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Inleiding
Stichting 4711 Foundation, statutair gevestigd te Terschuur, is opgericht op 18 mei 2015 met als 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, gezondheidszorg en zorg en
cultuur en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het financieel ondersteunen van rechtspersonen
(met een algemeen nut beogende doelstelling) die qua doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de
stichting.
Om haar activiteiten mogelijk te maken wordt in de planperiode 2015-2017 jaarlijks een donatie toegekend
door stichting Stewardship Foundation (SSF). De omvang van deze donatie zal jaarlijks opnieuw worden
vastgesteld. 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.
De stichting besteedt de verkregen middelen conform de doelstelling en daarmee in principe aan de projecten in de volgende sferen:
1. Zingeving: levensbeschouwelijke zaken
2. Ontwikkeling: onderwijs
3. Ontplooiing: welzijn en hulpverlening
4. Gezondheid: gezondheid
5. Beweging: mobiliteit
6. Kracht: culturele initiatieven
7. Geborgenheid: bijzonder erfgoed
Er kan daarbij voor planperioden een thematisch accent worden gelegd (zie ook onder ‘Kernprincipes’).

Missie
Stichting 4711 Foundation is betrokken bij de samenleving en de burgers die de samenleving mee maken
en onderhouden. Zij stimuleert en ondersteunt initiatieven die samen leven verbeteren.

Criteria
Bij de beoordeling van aanvragen voor het beschikbaar stellen van financiële middelen in de vorm van
donaties, wordt gebruik gemaakt van toetsing op bepaalde criteria.


Impact: Er wordt bekeken of er een door de aanvrager aantoonbare verandering/verbetering wordt
nagestreefd.



Vernieuwend: De vraag wordt gesteld of het een project is waarvan de inhoud en de vorm al vele
malen eerder zijn gedaan en/of waarin de vernieuwende elementen zitten.



Ondernemend: Er wordt belang gehecht aan een ‘zakelijke’ houding van de aanvrager, gericht op behalen van resultaten, planmatig en als het even kan uiteindelijk gericht op gehele of gedeeltelijke financiële onafhankelijkheid.



Co-financiers: Zijn er ook andere partijen bij de financiering betrokken (financieel en/of in natura)?



Stakeholders-betrokkenheid: Het wordt van belang gevonden dat de doelgroepen en de direct belanghebbenden op een of andere manier bij het project zijn/worden betrokken.
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Samenwerking: Staat de organisatie open voor samenwerken met andere organisaties en zoekt deze
ook samenwerking.



Transparant: De aanvrager is transparant over resultaten, werkwijzen, methoden, omzet, financiële
huishouding etc.



Christelijke waarden: De inhoud en werkwijze van project/organisatie is niet tegengesteld aan de door
het bestuur geaccepteerde en geleefde intrinsieke en extrinsieke christelijke waarden.

Kernprincipes van de stichting
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.”
Voor de planperiode 2015-2017 wordt daarbij het accent gelegd op onderwijs en cultuur.
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden.
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.

Werkwijze
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.
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Bestuur en Raad van Advies

G.G.J. [Rutger] Baan
Voorzitter
(Neven-)functies
• Solution Manager IBM Nederland N.V.
• Voorzitter Stichting Noaber Foundation
• Bestuurslid Noaber Ventures B.V.
• Bestuurslid Stichting Noaber Philanthropy
• Bestuurslid Stichting Ambitus Foundation
• Bestuurslid (secretaris) Rehoboth School Kootwijkerbroek

J.H. [Johanneke] van de Scheur-Baan
Penningmeester/Secretaris (tevens plv. Voorzitter)
(Neven-)functies
• Voorzitter Investment Committee Stichting Actio
• Voorzitter Investment Committee Stichting SIB
• Voorzitter Investment Committee Stichting Safehaven
• Bestuurslid IJsselflowers B.V.
• Bestuurslid Stichting Noaber Foundation

J.H. [Mineke] Baan-Pas
Lid
(Neven-)functies
• Bestuurslid Stichting Noaber Foundation
• Bestuurslid Stichting Noaber Philanthropy
• Bestuurslid Stichting Compassion
• Bestuurslid Stichting Stewardship Foundation
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J.G.P. [Paul] Baan
Lid
(Neven-)functies
• Bestuurslid Stichting Stewardship Foundation
• Bestuurslid Stichting Compassion
• Bestuurslid Noaber Foundation
• Bestuurslid Noaber Ventures
• Bestuurslid IJsselflowers B.V.
• Bestuurslid Stichting the Owls Foundation
• Bestuurslid George Avenue Foundation
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Raad van Advies

Prof. Dr. E. [Elbert] Dijkgraaf
Lid
(Neven-)functies
 Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (voor de Staatkundig Gereformeerde Partij)
 Lid Deputaatschap Kerk en Overheid Gereformeerde Gemeenten
 Bijzonder hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
 Special Advisor van het Noaber Netwerk
 Voorzitter Bestuur Stichting William Carey Foundation Netherlands
 Lid Bestuur van de Vrienden van de Molens in het Rottemerengebied
 Columnist Nederlands Dagblad (ND)

