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VOORWOORD BESTUUR
De kracht van onze samenleving is zichtbaar en merkbaar daar waar mensen samen
komen en samen verantwoordelijkheid nemen. Dat kan op diverse plaatsen en
manieren gebeuren: binnen organisaties, verenigingen, instellingen,
ondernemingen, wijken of on-line. Deze sociale verbindingen zijn het cement van de
samenleving. Eleven Floawers Foundation heeft als missie om via het versterken van
deze (informele) netwerken impact te hebben op de samenleving.

Toch is het niet vanzelfsprekend dat iedereen erbij hoort. In een samenleving zijn er
ook mensen die geen onderdeel (meer) zijn van een sociaal verband. Dat kan
verschillende redenen hebben: sociaal, cultureel, financieel of vanwege gezondheid.
Juist in deze situaties wil Eleven Floawers van betekenis zijn om sociale verbanden
te versterken zodat zo veel mogelijk mensen erbij betrokken worden en een rol in
de samenleving kunnen innemen.

Ook in 2018 hebben we door het geven van donaties aan diverse projecten invulling
gegeven aan onze missie. In dit jaarverslag kunt u daar mooie voorbeelden van
lezen. We willen alle medewerkers betrokken bij Eleven Floawers van harte
bedanken voor hun inspirerende inzet in het afgelopen jaar. Het was een jaar waarin
we ook de governance van onze Foundation hebben aangepast en dat we van een
model met een Bestuur van familieleden en een Raad van Advies zijn overstapt naar
één Bestuur. Op deze wijze kunnen we op een betrokken wijze nauw samen werken
met de leden van de familie Baan aan de missie en visie van Eleven Floawers als
familiestichting.

Harmen van Wijnen
Voorzitter Bestuur

5

VOORWOORD FAMILIE
Het jaar 2018 was voor de Eleven Floawers Foundation in velerlei opzichten een
boeiend jaar. Een jaar waarin we allerlei uitdagingen niet uit de weg zijn gegaan en
weer als een ondernemende familiestichting hebben kunnen opereren. Dat we dit
niet “slechts als onze plicht” alléén hebben gedaan, maar mede omdat we onze
(actieve) betrokkenheid bij de verschillende projecten “kwijt konden” stemt ons tot
dankbaarheid.
Dat alles binnen onze focus van Inclusiviteit. Ieder mens wil immers erbij horen!
Iedereen wil immers meedoen! Het gezegde “samen staan we sterk(er)” bleek ook
in het achterliggende jaar nog steeds maar al te waar te zijn. Het stemt ons dan ook
tot blijdschap dat we hierin ons steentje hebben kunnen en mogen bijdragen.
Onderaan de streep staat er echter een ding vast. Het gezegde dat “de enige plaats
waar succes eerder komt dan werk is in het woordenboek” is ook in 2018 weer
opnieuw werkelijkheid gebleken. Ik wil dan ook graag iedereen heel hartelijk
bedanken voor welke bijdrage hierin dan ook.
Als enthousiaste Floawers hebben we opnieuw ons werk mogen doen. Dit in het
besef dat alles in Gods hand ligt. Hij, Die uiteindelijk alle dingen bestuurt en regeert.

Namens familie J.G.P. Baan
Rutger Baan
Bestuurslid
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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 verantwoordelijk 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.

Opdat en omdat die ander

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

8

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”
Ontwikkeling van thematische focus
Eerste planperiode (2015-2017) lag het accent op onderwijs , cultuur en
samenleven

In 2018 is een begin gemaakt met een heroriëntatie 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) van 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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BESTEDINGEN
In 2018 zijn wij onder meer betrokken geweest bij de volgende projecten*).
BUITEN GEWOON LEREN
ONDERZOEK ONDERWIJSBOERDERIJEN
HULP IN PRAKTIJK
APP UITGEREKEND NU
TRAUMABEGELEIDING NIEUWKOMERSSCHOOL
In 2018 zijn verschillende giften*) beschikbaar gesteld, verdeeld over drie
thema’s: onderwijs, cultuur en samenleven (met enkele voorbeelden):
LEESMETHODE SPECIAAL BASISONDERWIJS
ZOMERSCHOOL
TOERUSTING JONGEREN
AMBITUS ORGELCONCOURS
CELLO ALS WELKOM
KOORSCHOOL
JONGERENKAMPEN
WEEK VAN HET LEVEN
CAMPAGNE TEGEN EENZAAMHEID
RALLY 4 KIDS
*) 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

12

BUITEN GEWOON LEREN
Stichting Landzijde, met 106 aangesloten zorgboerderijen in Noord
Holland, werkt aan een één jaar durende pilot rondom Buiten Gewoon
Leren.

