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VOORWOORD BESTUUR
“Samen”. Met dat ene woord is veel gezegd over de missie van Eleven Floawers
Foundation. Door samen te werken, samen te leven, samen te zorgen is de
samenleving het best gediend. Daar staat Eleven Floawers Foundation voor. Impact
hebben op de samenleving. Niet zomaar impact, maar impact vanuit de bedoeling
om het welzijn en de kwaliteit van het onderling samenleven te vergroten.
Juist in 2020 waarin de Covid-19 pandemie de samenleving heeft stil gezet is
gebleken hoe belangrijk “samen” is. Aan de ene kant zagen we de enorme druk op
de zorg, het onderwijs, (kleine) ondernemers, families en gezinnen. Aan de andere
kant zagen we ook de veerkracht en creativiteit van veel individuen, instellingen,
organisaties en bedrijven.
In deze omstandigheden wil Eleven Floawers Foundation een bijdrage leveren door
kennis, creativiteit en visie in te zetten. Ook in 2020 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. Namens het bestuur wil ik dan
ook iedereen hartelijk bedanken voor de inzet in het afgelopen jaar.
Ook in 2020 was zichtbaar hoe de kernwaarden van de familie Baan geworteld in de
Bijbel verder zijn uitgediept en ook tot hun recht zijn gekomen, juist in moeilijke
omstandigheden in de samenleving.

In 2020 werd de wereld
getroffen door een wereldwijde
pandemie van het Corona-virus.
Het bestuur van de Eleven
Floawers Foundation is zich
bewust dat de maatregelen die
in het kader van de pandemie
zijn genomen, vragen om extra
aandacht voor het welzijn van
mensen, jong en oud.
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Harmen van Wijnen
Voorzitter Bestuur

VOORWOORD FAMILIE
Alleen samen!
In 2020 stond veel in het teken van de coronapandemie.
Het virus en de maatregelen om het virus in te dammen, grepen niet alleen in op de
volksgezondheid en de economie, maar ook op de manier waarop we contact met
elkaar hebben, werken en onderwijs volgen.
Vooral voor kwetsbare groepen in onze samenleving zijn de gevolgen ingrijpend.
Voor deze groepen wil Eleven Floawers Foundation er nu juist inspirerend zijn.
Met het oog op hun inclusie.
Met een houding van gelijkwaardigheid.
Maatschappelijke vraagstukken los je immers nooit alleen op.
Dat doe je door samen te werken op basis van gelijkwaardigheid.
Niet door met pasklare antwoorden te komen.
We gingen zoveel al maar mogelijk met elkaar in gesprek.
Ook in 2020 hebben we verschillende projecten ondersteund die inhoud en vorm
geven aan onze missie en visie. Onze bijdragen waren daarbij niet alleen financieel,
maar ook door de inzet van kennis en expertise van onze toegewijde medewerkers.
Als bestuur zijn we hen hier dankbaar voor.

Namens familie J.G.P. Baan
Geert-Jan Baan
Bestuurslid Eleven Floawers Foundation
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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 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

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.
Statutenwijziging 10 juli 2019
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
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”.
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.
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.
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.
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BELEID vervolg
Activiteiten Eleven Floawers Ventures
De impact investeringsactiviteiten vormen een integraal onderdeel van de
activiteiten van de stichting en passen binnen de statutaire doelstelling en
beleidsmatige focus.
De investeringen van Eleven Floawers Ventures liggen o.a. op het terrein
van educatie (Wizenoze), greencare (Rockstar AgriFood) en toegankelijke
mobiliteit (Vecore).
In het najaar van 2020 heeft het bestuur besloten de deelneming Eleven
Floawers Ventures B.V. te verkopen. Deze verkoop is in april 2021
gerealiseerd.
Financiële doelstelling en beleggingsbeleid
De participaties moeten potentieel een positief rendement kunnen
realiseren. Op portfolioniveau wordt op termijn een revolverend niveau
nagestreefd.
Naast de impact die wordt gerealiseerd door de focus op investeringen die
aansluiten bij de doelstelling van de stichting, wordt impact bereikt door te
investeren in een relatief vroege fase met een hoger risicoprofiel.
Eleven Floawers Ventures heeft diverse beleggingen in niet markt
genoteerde financiële instrumenten. Daarnaast heeft de Stichting belegd in
overige vorderingen. De overige vorderingen zijn langlopend en worden
aangehouden tot einde van de looptijd. Deze vorderingen hebben een vast
rentepercentage.
Het bestuur heeft geen actief beleggingsbeleid. Het krediet-risico 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.
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BESTEDINGEN
In 2020 zijn wij onder meer betrokken geweest bij de volgende initiatieven.
Eleven Floawers Foundation
Wij maken een onderscheid tussen projecten en giften. De eerste
ontvangen een financiële bijdrage van >10.000 Euro en de laatste < 10.000
Euro. Projecten waarin in 2020 aan gedoneerd zijn bijvoorbeeld:

