als Eleven Floawers Foundation deze 
verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan, 
maar veel meer als uitdaging zien, is hierbij 
vanzelfsprekend. 

.

Uiteindelijk staat echter één ding vast. Het 
bekende spreekwoord dat een succes vele 
vaders kent stond ook in het jaar 2017 als een 
paal boven water. Ik wil dan ook graag iedereen 
(Raad van Advies, medebestuursleden en staf, 
maar ook de externe stakeholders) heel 
hartelijk bedanken voor welke bijdrage hierin 
dan ook.

Als enthousiaste Floawers hebben we opnieuw 
ons steentje mogen bijdragen. Dit in het besef 
dat alles in Gods hand ligt. Hij, Die uiteindelijk 
alle dingen bestuurt en regeert.

Namens het bestuur,

Rutger Baan
Voorzitter

.



VOORAF

Impact hebben op de samenleving. Dat is de 
missie van Eleven Floawers Foundation. Niet 
zomaar impact, maar impact vanuit de 
bedoeling het welzijn en de kwaliteit van het 
onderling samenleven te vergroten. 

Nu is dat in een steeds complexer wordende 
samenleving niet vanzelfsprekend. Aan de ene 
kant gaat het economisch weer voor de wind, 
maar aan de andere kant lijkt het wel alsof 
onvrede en tegenstellingen steeds meer 
toenemen. De samenleving is duidelijk op zoek 
naar meer verbinding en samenhang. Veel 
instellingen, organisatie en bedrijven worstelen 
met de manier waarop zij echt een bijdrage 
kunnen leveren aan de samenleving.

In deze complexe samenleving wil Eleven 
Floawers Foundation een bijdrage leveren om 
verschillen te overbruggen en netwerken van 
kennis, creativiteit en visie met elkaar te 
verbinden. 

Ook in 2017 hebben de medewerkers en het 
bestuur van Eleven Floawers Foundation hier 
weer hard aan gewerkt. In dit jaarverslag zijn 
daar mooie voorbeelden van te lezen.
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Belangrijk moment in 2017 was de beleids-
bijeenkomst in juni waar we met elkaar de focus 
hebben gedefinieerd met betrekking tot de 
terreinen waarop we impact op willen hebben. 
Daar kwamen thema’s Educatie, Cultuur en het 
bijdragen aan Samenlevingsvraagstukken op 
terrein van fysieke mobiliteit, armoede, 
vluchtelingen en bescherming van het gezin 
naar boven. Juist op deze terreinen is er veel te 
doen in de samenleving. Dit alles vanuit het 
bewustzijn van Greencare, de verbondenheid 
met onze natuurlijke omgeving en een 
verantwoordelijkheid daarvoor.

Harmen van Wijnen
Voorzitter Raad van Advies



VISIE

Mensen leven samen en vormen daarmee een samenleving. Ze groeien er in 
op, nemen er aan deel en ontwikkelen zichzelf erdoor: 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 
verantwoordelijk voor zichzelf.

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.

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.
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BRON

Onze Bron leert ons dat we…

Onze zegeningen moeten tellen…

en zorgen mogen delen.

Daarvoor goede relaties moeten ontwikkelen en nastreven…

door verantwoordelijkheid te nemen en verantwoordelijk te zijn voor de 
ander…

en daarbij een wijs rentmeester moeten zijn in de wereld waarin wij samen 
leven.

zegeningen tellen

zorgen delen

relaties ontwikkelen

verantwoordelijkheid nemen

rentmeester zijn
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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

Statutaire doelstelling

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

Afwezigheid van winstoogmerk

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

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. 

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.

9
* Waaronder wordt verstaan “het bevorderen van het algemeen 
maatschappelijk welzijn…” zoals bedoeld in de statutaire doelstelling.



BELEID

Te verrichten werkzaamheden van de Stichting

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

Werving en beheer van de middelen

Om haar activiteiten mogelijk te maken ontvangt Stichting Eleven Floawers 
Foundation jaarlijks een donatie van een vermogensfonds. De omvang van 
deze donatie zal jaarlijks opnieuw worden vastgesteld op basis van de 
omvang van het door het vermogensfonds in pools belegde vermogen. 
Stichting Eleven Floawers Foundation zal deze donatie, behoudens eigen 
organisatorische kosten, aanwenden voor de financieringen van projecten en 
giften die aansluiten bij haar doelstelling. 