De belangrijkste impuls in 2018 was het rondkrijgen van de toestemming van het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor hun deelname aan Buiten Gewoon
Leren. Daarmee kreeg de pilot ook een formele status. Anderzijds betrof het de
toezegging van een groot aantal fondsen om financieel bij te dragen aan de pilot
Buiten Gewoon Leren.

Buiten Gewoon Leren (BGL) is een nieuw onderwijsaanbod dat beschikbaar
is voor kinderen in de leeftijd vanaf 7 jaar die niet meer naar school durven,
kunnen, mogen, willen of waarvoor nu (te) vaak geen passend onderwijs
kan worden gevonden en aangeboden. BGL is een samensmelting van
onderwijs, zorg en dagbesteding. Voor deze specifieke groep kinderen
wordt in een prikkelarme groene omgeving een nieuwe onderwijsvorm
ontwikkeld.

Dit laatste heeft iets langer geduurd dan gepland, maar juist met de toezegging van
de Eleven Floawers Foundation kwam er schot in de zaak.
Buiten Gewoon Leren richt zich op kinderen die niet meer naar school kunnen, willen
of mogen. Zonder onderwijs zijn deze kinderen voorbestemd om de rest van hun leven
afhankelijk te blijven van zorg en ondersteuning. Door BGL leren zij zich zowel
cognitief als sociaal te ontwikkelen waardoor zij op een later moment toch weer
terug naar school kunnen (in 65% van de gevallen). Daarmee krijgen zij weer
perspectief op ontwikkeling waardoor ook deelname aan de samenleving mogelijk
wordt.
Trees van der Maat, projectleider Stichting Landzijde:

Wij dragen bij aan de kosten voor de pilot, onderzoek en implementatie van het BGL
onderwijs – zorg arrangement voor (dreigende) thuiszitters.
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ONDERZOEK ONDERWIJSBOERDERIJEN
Wageningen Universiteit & Research onderzoekt in opdracht van Federatie
Landbouw en Zorg de Nederlandse praktijk van onderwijs op
zorgboerderijen.
Voor validatie en inbedding van nieuwe onderwijsvormen in een agrarische
omgeving (zie project “Buiten Gewoon Leren”) is het van belang dat e.e.a.
wetenschappelijk onderbouwd wordt.
De WUR inventariseert het huidige onderwijsaanbod binnen zorglandbouw
en beschrijft best practices en impact. Om kennisdeling en
regionale/landelijke zichtbaarheid te bevorderen wordt toegewerkt naar
lerende netwerken en een kennisplatform binnen het zorglandbouw
domein.

We financieren een deel van het tweejarige onderzoekstraject.
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HULP IN PRAKTIJK
Vereniging HiP (Hulp in Praktijk) Nederland is een landelijke non-profit
organisatie met lokale afdelingen die helpt door mensen te verbinden;
mensen die hulp nodig hebben en geen beroep kunnen doen op een eigen
sociaal netwerk en geen financiële middelen hebben om hulpdiensten te
kopen. Én mensen die betrokken willen zijn bij hun medemens en hun
vrijwillige hulp aanbieden bij het leven van alledag.
HiP biedt de instrumenten om die hulp te coördineren en kerken en andere
organisaties te ondersteunen in hun maatschappelijke functie en
onderlinge samenwerking. Via de hulplijn, de website of de HiP App
kunnen mensen hulp vragen of aanbieden in de categorieën Sociaal,
Praktisch en Vervoershulp, vraag en aanbod worden dan door de lokale HiP
Helpdesk bij elkaar gebracht. Tot op heden zijn er ruim 100.000 hulpvragen
behandeld.