George Avenue Foundation (een Zwitserse stichting rond greencare)
Welzijn op Recept (eerstelijns zorg verwijst naar welzijnswerk)
Stichting Join us
Vraag Elkaar
Inspiratienetwerk Tijd voor Actie
De onderste drie projectfinancieringen worden in dit jaarverslag kort
toegelicht.

In 2020 zijn verschillende giften beschikbaar gesteld, zoals:
CROSS CULTURE NIEUWEGEIN
STICHTING GAVE JONGERENKAMPEN
RACHAM INLOOPHUIS EX-PROSTIUEES
SOCIAAL NETWERK NEDERLAND
STICHING BOOTVLUCHTING
GEVANGENZORG NEDERLAND
CRISISFONDS KWETSBARE KINDEREN THUIS
EDUCATIS BASISSCHOLEN
CUBAN CULTURE VENTURES
ST. PARK HOGE VELUWE

Eleven Floawers Ventures
Een tweetal investeringen worden in dit jaarverslag kort toegelicht:
ROCKSTART
VECORE
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STICHTING JOIN US
Stichting Join us dringt eenzaamheid terug onder jongeren tussen de 12 en
25 jaar, door jongeren samen te brengen en te helpen sociaal sterker te
worden. Het Join us programma, i.s.m. lokale welzijnsorganisaties, is
inmiddels actief in 21 gemeentes en regio’s.

Dylan “Over vijf jaar hoop ik een vaste vriendenkring te hebben. Gewoon een groepje
mensen bij wie ik me prettig voel en waar ik altijd terecht kan. Ik hoop ook dat ik dan
makkelijker in de omgang ben dan nu en iets minder onzeker. Niet meer bang om
afgewezen te worden, dat zou mooi zijn.
Lies:
“Eenzaam? Dat zijn alleen ouderen toch? Inmiddels weet ik maar al te goed dat het je
op alle leeftijden kan overkomen. Ik hoop dat mijn verhaal de andere kant van
eenzaamheid laat zien: die van in contact staan en vrienden hebben, maar jezelf toch
alleen voelen.
Mentaal en fysiek
Ik ben 19, woon op kamers in Rotterdam en ik ben eenzaam. Hoewel ik niet zo’n fan
ben van het woord. Liever noem ik het ‘mezelf mentaal en fysiek alleen voelen’.
Fysiek in de zin van dat ik het mis om ’s avonds tegen iemand aan te kruipen en een
knuffel te krijgen. Mentaal bedoel ik de behoefte aan iemand om mijn problemen én
de mooie dingen in het leven mee te delen.
‘Samen dubbel van het lachen

De Join us campagne Stay Up werd opgericht aan het begin van de
coronacrisis en was bedoeld om jongeren op te vrolijken. Om positief te
blijven werden jongeren uitgedaagd kleine geluksmomenten te delen. Die
berichten werden gemanaged door de jongerenraad van Stichting Join us.
Jongeren die behoefte hadden aan meer sociaal contact bood Join us de
online vriendendienst Stay Connected. Via online groepen die werden
begeleid door Join us, werden jongeren samengebracht. Plezier maken was
het voornaamste doel, maar daarnaast was er ook ruimte voor social
challenges. Het effect van Stay Connected was zo positief dat het wordt
voortgezet onder de naam Join us Online. Jongeren en jongvolwassenen
tussen de 18 en 30 jaar komen in groepen met elkaar in verbinding en
leren hoe zij een passend netwerk kunnen opbouwen en behouden. Join us
Online is bedoeld voor jongeren die zich niet kunnen aansluiten bij een
fysieke locatie van Join us omdat er geen groep in hun gemeente of regio
actief is.
Join us Educatie richt zich op deskundigheidsbevordering van het sociaal
domein en onderwijs. Join us biedt webinars, lezingen, trainingen en
workshops aan voor overheidsinstellingen, scholen, sociaal
werkorganisaties en andere geïnteresseerden. Door kennis over
eenzaamheid te vergroten worden jongeren eerder gesignaleerd.