Beleid ten aanzien van het Eigen Vermogen

Zoals blijkt uit artikel 3.2 van de statuten houdt de Stichting niet meer 
vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.

Bestedingsbeleid

De Stichting besteedt de verkregen middelen conform de doelstelling. Daarbij 
wordt het thematisch accent gelegd op onderwijs, cultuur en een aantal 
specifieke aspecten van samen leven*.

Beleidsontwikkeling

In 2017 zijn de voorbereidingen gestart voor het formuleren van een nieuw 
beleidsplan en een herziening van de bestuurlijke structuur en samenstelling.
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* Waaronder wordt verstaan “het bevorderen van het algemeen 
maatschappelijk welzijn…” zoals bedoeld in de statutaire doelstelling.



BESTEDINGEN

In 2017 zijn wij betrokken geweest bij de volgende projecten*).
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NEWS2LEARN
JAN VAN SCHAFFELAAR FONDS

NEW MOBILITY FOUNDATION
CROSS YOUR BORDERS

REKENKIST
MIJN TWEEDE FAMILIE

CHE SCHAKELJAAR
MUZIEK MAAKT GEZOND

BACHVERENIGING

In 2017 zijn verschillende giften*) beschikbaar gesteld, verdeeld over drie 
thema’s (met enkele voorbeelden):

*) Wij maken een onderscheid tussen projecten en giften. De eerste ontvangen een financiële bijdrage van 
>10.000 Euro en de laatste < 10.000 Euro. De projectfinancieringen worden in dit jaarverslag kort toegelicht.

GAVE JONGERENKAMPEN
TWR KINDERPROGRAMMA

KINDEREN VAN DE VOEDSELBANK
SCHOENENDOOSACTIE
WEEK VAN HET LEVEN

INRICHTING LEER-WERKRUIMTE
DOVENSCHOOL NIGERIA
VERTALING KINDERBIJBEL
TALENT PROGRAMMA

KUNSTBOEK
RESTAURATIE ORGEL
KOORSCHOOL



NEWS2LEARN

Project waarin een onderwijsmethode voor het basisonderwijs wordt 
ontwikkeld. 

De betreffende methode biedt de leraar middelen en lesstof aan op het 
gebied van begrijpend lezen en mediawijsheid. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van digitale middelen.

De methode heeft tot doel leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen 
die noodzakelijk zijn om de samenleving te begrijpen voor zover die zich in 
teksten en via media aandient. 

12

We zijn betrokken adviseur bij de ontwikkeling (vooral over de mogelijkheden 
voor opschaling) en we financieren met anderen de ontwikkeling en de 
uitvoering van pilots.



JAN VAN SCHAFFELAAR FONDS
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Onze bijdrage betreft betrokkenheid bij het tot stand komen van het fonds, 
advisering van het Bestuur en het verstrekken van financiële middelen voor 
de financiering van projecten.

Bijdrage aan de totstandkoming van een lokaal gemeenschapsfonds dat tot 
doel heeft de leefbaarheid in de gemeente Barneveld te bevorderen door 
het stimuleren van projecten die nieuwe verbindingen tussen organisaties 
een personen realiseren. 

Met deze projecten wordt maatschappelijke cohesie vorm en inhoud 
gegeven. 



NEW MOBILITY FOUNDATION

De New Mobility Foundation richt zich op de verbetering van de fysieke 
mobiliteit van kwetsbare groepen in de samenleving, ter voorkoming van 
verminderde kansen op onderwijs, werk, gezondheid en  sociaal isolement. 

De New Mobility Foundation legt de focus op ICT en innovaties om 
oplossingen te bieden voor het probleem van de ‘mobiliteitsarmoede’.

De stichting is een initiatief van de Maatschappelijke Alliantie, de Noaber 
Foundation en RAI Vereniging.
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Wij zijn betrokken als mede-financier van de New Mobility Foundation en als 
Bestuurder.



CROSS YOUR BORDERS

Er is sprake van toenemende individualisering onder jongeren. Veel jongeren 
zijn vooral bezig met zichzelf en social media. Een welvarende en 
rechtvaardige maatschappij zien ze als iets vanzelfsprekends, men is zich niet 
bewust van de mondiale ontwikkelingen.  