Dankzij HiP (Hulp in Praktijk), actief in 28 gemeenten in Nederland, zijn in de
afgelopen jaren meer dan 100.000 hulpvragen van mensen in kwetsbare situaties
zonder sociaal netwerk geholpen. Er zijn ruim 2500 hulpbieders gekoppeld aan
individuele hulpvragen. HiP is mensgericht dankzij de combinatie van laagdrempelige
individuele hulp en directe matching. In samenwerking met plaatselijke kerken wordt
op deze wijze snel en dichtbij passende hulp geboden in de buurt en krijgt
naastenliefde een gezicht. Zodat mensen die geen helper hebben niet vereenzamen
maar gezien worden en erbij horen.
Dankzij de steun van Eleven Floawers Foundation heeft Hulp in Praktijk in 2018 een
nieuwe start gemaakt. Samen met partnerorganisatie Vereniging SchuldHulpMaatje
Nederland is een nieuwe aanpak geformuleerd om het lokale en landelijke werk te
verstevigen. De nieuwe Vereniging HiP zal hierdoor beter in staat zijn eerder en meer
mensen met sociale-financiële problemen te bereiken en vooral passende hulp te
bieden die nodig is.
Carla van der Vlist
Penningmeester Vereniging HiP Nederland:

We hebben bijgedragen aan de continuering en consolidatie van de HiP
activiteiten binnen een strategisch partnerschap met Schuldhulpmaatje,
met als doel preventie en vroegsignalering te bevorderen.
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UITGEREKEND NU
Siriz biedt preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en
laagdrempelige hulpverlening die goed bereikbaar en beschikbaar is. Men werkt
landelijk met 45 beroepskrachten en 120 opgeleide vrijwilligers.

Met het ontwikkelen van een app willen wij bereiken dat alle onbedoeld zwangeren
op een zeer laagdrempelige manier (via hun mobiel) support, hoop en aanmoediging
kunnen ontvangen bij alle uitdagingen die ze tegenkomen. Zowel op praktisch als
psychosociaal gebied.
In het activiteitenplan 2018 wordt gesproken over een verbeterslag die we nog willen
maken. Namelijk het uitbreiden van de online hulpverlening, zodat we goed
aansluiten bij onze doelgroep die vooral online actief zijn. De donatie van de Eleven
Floawers Foundation biedt Siriz de kans om hierin een belangrijk stap te maken

Jaarlijks kent Nederland zo’n 1.500 nieuwe tienermoeders. Een deel van deze
doelgroep ligt momenteel buiten het bereik van informatievoorziening en
hulpverlening door Siriz, o.m. omdat deze jongeren vrijwel uitsluitend media
kanalen gebruiken waar Siriz nog niet actief is.
Siriz ontwikkelt daarom een app voor (aanstaande) jonge ouders (moeders én
vaders) bij een onbedoelde zwangerschap, waarin onder meer de volgende
aspecten aan bod komen: [1] kennis en werkvormen m.b.t. veilige hechting, [2]
ondersteuning bij de acceptatie van de zwangerschap, [3] informatie over
prenatale gezondheid en [4] voorbereiding op het ouderschap.

Jannemarie Kooijker
Projectleider Siriz

Met onze bijdrage wordt de ontwikkeling en implementatie van deze app
mede mogelijk gemaakt
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TRAUMABEGELEIDING KINDEREN
Nieuwkomersschool De Schakel verzorgt het nieuwkomersonderwijs voor
de gehele gemeente Ede. De kinderen met een vluchtelingenachtergrond,
krijgen in minimaal 40 weken zoveel mogelijk taalaanbod om vervolgens in
te stromen bij een reguliere basisschool naar keuze van de ouders.
Een groot aantal van deze kinderen (45%) vertoont escalerend gedrag als
gevolg van een traumatiserende vluchtgeschiedenis. Dit heeft invloed op de
veiligheid in de groep en op school en de leerlingen ontwikkelen zich
onvoldoende op didactisch gebied.
Het ontbreekt de leerkrachten echter aan kennis en ervaring om traumagerelateerd gedrag snel te onderkennen en om trauma sensitieve
ondersteuning te bieden. Binnen de reguliere zorgroute is er te weinig
snelle en adequate hulpverlening beschikbaar om brede diagnostiek in te
zetten op de betreffende leerlingen. de hulpvraag is te breed en de
zorgvraag bereikt de zorgaanbieder niet.