Beloningsbeleid
Conform de statuten van de Stichting ontvangen de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden
en onkosten, gemaakt in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.
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Projecten
In het verslagjaar 2015 heeft het bestuur twee maal vergaderd en zijn de volgende projecten geaccordeerd of gedoteerd.
Voor de startfase van de stichting (2015-2017) is gekozen hetgeen in de doelstelling van de stichting is
geformuleerd, te accentueren in de begrippen onderwijs en cultuur. Wat betreft onderwijs gaat de belangstelling uit naar de ontwikkeling van methoden voor het geven van onderwijs als ook het geven van
onderwijs zelf, inclusief de omstandigheden waarin dat gebeurt. Het begrip cultuur wordt gebruikt ‘voor
alles wat door de samenleving wordt voortgebracht: de levensvisie en levenswijze van een volk (de manier
van zien, zijn en doen). 'Cultuur' wordt dan tegenover 'natuur' gesteld.’ In engere zin gebruiken wij de
term voor ambachten, erfgoed en wetenschap.
Op de volgende pagina’s volgt een korte omschrijving van de projecten waarin in 2015 een donatie en/of
gift geschonken is.
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Stichting William Carey Foundation Netherlands

De Stichting William Carey Foundation zal de financiële middelen die beschikbaar worden gesteld, aanwenden om de Jan Peter Memorial School in India
de gelegenheid te geven haar doelstellingen te realiseren. Dit is het geven van
uitstekend en waardevol onderwijs en een waardevolle opvoeding aan leerlingen waarvan een groot deel kansarm is.

Stichting Tichelwaark
Theeschenkerij Rohaan

Bijdrage aan een museum waarin de geschiedenis van inmiddels verloren gegane industrieën – eertijds belangrijk voor de betreffende regio – worden tentoongesteld ten behoeve van bijvoorbeeld scholieren en recreërende passanten. De bezoekers krijgen een indruk van de levenswijze van de regio zoals die
zich in het verleden voordeed.

News2Learn

Project waarin een onderwijsmethode voor het basisonderwijs wordt ontwikkeld. De betreffende methode biedt leerlingen online leerstof aan op het gebied van begrijpend lezen en mediawijsheid. 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.

St. Museum Catharijneconvent

Bijdrage ten behoeve van een expositie waarin het heden, verleden en de
toekomst van door het christelijke geloof geïnspireerd ‘omzien naar elkaar’
wordt belicht en toegelicht, waarbij de inzet van multimedia wordt toegepast.
De expositie toont hoe onze Nederlandse cultuur ‘barmhartigheid’ heeft
vormgegeven en gestimuleerd; ter ‘lering’.
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Stichting Puurveense Molen

Stichting 4711 Foundation heeft een gift geschonken voor het opnieuw opbouwen en in stand houden van een windmolen in Kootwijkerbroek, nadat de vorige molen in 1964 door een brand werd verwoest.

Stichting Cuban Cultural Ventures

Voor het tot stand brengen van een culturele en/of wetenschappelijke uitwisseling van en naar Cuba heeft Stichting 4711 Foundation een gift verstrekt
voor een aantal projecten van Stichting Cuban Cultural Ventures.

Lebone Village

Stichting 4711 Foundation heeft een gift verstrekt voor de aanschaf van een
nieuwe tractor voor Lebone Agriculture, om zo de landbouwactiviteiten goed
uit te kunnen voeren. De activiteiten van Lebone, Zuid Afrika, zijn gericht op
het bevorderen van goede gezondheid, zorg, onderwijs en zelfredzaamheid
van de bewoners en omwonenden van Lebone Village, waaronder kwetsbare
kinderen, hun ouders, en allen die door armoede worden getroffen.
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Begroting 2016
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 2016 ca. €404.500 te kunnen besteden in het kader van haar doelstellingen.
ANBI
Op 21 augustus 2015 is Stichting 4711 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.
Beleid ten aanzien van het Eigen Vermogen
Het beleid van het bestuur is om zoveel mogelijk van de middelen direct aan de doelstellingen van de stichting ten goede te laten komen. Er zal geen vermogensvorming binnen de stichting plaatsvinden.
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 onze ondersteunende Stichting Stewardship Foundation.
Stichting 4711 Foundation mag er van uit gaan dat de toekenning vanaf 2017 ca. €500.000 zal bedragen.
De daadwerkelijke toekenning wordt jaarlijks bepaald in het budgetoverleg van het bestuur van Stichting
Stewardship Foundation. Het is de intentie van Stichting Stewardship Foundation tot en met 2019 jaarlijks
een donatie te doen van € 500.000, mits de periodieke evaluaties conform de SOP’s van het Noaber netwerk geen aanleiding geven de jaarlijkse donaties aan te passen.

Inkomsten en uitgaven
INKOMSTEN
(bedragen x € 1)

2015
ACTUEEL
500.000
500.000

Donatie
Stichting 4711 foundation

UITGAVEN
(bedragen x € 1)

2014
BUDGET
500.000
500.000

2015

Programma-gerelateerde kosten*
Organisatiekosten
Stichting 4711 foundation

ACTUEEL
262.500
65.681
328.181

ACTUEEL

BUDGET

2014
BUDGET
375.000
64.200
439.200

*

ACTUEEL

BUDGET

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