Cross your Borders is een onderwijsprogramma voor en door jongeren.  
(V)MBO-jongeren worden op een interactieve en speelse manier bewust 
gemaakt van (hun rol in) de wereld en aangezet tot verandering in denken en 
doen. 

Cross your Borders ontwikkelt voor dit doel een tweedaags innovatief 
simulatiespel dat wordt uitgevoerd op scholen in heel Nederland. De 
activiteiten worden begeleid door een team van 15 jonge professionals en 
honderden enthousiaste stagiaires van mbo, hbo en wo-opleidingen uit heel 
Nederland. Het geringe leeftijdsverschil zorgt voor een goede klik met de 
deelnemende jongeren.
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Onze bijdrage maakt de ontwikkeling van een programma voor een nieuwe 
doelgroep mogelijk: voor de bovenbouw VMBO en het MBO.



REKENKIST

LOWAN (ondersteuning onderwijs nieuwkomers) en het ABC (een 
schoolbegeleidingsdienst) constateren dat het rekenonderwijs voor 
nieuwkomers nog niet de gewenste kwaliteit heeft en dat leerlingen niet het 
gewenste uitstroomniveau halen. 

Het project betreft de doorontwikkeling en uitrol van een rekenprogramma 
met materialen (rekenkisten) met specifiek aandacht voor ‘talig rekenen’, 
een struikelblok in het primair rekenonderwijs voor jonge vluchtelingen en 
deze materialen geschikt maken voor gebruik op elke nieuwkomerslocatie in 
Nederland.

Met behulp van de rekenkisten, handleidingen en bijbehorend materiaal is 
iedere nieuwkomers-school (een school waar leerlingen zitten die rekenen in 
het Nederlands als tweede taal) in de gelegenheid een doelgericht aanbod 
op rekenen vorm te geven. Het regulier onderwijs sluit op deze manier beter 
aan bij de leerlingen.
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Het project bouwt voort op een succesvolle pilot, is vernieuwend en 
uitstekend toepasbaar in het primair onderwijs voor nieuwkomers. Daarnaast 
heeft het project een grote landelijke impact. Redenen voor Stichting Eleven 
Floawers Foundation om bij te dragen aan de doorontwikkeling en uitrol van 
dit programma.



MIJN TWEEDE FAMILIE

Veel jonge asielzoekers zijn, als ze 18 worden, (nog) niet zelfredzaam. Ze 
hebben begeleiding nodig. De begeleiding van ‘een tweede familie’, het 
gastgezin, bestaat primair uit: ondersteuning bij huiswerk, opleidingskeuze, 
vinden leerwerkplek, op tijd in de les zijn. In overleg met de jongere wordt de 
gastouder aanspreekpunt voor de school. Daarnaast biedt het gastgezin 
praktische en sociaal-emotionele steun. 

Stichting Onderwijs Voorrang Eemland (SOVEE), een organisatie die werkt 
aan het vergroten van onderwijskansen voor kinderen en jongeren van 0 tot 
23) wil samen met Pharos, een kenniscentrum met veel expertise op het 
terrein van vluchtelingen, onderwijs en zorg, een nieuwe vorm van coaching 
ontwikkelen voor deze doelgroep, in de vorm van ‘een tweede familie’. 

Mijn tweede familie is een nieuwe werkwijze die SOVEE en Pharos in 
Amersfoort in de praktijk ontwikkelen en na gedegen evaluatie 
overdraagbaar beschrijven. Pharos levert de kennis, brengt de resultaten in 
kaart en vertaalt de opgedane ervaring in een werkwijzer, zodat ook ander 
partijen met deze aanpak aan de slag kunnen.
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Onze bijdrage maakt de ontwikkeling en evaluatie van het project mogelijk. 



CHE SCHAKELJAAR

Binnen de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is een projectgroep 
samengesteld om Status in de Food Valley te ontwikkelen: een schakeljaar 
voor statushouders, met als doel hen klaar te stomen voor het MBO en/of 
HBO. Het onderwijsprogramma is ontwikkeld door senior docenten van de 
CHE, die de lessen ook grotendeels zullen verzorgen.

CHE-studenten worden ingezet als taalmaatje. Docenten en studenten 
volgen in blok 1 een workshop ‘interculturele communicatie’.