Hoe draagt uw project er aan bij dat burgers erbij (kunnen) horen?
Door dit project hebben we meer zicht op het gedrag van onze leerlingen en m.b.t.
trauma sensitief werken.
Wat helpt bij de integratie van onze gezinnen in de Edese samenleving, doordat we
daar beter op kunnen inspelen.
Soms hebben leerlingen wat extra's nodig en krijgen daarvoor de individuele hulp en
begeleiding, de donatie van EFF maakt dit mogelijk.
Ook zelf kunnen we meer handen en voeten geven aan de begeleiding, waardoor ze
er in de groep sneller bij horen.
Beide zaken dragen er aan bij dat we ervoor kunnen zorgen dat de aansluiting
met vervolgschool beter is.
Karin Brugel
Directeur Nieuwkomersschool de Schakel

Met onze bijdrage wordt de inzet van trauma-gespecialiseerde coaches van
Jongerencompany gefinancierd.
Zij trainen de leerkrachten m.b.t. trauma sensitieve aanpak, bieden
individuele- en groepshulp aan getraumatiseerde leerlingen binnen de
schoolomgeving en ondersteunen bij het mobiliseren van het
(professionele) zorgnetwerk rondom deze kinderen (Centrum Jeugd en
Gezin, Vluchtelingenwerk, Sociaal wijkteam, GGD etc.)
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BESTUUR
Samenstelling
In september 2018 is de bestuursstructuur veranderd: de raad van advies is
opgeheven en het bestuur is opnieuw samengesteld.*]

Dr. Harmen van
Wijnen
Voorzitter

Steven van Rutger Baan Geert-Jan Baan
Westreenen

Paul Baan
Prof. Dr. Elbert Matthijs Blokhuis
Strategic Advisor Dijkgraaf
Managing
Chief Executive Director
Advisor

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.
Bestuur en Raad van Advies vergaderden in 2018 twee maal gezamenlijk (tot
september 2018) en twee maal in de nieuwe bestuurssamenstelling (vanaf
september 2018).
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.
*] Voor samenstelling van de raad van advies, het oude bestuur en de nevenfuncties zie de volgende pagina
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BESTUUR
Samenstelling bestuur en raad van advies tot september 2018
Bestuur [v.l.n.r]
G.G.J. (Rutger) Baan - Voorzitter
J.H. (Mineke) Baan-Pas - Lid
J.M. (Annemarie) Baan- Lid
J.G.P. (Paul) Baan - Lid

Raad van Advies [v.l.n.r]
Dr H.J. (Harmen) van Wijnen - Voorzitter
Mr. Dr. C.G. (Chris) Dijkstra – Lid
Prof. Dr. E. (Elbert) Dijkgraaf – Lid
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BESTUUR
Rutger Baan
Tot september 2018: Voorzitter bestuur
Vanaf september 2018: Bestuurslid

Matthijs Blokhuis
Managing Director

Annemarie Baan
Tot september 2018: secretaris bestuur

Overige functies: Solution Manager IBM
Nederland N.V. • Voorzitter Stichting Noaber
Foundation tot september 2018; daarna
bestuurslid • Voorzitter Noaber Ventures B.V
tot september 2018; daarna bestuurslid. •
Bestuurslid Rehoboth School
Kootwijkerbroek • Bestuurslid Stichting
Stewardship Foundation (vanaf september
2018) • Bestuurslid Stichting Compassion
Foundation (vanaf 1 oktober 2018)

Overige functies: Managing Director
Stichting Noaber Foundation • Managing
Director Noaber Ventures B.V. • Managing
Director Stewardship Ventures B.V. •
Managing Director IRIS B.V • Director
Vereniging NextGen Ventures • NonExecutive Board Member Noona OY (tot 0110-2018) • Supervisory Board Member
&niped Prevention B.V. • Supervisory Board
Member Soulve Innovation B.V. • Chairman
Stichting Silicon Polder Fund

Overige functies: Leerkracht, Speciaal
Basisschool Onderwijs Rehobothschool
Barneveld

