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1. Bestuursverslag 

 

 

Inleiding 

 

Stichting Eleven Floawers 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. Per 9 maart 2017 

heeft er een naamswijziging plaatsgevonden van Stichting 4711 Foundation naar Stichting Eleven Floawers Foundation. 

 

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 een 

vermogensfonds. 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 Eleven Floawers 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.  
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• 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. 

 

• 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 

 

 

In het verslagjaar 2016 bestond het bestuur uit G.G.J. Baan, voorzitter, J.H. van de Scheur-Baan, penningmeester en 

secretaris, J.H. Baan-Pas, lid en J.G.P. Baan, lid.  

 

 
 

G.G.J. [Rutger] Baan  

Voorzitter  

 

(Neven-)functies 

• Solution Manager IBM Nederland N.V.  

• Bestuurslid (voorzitter) Stichting Noaber Foundation – per januari 2017 

• Bestuurslid (algemeen directeur) Noaber Ventures B.V.  

• Bestuurslid Stichting Noaber Philanthropy – t/m december 2016 

• Bestuurslid Stichting Ambitus Foundation 

• Bestuurslid (secretaris) Rehoboth School Kootwijkerbroek 

 

 

 
 

J.H. [Johanneke] van de Scheur-Baan  - tot 2 januari 2017 

Penningmeester/Secretaris (tevens plv. Voorzitter) 

 

(Neven-)functies 

• Voorzitter Investment Committee Stichting Actio 

• Voorzitter Investment Committee Stichting SIB 

• Voorzitter Investment Committee Stichting Safehaven 

• Bestuurslid Ysselflowers B.V. – t/m december 2016 

• Bestuurslid Stichting Noaber Foundation – t/m december 2016 

• Bestuurslid Stichting Stewardship Foundation 

• Bestuurslid Stichting Compassion Foundation 
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J.H. [Mineke] Baan-Pas  

Lid, per 9 maart 2017 Penningmeester 

 

(Neven-)functie 

• Bestuurslid Stichting Noaber Foundation 

• Bestuurslid (penningmeester) Stichting Noaber Philanthrophy – t/m december 2016 

• Bestuurslid Noaber Ventures B.V. – per januari 2017 

• Bestuurslid Stichting Stewardship Foundation 

• Bestuurslid Stichting Compassion Foundation 

 

 

 

 

J.G.P. [Paul] Baan  

Lid  

 

(Neven-)functies 

• Voorzitter Stichting Stewardship Foundation  

• Voorzitter Stichting Compassion Foundation 

• Voorzitter Stichting Noaber Foundation – t/m december 2016 

• Voorzitter Noaber Ventures B.V. – t/m december 2016 

• Voorzitter George Avenue Foundation 

• Bestuurslid Ysselflowers B.V.  

• Bestuurslid Stichting the Owls Foundation 
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J.M. [Annemarie] Baan 

Lid, per 9 maart 2017 Secretaris 

 
• Leerkracht Rehobothschool Barneveld, Speciaal Basisschool Onderwijs. 
 
 
 
 
 
Raad van Advies 

 

 

Dr. H.J. [Harmen] van Wijnen 

Voorzitter, per 2 januari 2017 

 

(Neven-)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 
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Prof. Dr. E. [Elbert] Dijkgraaf 

Lid  

 

(Neven-)functies  

• Lid Tweede Kamerfractie SGP 

• 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. C.G. [Chris] Dijkstra 

Lid 

 

• 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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Beloningsbeleid 

In de statuten van de Stichting staat dat de leden van het bestuur geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden  

en dat onkosten, gemaakt in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. 

 

 

Projecten 

 

In het verslagjaar 2016 heeft het bestuur vier maal vergaderd en zijn 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 een aantal projecten en giften waaraan in 2016  

geschonken is: 

 
• Jan van Schaffelaar Fonds  
• Gevangenenzorg Nederland 
• Driestar Educatief 
• Korf, vereniging van christelijke kunstenaars 
• Sonante Vocale 
• Hudson Taylor 
• RuiterActief 
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Cultuur / samenleving 

 

Jan van Schaffelaar Fonds 

Het Jan van Schaffelaar Fonds is een zogeheten lokaal fonds dat actief zal 

worden in de gemeente Barneveld. Stichting Eleven Floawers Foundation is 

tezamen met een aantal anderen, initiatiefnemer van het fonds en heeft een 

donatie verstrekt die op afroep beschikbaar zal zijn voor de periode 2017-

2021.  

 

Het Jan van Schaffelaarfonds stelt zich ten doel de leefbaarheid in de 

gemeente Barneveld te verbeteren door het stimuleren van nieuwe 

verbindingen tussen personen, groepen en organisaties en daaraan een 

structurele bijdrage te leveren. 
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Onderwijs / Samenleving 

 

Gevangenenzorg Nederland  

Gevangenenzorg Nederland gelooft in herstel en wil gevangenen en hun 

familieleden begeleiden naar een hoopvolle toekomst zonder criminaliteit.  

Gevangenenzorg Nederland (GNd) is een maatschappelijke organisatie die 

zich vanuit een positief christelijke identiteit inzet om de integratie van 

gevangenen na detentie te bevorderen. Hierbij worden op grote schaal 

vrijwilligers ingezet die worden aangestuurd door professionele 

medewerkers. 