Status in de Food Valley is een uniek concept, omdat het regionaal is 
ontwikkeld vanuit de 3 O’s: Onderwijs – Overheden – Ondernemers en 3 
profielen (MBO Entree, MBO midden en HBO). Door de zorgvuldige selectie 
van cursisten en de flexibiliteit in de 3 profielen wordt getracht uitval te 
voorkomen. Aan het schakeljaar 2017-2018 nemen 22 cursisten deel.

. 
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Wij hebben een financiële bijdrage geleverd om dit schakeljaar mogelijk te 
maken



MUZIEK MAAKT GEZOND

De Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVVMT) heeft samen met 
de Ambitus Foundation het meerjarig programma muziek maakt gezond 
opgezet. 

Het project heeft als missie muziektherapie als moderne interventie te 
integreren in gezondheidszorg en samenleving en kent vier doelen: 

De erkenning als discipline door de overheid: muziektherapie als erkende en 
vergoede zorg 

Stimuleren van onderzoek en innovatie: muziektherapie als bewezen 
effectieve zorg 

Vergroten bekendheid: muziektherapie als bekende en gevraagde zorg 

Bredere toepassing: muziektherapie als breed toegepaste zorg.
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Wij hebben een donatie toegekend voor de jaren 2017 en 2018 om de 
continuering van de geplande de activiteiten en afronding van het 
programma te waarborgen



BACHVERENIGING

De Nederlandse Bachvereniging werd in 1921 opgericht om Bachs Matthäus-
Passion uit te voeren in de Grote Kerk in Naarden. In kleinere bezetting en 
bewust in een kerk, als tegenhanger van de uitvoeringen in het Amsterdamse 
Concertgebouw. Door de jaren heen groeiden ze uit tot een toonaangevend 
ensemble. 

De vereniging is ontstaan uit vernieuwingsdrang en hecht nog steeds sterk 
aan innovatie.  Zo ontstond in aanloop naar het honderdjarig jubileum van de 
vereniging het idee om alle werken van Bach uit te voeren. Om zo veel 
mogelijk mensen te bereiken en te laten meegenieten wordt daarom elke 
vrijdag een nieuwe opname van 1 van de 1080 werken van Johann Sebastian 
Bach gepubliceerd op www.allofbach.com.

Educatie is ook een belangrijk speerpunt om actief aan te werken aan het 
publiek van de toekomst. Elk jaar bezoeken veel scholen een van de 
Matthäus-concerten in het kader van het educatieve project Oog in oog met 
de Matthäus-Passion. En het ensemble ontwikkelde een succesvol 
educatieproject voor middelbare scholieren: Beats by Bach.
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Wij hebben een financiële bijdrage toegezegd voor de jaren 2017-2018-2019 
om de activiteiten van de Bachvereniging te ondersteunen. 



BESTUUR EN RAAD VAN ADVIES

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. 

Werkzaamheden

Om de kwaliteit van de Bestuurlijke werkzaamheden te 
waarborgen, worden de Standard Operating Procedures (SOP’s) 
toegepast. Deze regelen onder meer het plannings- en 
begrotingsproces rondom de activiteiten van de Stichting en de 
wijze van evaluatie, besluitvorming en bewaking rondom deze 
activiteiten. Concreet gaat het daarbij om SOP’s die onderling 
samenhangen. Elk van de SOP’s omschrijft wanneer, wat, door 
wie en hoe het wordt uitgevoerd. 

Tussen het Bestuur en de Raad van Advies vindt een iteratief en 
dynamisch proces van advisering- en besluitvormingsproces 
plaats. 

Het Bestuur en de Raad van Advies vergaderden gezamenlijk in 
2017 viermaal. 