Van de slappe lach tot aan samen huilen. Hebben we dat niet allemaal nodig?’, Jolanda van
Gerwe, oprichtster van Join us

Wij leveren een financiële bijdrage aan het in stand houden van de
organisatie Join us.
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VRAAG ELKAAR
Vraagelkaar staat voor verbinding van buurtgenoten op basis van
vriendschap, een gelijkwaardige relatie.
Potentiële leden kunnen online of telefonisch een profiel aanmaken en
matching gebeurt door een Vraagelkaar inspiratiecoach. Daarna worden de
deelnemers ook begeleid in het aangaan van het contact en de
vaardigheden die daarbij horen om de vriendschap te laten beklijven. Op
de website of via de app kunnen leden praktische of sociale hulpvragen
plaatsen, vraag en aanbod worden met elkaar verbonden. Ontmoeting is bij
alle activiteiten een belangrijk element.
Je komt de Vraagelkaar gelukstafels tegen in buurthuizen, bibliotheken, de
supermarkt en op de markt, een laagdrempelige manier op contacten te
leggen. Daarnaast worden er groepsactiviteiten (15-400 pers)
georganiseerd: de Vraagelkaar cafés en Gelukscaroussels, vaak in
samenwerking met een zorginstelling of bijvoorbeeld een
woningbouwcorporatie. Na afloop van deze evenementen gaat 65% van de
deelnemers met een afspraak met een buurtgenoot naar huis.
In 2020 is de Vraagelkaar Academie gelanceerd, om leden te stimuleren in
persoonlijke ontwikkeling. Ze krijgen kennis, praktische handvatten en
oefeningen aangereikt om te groeien in bijvoorbeeld veerkracht,
communicatie, zelfreflectie etc.

Wij ondersteunen Vraagelkaar met een financiële bijdrage aan de
herinrichting van de processen en de creatie van de Vraagelkaar Academie.
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Petra Donker, directeur EOKS over de samenwerking: “Ik ben al sinds de oprichting
fan van de missie en methodiek van Vraagelkaar. Het kan voor onze bewoners van
grote toegevoegde waarde zijn om laagdrempelig vraag en aanbod uit te wisselen,
maar zeker ook om elkaar onderling beter te leren kennen en nieuwe vriendschappen
aan te gaan. De 13 studenten die ook in ons huis wonen, gaan de bewoners
assisteren bij het invullen van de profielen en bij het in kaart brengen van behoeften
en wensen. Deze interne ondersteuning is van groot belang, in verband met het
grotendeels digitale karakter van Vraagelkaar. Het geeft de bewoners vertrouwen.
Daarnaast is het fijn dat Vraagelkaar ondersteunt met de software, diverse leuke en
praktische tools en coaching bij het tot stand brengen van verbindingen.”
Ericka,
“Bij Vraagelkaar had ik een verzoek neergelegd of er iemand was die mij kon helpen
met de laptop. In februari belde Vraagelkaar toen met de boodschap dat Ericka me
wel wilde helpen. Vervolgens belde Ericka zelf en heb ik haar gevraagd of ze wilde
komen. We hebben gemberthee gedronken en het probleem met de computer was
eigenlijk zo opgelost. Maar we zijn toen aan de praat geraakt en het bleek te klikken
tussen ons”, vertelt Gerda.

TIJDVOORACTIE
TijdVoorActie brengt jongeren via lokale jongeren- vrijwilligersnetwerken in
beweging om zich vrijwillig in te zetten voor eenzame en kwetsbare
mensen in Nederland. De beweging is inmiddels actief in 30 steden.
TijdVoorActie inspireert, coacht en faciliteert jonge ondernemende pioniers
in het opzetten van een lokaal jongeren vrijwilligersnetwerk.
‘Corona bracht ons terug naar onze wortels’
‘Toen corona kwam, bracht het ons terug naar onze wortels. Waarom doen we dit
eigenlijk? Om in tijden als deze klaar te staan voor elkaar. Dat gaf ons nieuwe energie
en nieuwe mogelijkheden. Maar we zagen ook nood. En dan ga je handelen.’