 

Als fonds willen we een bijdrage leveren aan de kosten die gemaakt worden 

voor de fondsenwerver bedrijven, met als doel de inkomsten vanuit het 

segment bedrijven de komende jaren te laten toenemen. Hiertoe is een 

donatie verstrekt voor de periode 2017-2019. . 
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Onderwijs 

 

Driestar Educatief 

Iedere zomer organiseert Driestar educatief in samenwerking met Erdee 

Media Groep en de RMU een zomerschool voor christelijke young 

professionals. 

 

De zomerschool is bedoeld hoger opgeleide professionals tot 35 jaar. In deze 

week geven sprekers uit onder andere de politiek, de wetenschap en het 

maatschappelijk veld interactieve presentaties over diverse onderwerpen. 

Daarnaast is er aandacht voor vorming vanuit het christelijk gedachtengoed 

door middel van een persoonlijke leerlijn.  

„Wanneer ik uit mijn veilige omgeving kom, weet ik niet of ik blijf staan in 

mijn geloof.” Een van de zeventien jonge deelnemers aan de zomerschool 

2016 van Driestar educatief liet zich recht in het hart kijken. 

 

Ook staan er culturele activiteiten op het programma en is er voldoende 

mogelijkheid voor onderlinge ontmoeting. 

 

Er is een gift verstrekt voor het organiseren van de zomerschool 2016 en 

2017. 
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Cultuur 

 
Korf  

vereniging van  

christelijke kunstenaars 

Bijdrage ten behoeve van de productie van een kunstboek met als thema 

Rotsvast- Psalmen verbeeld. KORF leden maken kunstwerken die ieder 

aansluiten bij een specifieke Psalm. Deze kunstwerken worden 

tentoongesteld tijdens de REFO 500 bijeenkomst in juni 2017 in de St 

Janskerk te Gouda.  

 

Er is een gift verstrekt voor de totstandkoming van dit boek. 
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Cultuur 

  

Sonante vocale  

Sonante Vocale is opgericht op 3 februari 1997. Zo’n 60 jonge en 

enthousiaste zangers en zangeressen steken hun liefde voor koormuziek 

niet onder stoelen of banken. Als reformatorische oratoriumvereniging 

voert zij klassieke muziek uit. 

 

“Een groep die de elementen ervaring en jeugdige kracht en enthousiasme 

weet te combineren. (…) Deze mensen zingen prachtig en wat een beleving 

van de tekst! Uitermate indrukwekkend! (…) Indien dit gezelschap mij ooit 

opnieuw mocht uitnodigen, zal ik niet lang moeten nadenken om toe te 

zeggen.” (Tenor Ludwig van Gijsegem na de uitvoering van de Messiah) 

 

Ter ondersteuning voor de uitvoering van deze concerten is een gift 

verstrekt.  
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Onderwijs 

 

Hudson Taylor 

 

  

Stichting Hudson Taylor steunt christenen in China met goede lectuur en 

toerusting dmv samenwerking en financiële ondersteuning op het gebied 

van onderwijs, toerusting, lectuur en diaconaat.  

 

Er is een financiële bijdrage geleverd voor het ontwikkelen van 

studiemateriaal voor Chinese onderwijzers in het Christelijk onderwijs met 

thema’s als : 

a. Christian worldview development  

b. Principles of Christian education 

c. How to prepare for teaching a Bible class 
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Samenleving – mobiliteit 

 

RuiterActief 

RuiterActief biedt een dagprogramma op maat voor iedereen die vanwege 
een beperking niet kan meedoen in een reguliere onderwijs- of werksituatie. 
RuiterActief is verantwoordelijk voor het vervoer wanneer deelnemers 
hiervoor een beschikking hebben en brengt hen 6 dagen per week naar 
RuiterActief en visa versa. 
  
Vanwege de minimale vergoeding die ontvangen wordt via de gemeente is 
een financiële bijdrage geleverd voor een tweedehands 
personen(rolstoel)bus om zo de mobiliteit van deze doelgroep te 
verbeteren. 
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Begroting 2017 

 

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 2017 ca. €385.000 te kunnen besteden in het kader 

van haar doelstellingen. 

 

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.  

 

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 het vermogensfonds dat ons jaarlijks ondersteund met een bijdrage.  

 

Stichting Eleven Floawers 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 de ondersteunde stichitng.  

Het is de intentie van dit fonds jaarlijks een donatie te doen van € 500.000, mits de periodieke evaluaties conform de 

SOP’s geen aanleiding geven de jaarlijkse donaties aan te passen. 

 

 

 

 

INKOMSTEN 
(bedragen x € 1) 

2016 2015 

 ACTUEEL BUDGET ACTUEEL BUDGET 

Stichting Eleven Floawers Foundation 364.800 300.000 500.000 500.000 

Donatie 364.800 300.000 500.000 500.000 

 
UITGAVEN 
(bedragen x € 1) 

2016 2015 

 ACTUEEL BUDGET ACTUEEL BUDGET 

Stichting Eleven Floawers Foundation 457.521 471.820 328.181 439.200 

Programma gerelateerde kosten* 385.040 404.562 262.500 375.000 

Organisatiekosten 72.481 67.258 65.681 64.200 

 

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