Bestuur

G.G.J. [Rutger] Baan - Voorzitter

J.H. [Mineke] Baan-Pas - penningmeester

J.M. (Annemarie) Baan- Lid

J.G.P. [Paul] Baan - Lid

Raad van Advies

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

Prof. Dr. E. [Elbert] Dijkgraaf – Lid

Mr. Dr. C.G. (Chris) Dijkstra - Lid
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Rutger Baan - voorzitter

Overige functies • Solution Manager IBM 
Nederland N.V. • Voorzitter Stichting Noaber 
Foundation • Bestuurslid (Algemeen Directeur) 
Noaber Ventures B.V. • Bestuurslid Stichting 
Ambitus Foundation (t/m december 2017) • en 
Bestuurslid Rehoboth School Kootwijkerbroek 

Mineke Baan - penningmeester

Overige functies • Stichting Noaber Foundation 
• Bestuurslid Noaber Ventures B.V. • 
Bestuurslid Stichting Stewardship Foundation 
en • Bestuurslid Stichting Compassion
Foundation

Paul Baan - lid

Overige functies • Voorzitter Stichting 
Stewardship Foundation • Voorzitter Stichting 
Compassion Foundation • Voorzitter Stichting 
Noaber Foundation • Strategisch adviseur 
Noaber Foundation • Voorzitter George Avenue 
Foundation • Bestuurslid Ysselflowers B.V. • 
Bestuurslid Stichting the Owls Foundation

Annemarie Baan - secretaris

Overige functies • Leerkracht, Speciaal 
Basisschool Onderwijs. Rehobothschool
Barneveld

Dr. Harmen van Wijnen - voorzitter

Overige functies • Voorzitter College van 
Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede • 
Bestuurslid Vereniging Hogescholen • 
Portefeuillehouder VH Sectoraal adviescollege 
hogere sociale studies (SAC HSS) - Vereniging 
Hogescholen • Voorzitter Bestuurlijke 
Commissie Arbeidsvoorwaarden - Vereniging 
Hogescholen • Voorzitter cao-overleg hbo sector 
- Vereniging Hogescholen • Voorzitter Stichting 
Steunfonds Christelijk Onderwijs • Predikant 
buiten vaste bediening binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland • Secretaris van de Stichting 
Ondersteuning Hervormd Vreeswijk • Secretaris 
Rotaryclub Nieuwegein • Lid Maatschappij van 
Welstand • Comité van aanbevelingen Stichting 
Present • Lid Raad van Toezicht Theater De Kom, 
Nieuwegein

Prof. Dr. Elbert Dijkgraaf - lid

Overige functies • Lid Tweede Kamerfractie SGP 
(tot 11 apriul 2018) • Lid deputaatschap Kerk en 
Overheid Gereformeerde Gemeenten • 
Bijzonder hoogleraar economie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam • Voorzitter Bestuur 
Stichting William Carey Foundation Netherlands 
te Putten • Lid Bestuur van de Vrienden van de 
Molens in het Rottemerengebied • Columnist 
ND • Lid Raad van Advies Stewardship Ventures 
B.V. – per januari 2017

Mr. Dr. Chris Dijkstra - lid

Overige functies • Partner bij Visser & Visser 
Belastingadviseurs B.V. • Managing Director The 
Watermill Consultants DWC-LLC (Dubai) • 
Universitair docent Radboud Universiteit 
Nijmegen • Secretaris Deputaatschap
Emerituskas Gereformeerde Gemeenten • Lid 
Deputaatschap Kerk & Overheid Gereformeerde 
Gemeenten • Docent aan de Beroepsopleiding 
voor het Notariaat
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FINANCIEEL

Begroting

De stichting werkt op basis van een toegezegde donatie, 
waarvan de hoogte jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld door de 
donerende stichting. 

Op basis hiervan verwacht het bestuur in 2018 ca. 280.476 euro 
te kunnen besteden in het kader van haar doelstellingen. 
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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 ondersteund 
met een bijdrage.



INKOMSTEN EN UITGAVEN

Bedragen x 1.000 euro 2017 2016

ACTUEEL BUDGET ACTUEEL BUDGET

STICHTING ELEVEN 
FLOAWERS FOUNDATION

768 519 365 300

DONATIE 768 519 365 300
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UITGAVEN

Bedragen x 1.000 euro 2017 2016

ACTUEEL BUDGET ACTUEEL BUDGET

STICHTING ELEVEN 
FLOAWERS FOUNDATION

714 519 458 472

PROGRAMMA 
GERELATEERDE KOSTEN*)

522 696 385 405

ORGANISATIEKOSTEN 192 212 73 67

*)
Programma gerelateerde kosten bestaan uit toegekende donaties en giften en kosten die 
rechtstreeks verband houden met het verlenen van niet-financiële steun.

INKOMSTEN