Geert Jan Baan
Bestuurslid
Overige functies: eigenaar Mindsense •
bestuurslid Stichting Zeilen Met Visie •
bestuurslid New Mobility Foundation •
bestuurslid Noaber Ventures B.V. •
bestuurslid Stewardship Ventures B.V. • lid
Raad van Advies Jan van Schaffelaarfonds •
lid Raad van Advies Maatschappelijke
Alliantie
Steven van Westreenen
Vanaf september 2018: Bestuurslid

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
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Dr. Harmen van Wijnen
Tot september 2018: Voorzitter RvA
Vanaf september 2018: Voorzitter bestuur
Overige functies: Voorzitter College van
Bestuur van de Christelijke Hogeschool
Ede (hoofdfunctie) • Bestuurslid Vereniging
Hogescholen • Voorzitter cao-overleg hbo
sector - Vereniging Hogescholen • 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

Prof. Dr. Elbert Dijkgraaf
Tot september 2018: Lid RvA
Vanaf september 2018: Chief Executive
Advisor
Overige functies: Lid Tweede Kamerfractie
SGP (tot 10 april 2018) • Lid deputaatschap
Kerk en Overheid Gereformeerde
Gemeenten (tot 17 september 2018) •
Bijzonder hoogleraar economie aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam • Voorzitter
Bestuur Stichting William Carey Foundation
Netherlands te Putten • Lid Bestuur
Vereniging Molenvrienden Rottemerengebied (tot 27 september 2018) • Voorzitter
Raad van Advies Stewardship Ventures B.V. •
eigenaar Dijkgraaf Strategisch Advies B.V.
(vanaf 10 april 2018) • Chief executive
advisor Stichting Noaber Foundation (vanaf
10 april 2018) • Visiting professor Hebrew
University in Jerusalem (vanaf 17 juni 2018) •
Voorzitter Committee Aanpak Leerlingdaling
Voortgezet Onderwijs (vanaf 1 september
2018) • Lid Commissie Toekomst
Accountancy sector (vanaf december 2018)

Mineke Baan
Tot september 2018: penningmeester
bestuur
Overige functies: Bestuurslid Stichting
Stewardship Foundation • Bestuurslid
Stichting Compassion Foundation
Paul Baan
Tot september 2018: bestuurslid; daarna
strategisch adviseur
Overige functies: Voorzitter Stichting
Stewardship Foundation • Bestuurslid
Stichting Compassion Foundation •
Voorzitter George Avenue Foundation •
Voorzitter Ysselflowers B.V
Mr. Dr. Chris Dijkstra
Tot september 2018: Lid RvA
Overige functies: Directeur Watermill Tax &
Legal B.V. • Directeur 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

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 over een eigen
vermogen dat gedurende een aantal jaren geheel aangewend zal worden voor
projecten en giften die aansluiten bij haar doelstelling.
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, 24 juni 2019
Het Bestuur
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INKOMSTEN EN UITGAVEN

UITGAVEN

INKOMSTEN
Bedragen x 1.000 EURO

2018

2017

Bedragen x 1.000 EURO

ACTUEEL

BUDGET

ACTUEEL

BUDGET

STICHTING ELEVEN
FLOAWERS FOUNDATION*)

11,608

429

768

519

DONATIE

11,608

429

768

519

2018

2017

ACTUEEL

BUDGET

ACTUEEL

BUDGET

STICHTING ELEVEN
FLOAWERS FOUNDATION

939

977

714

908

PROGRAMMA
GERELATEERDE KOSTEN**)

650

696

522

696

ORGANISATIEKOSTEN

289

281

192

212

*) Eleven Floawers Foundation heeft in 2018 een donatie ontvangen van een andere stichting. Dit vermogen zal gedurende de komende jaren in het kader van de doestelling worden besteed
**) 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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INKOMSTEN EN UITGAVEN
De toegekende donaties zijn besteed binnen de domeinen Onderwijs, Cultuur en Samenleven.
De verdeling was als volgt:

2018

Cultuur
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Onderwijs

Samenleven

2017

Giften

Cultuur

Onderwijs

Samenleven

Giften

------ DEZE PAGINA IS BEWUST LEEGGELATEN -----
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