‘Jongeren helpen om van betekenis te zijn’
De lokale netwerken van TIjdVoorActie door het hele land, zijn relevanter dan ooit.
Dat ziet Johanna Hoving, sinds vijf jaar werkzaam als netwerkadviseur bij de
jongerenbeweging. ‘Corona heeft ervoor gezorgd dat beter in beeld is gekomen
waarom vrijwilligers zo hard nodig zijn. We willen jongeren helpen om in dit
vrijwilligerswerk van betekenis te zijn.’

De pioniers zijn continu bezig om jongeren enthousiast te maken om zich in
te zetten voor een ander. Daarnaast benaderen zij (maatschappelijke)
organisaties en halen ze hulpvragen op. Vrijwilliger en hulpontvanger
worden zo goed mogelijk te matchen zodat het voor beiden een prettige
ontmoeting en ervaring is. Elk jongeren vrijwilligersnetwerk heeft een eigen
identiteit en sluit specifiek aan bij de situatie en de betreffende stad. In de
ene stad is bijvoorbeeld meer aandacht voor eenzame ouderen, in de
andere stad voor statushouders.
Om de pioniers en de bestuurders van de lokale netwerken goed toe te
rusten heeft Tijd voor Actie een leerlijn ontwikkeld, te weten het
XpertiseCentrum. De primaire taak van dit XpertiseCentrum is het delen
van opgedane kennis en ontwikkelde expertise voor projectleiders en
bestuurders van de lokale netwerken, maar ook voor belanghebbenden bij
andere vrijwilligersorganisaties, zorgaanbieders, fondsen en gemeenten.
Het XpertiseCentrum heeft ook een adviserende rol richting bijvoorbeeld
gemeenten over de manier waarop jongeren als vrijwilliger ingezet kunnen
worden voor eenzame ouderen en andere kwetsbare groepen in de
samenleving.

Onze betrokkenheid, wij leveren een financiële bijdrage aan de
ontwikkeling van het XpertiseCentrum van TijdVoorActie.
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ROCKSTART
Rockstart biedt start-ups accelerator programma’s aan waarin het jonge
bedrijven financiert, operationeel ondersteunt en coacht om zo de propositie
te verbeteren, samenwerkingsverbanden te leggen en hun groei daarmee te
versnellen.
De programma’s zijn sector specifiek. Rockstart AgriFood (RAF) richt zich op
zeer vroege fase (seed fase) startups die een innovatief product hebben
ontwikkeld binnen de agrarische sector en voedingsproductie. De oplossing
moet bijdragen aan optimalisatie van de productiecapaciteit, beperken van
verspilling van voedsel en het verbeteren van de transparantie en
duurzaamheid in de sector.
Een investering in Rockstart AgriFood sluit goed aan bij de impact ambities
van EFV, vormt een opportunity om de sector te leren kennen, netwerk op
te bouwen en >50 bedrijven goed te leren kennen (dealflow), met een
beperkte tijdsinvestering. Daarnaast is de afgelopen 4 jaar de
samenwerking met Rockstart als positief ervaren.

Onze voedselvoorzieningsindustrie is klaar voor disruptie. Rockstart
AgriFood ondersteunt dynamische, op technologie gerichte startups, missie
gedreven bedrijven, ervaren mentoren, naast gedurfde investeerders om
positieve verandering te smeden in de richting van een holistisch
voedselvoorzieningssysteem.

De betrokkenheid van EFV kan op meerdere manieren worden
vormgegeven. Hierbij kan gedacht worden aan betrokkenheid gedurende
het selectie proces, coaching van participaties, investor diners gedurende
het programma, elk kwartaal een sector update en jaarlijks een industrie
review en eventueel co-investeringen in participaties.

AGRIFOOD
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VECORE
VECORE levert technologie waarmee wagenparkbeheerders,
autoverhuurders, mobiliteitsplatformen en leasemaatschappijen een
efficiencyslag kunnen maken en waardoor kosten en milieubelasting
gereduceerd worden.
Met de technologie is het mogelijk dat meerdere gebruikers een of
meerdere voertuigen delen. Hiermee wordt ingespeeld op de transitie van
het belang van eigendom van vervoersmiddelen naar het gebruik van
vervoersmiddelen.
“De laatste jaren hebben we ontzettend veel geïnvesteerd in de technische
(door)ontwikkeling van het meest oplossingsvolledige B2B en B2C
autodeelplatform van Nederland. De splitsing past bij de ontwikkelingen
van de markt en sluit ook aan bij de ambitie om de activiteiten van
autodeeltechniek verder uit te breiden. Door het grote aantal
functionaliteiten en de flexibiliteit van onze technologieplatform kunnen
wagenparken tot wel 40% besparen.”
Reinald Bronkhorst
CEO en founder

De oplossing bestaat uit een box, een online portal en een app. Met de box
wordt het openen en sluiten van het voertuig geregeld, en het volledig
monitoren van het voortuig, waaronder rijgedrag, verbruik/ecoscore,
locatie, accuspanning en tankinhoud. Met het online portaal kunnen
wagenparkbeheerders de verschillende voertuigen beheren, terwijl de app
het overzicht biedt voor de eindgebruikers, en de mogelijkheid voor het
reserveren van voertuigen. Ook bevat het platform een km- (privé/zakelijk),
schade- en boeteadministratie. Met de app is het gebruik van een sleutel
niet meer nodig.
Autodelen biedt ook nieuwe mogelijkheden voor kwetsbare groepen in de
samenleving. Vervoersarmoede kan zorgen voor sociale isolatie,
gezondheidsklachten of verlies van werk. Kwetsbare groepen in de
samenleving zoals ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en mensen met
lagere inkomens worden beperkt in hun fysieke mobiliteit.

Door het bestrijden van zogeheten ‘mobiliteitsarmoede’ wordt het sociaal
isolement van deze doelgroepen verkleind en kansen op onderwijs,
arbeidsmarkt en een betere gezondheid vergroot
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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 6,7 miljoen dat gedurende een aantal komende jaren
geheel aangewend zal worden voor projecten en giften die aansluiten bij haar
doelstelling.

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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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 2020 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.
Wijziging bestuur

Mede als gevolg van een doorontwikkeling in de Focus van missie en visie van de
Eleven Floawers Foundation is per 1 januari 2021 de samenstelling van het
bestuur gewijzigd en uitgebreid.
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.
Lunteren, 28 juni 2021
Het Bestuur
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BESTUUR 2020
Bestuur [v.l.n.r]
Dr. H.J. (Harmen) van Wijnen - Voorzitter
G.G.J. (Rutger) Baan - Lid
G.J. (Geert-Jan) Baan - Lid
S. (Steven) van Westreenen - Lid

Prof. Dr. E. (Elbert) Dijkgraaf M. (Matthijs) Blokhuis
Managing Director
Chief Executive Advisor
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BESTUUR 2021
Bestuur [v.l.n.r]
Dr. H.J. (Harmen) van Wijnen - Voorzitter
Prof. Dr. E. (Elbert) Dijkgraaf - Lid
S. (Steven) van Westreenen - Lid
G.J. (Geert-Jan) Baan – Lid
R.J.W. (Rien) Baan - Lid

NOG GEEN FOTO
BESCHIKBAAR

T. (Theo Dijkstra
Directeur
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BESTUUR 2020
Dr. Harmen van Wijnen
Voorzitter Bestuur

Steven van Westreenen
Bestuurslid

Rutger Baan
Bestuurslid

Overige functies: Voorzitter College van
Bestuur van de Christelijke Hogeschool
Ede (hoofdfunctie) tot 1 mei 2020 •
Bestuurslid Vereniging Hogescholen •
Voorzitter onderhandelingsdelegatie caoVereniging Hogescholen • Lid bestuur van de
Stichting ZPW (Zelfstandige Publieke
Werkgevers) • Lid Pensioenkamer van de
ROP • Predikant buiten vaste bediening
binnen de Protestantse Kerk in Nederland •
Secretaris van de Stichting Ondersteuning
Hervormd Vreeswijk • Lid Raad van Toezicht
Maatschappij van Welstand • Comité van
aanbevelingen Stichting Present
• Lid Raad van Toezicht Theater De Kom,
Nieuwegein

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

Overige functies: Solution Manager IBM
Nederland N.V. • Bestuurslid Stichting
Noaber Foundation • Bestuurslid Noaber
Ventures B.V • Bestuurslid Stichting
Stewardship Foundation • Bestuurslid
Eleven Floawers Ventures B.V. •
Bestuurslid Stichting Compassion
Foundation
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Prof. Dr. Elbert Dijkgraaf
Chief Executive Advisor
Overige functies: Bijzonder hoogleraar
economie aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam • Voorzitter Bestuur Stichting
William Carey Foundation Netherlands te
Putten • Voorzitter Raad van Advies
Stewardship B.V. • Lid Raad van Advies
Stichting Stewardship Foundation • Lid Raad
van Advies Stichting Compassion Foundation
• eigenaar Dijkgraaf Strategisch Advies B.V. •
Lid Raad van Advies Van Westreenen •
Visiting professor Hebrew University in
Jerusalem • Voorzitter Commissie Aanpak
Leerlingdaling Voortgezet Onderwijs • Lid
Commissie Toekomst Accountancysector •
Voorzitter Stuurgroep Comite Effectiviteit en
Efficientie NVWA • Lid Advies Commissie
Stikstofproblematiek • Voorzitter Raad van
Toezicht Leliezorggroep • Lid Commissie AEB
• Lid Stuurgroep Comite Toereikendheid,
doelmatigheid en kostenonderzoek MBO,
HO en WO

Matthijs Blokhuis
Managing Director
Overige functies: • Managing Director
Stichting Noaber Foundation •
Managing Director Noaber Ventures B.V. •
Managing Director Stewardship Ventures
B.V. • Managing Director IRIS B.V. •
Managing Director Silicon Polder
Ventures/Eleven Floawers Ventures B.V. •
Director Vereniging NextGen Ventures •
Managing Director NextGen Ventures 2 •
Supervisory Board Member &niped
Prevention B.V. •
Supervisory Board Member Soulve
Innovation B.V.

Geert Jan Baan
Bestuurslid
Overige functies: Eigenaar Mindsense •
Bestuurslid Stichting Noaber Foundation
• Bestuurslid Noaber Ventures B.V. •
Bestuurslid Stewardship Ventures B.V. •
Bestuurslid Eleven Floawers Ventures BV. •
Bestuurslid Stichting Zeilen Met Visie •
Bestuurslid New Mobility Foundation • Lid
Raad van Advies Jan van Schaffelaarfonds •
lid Raad van Advies Maatschappelijke
Alliantie

BESTUUR 2021
Dr. Harmen van Wijnen
Voorzitter Bestuur

Steven van Westreenen
Bestuurslid

Geert Jan Baan
Bestuurslid

Rien Baan
Bestuurslid

Overige functies: Algemeen directeur
Pensioenfonds ABP (hoofdfunctie) vanaf 1
mei 2020 • 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

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

Overige functies: Eigenaar Mindsense •
Bestuurslid Stichting Zeilen Met Visie •
Bestuurslid New Mobility Foundation •
Bestuurslid Eleven Floawers Ventures B.V. •
Lid Raad van Advies Maatschappelijke
Alliantie • Lid Raad van Advies Jan van
Schaffelaar Fonds

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 • Bestuurder Stewardship
Ventures B.V. • Lid Raad van Advies Stichting
Stewardship Foundation • Voorzitter
Ysselflowers B.V. • Eigenaar Dijkgraaf
Strategisch Advies B.V. • Lid Raad van
Advies Van Westreenen • Voorzitter
Commissie Aanpak Leerlingdaling Voortgezet
Onderwijs • Lid Commissie Toekomst
Accountancysector • Voorzitter Raad van
Toezicht Leliezorggroep • Lid Stuurgroep
Comite Toereikendheid, doelmatigheid en
kostenonderzoek MBO, HO en WO •
Stuurgroep Toereikendheid, doelmatigheid
en kostenonderzoek MBO, HO en WO • Raad
van Toezicht Acture (vanaf 01-06-2020) •
Raad van Toezicht SRK Groep (vanaf 01-122020)

24
24

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

Lunteren, 28 juni 2021

H.J. van Wijnen
Voorzitter van het Bestuur
E. Dijkgraaf
Lid van het Bestuur
S. van Westreenen
Lid van het Bestuur
G.J. Baan
Lid van het Bestuur
R.J.W. Baan
Lid van het Bestuur
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