
 

 

Jaarverslag stichting ifund 2019 
Het jaar 2019 is afgerond met dezelfde samenstelling van het bestuur als in voorgaande jaren. Het team 
bestaat per eind 2019 uit Stefan van Eijk (fund manager), Francine Snoek (investment manager), Jade 
Boersma (analyst), Dolf Kerklaan (financiën) en Wouter Veer (adviseur).  

Het stamvermogen is per eind 2019 op het beoogde niveau, na de voorlopig laatste ontvangsten uit 
donaties, bedoeld voor opbouw van stamkapitaal. Er is in enkele individuele ondernemingen 
geïnvesteerd. Daarnaast zijn enkele donaties gedaan, onder andere zijn twee afleveringen van VPRO’s 
Tegenlicht mede mogelijk gemaakt en worden twee impactvolle film en documentairemakers 
ondersteund met een basisinkomen. Ondernemingen die ondersteund zijn, zijn onder andere: 

- Summerheat, een startend technisch bedrijf, dat zicht richt op seizoenswarmte opslag in een 
buffervat, waarmee een huishouden zelfvoorzienend kan worden in haar warmtevraag. 

- ORE, Off-grid Renewable Energy, een samenwerkingsverband dat investeert in (zonne-)energie 
opwek – en opslagsystemen in rurale gebieden in Nepal. 

Verder zijn er vervolgfinancieringen verstrekt aan: 

- Foodlogica B.V., een opschalende dienstverlener die de “last-mile food delivery” in de binnenstad 
wil oplossen, door met electrische fietsen horeca en cateraars te bevoorraden en voedselboxen 
thuis te bezorgen, waar dit nu veelal met vervuilende dieselbusjes gebeurt. 

- Jack Bean B.V., een opstartend horeca concept, gericht op “plant based fast cuisine”. Betaalbare, 
verse, veganistische en zeer smaakvolle fastfood, met een pilot vestiging tegenover Rotterdam C.S 

- Vet & Lazy, een startende duurzame / circulaire bierbrouwer, gevestigd in BlueCity. 
- Dakdokters Groep B.V., een gevestigde onderneming die zich richt op het ontwerpen en aanleggen 

van groene daktuinen, met een nadruk op het ontwikkelen en aanleggen van Polderdaken die 
regenwater opvangen. 

Daarnaast is ook dit jaar weer veel tijd aan BlueCity, een voorbeeldstad voor de circulaire economie in 
het oude Tropicana zwembad in Rotterdam. Er zijn inmiddels ruim 35 ondernemers gevestigd, die in een 
ecosysteem elkaars reststromen weer als grondstof gebruiken, aangevuld met faciliteiten voor o.a. een 
laboratorium en evenementruimtes.  

Hoofdlijnen actueel beleidsplan 

Het beleidsplan uit 2014 is nog steeds grotendeels actueel en behoeft geen grote aanpassingen. De 
stichting stelt zich ten doel de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen, door het 
stimuleren van impact ondernemerschap en voorlichting, op de vakgebieden voedsel, water, energie en 
grondstoffen.  



 

 

Stichting ifund ziet ondernemers als de “change agents” die nodig zijn voor een succesvolle transitie en 
wil de kracht van authentiek en passievol ondernemerschap ondersteunen. Echte impact heeft 
schaalgrootte nodig en ifund wil de juiste ondernemers helpen groeien. Van schattig naar schaal.  

De investeringen in BlueCity dragen in een belangrijke mate bij aan de doelstelling van ifund en passen 
binnen de plannen van een impact incubator en de voorlichtingsdoelstellingen. De stichting houdt ook 
zelf kantoor in BlueCity. De aanwezigheid tussen allerlei initiatieven in de circulaire economie maakt het 
makkelijker de diverse doelstellingen uit het beleidsplan te realiseren.  

Inmiddels is ifund gestart met een nieuwe dienstverlening, waarbij we andere informal investors helpen 
en ondersteunen, die ook in impact georiënteerde ondernemers willen investeren. Zij krijgen de 
mogelijkheid om met ifund mee te investeren, waarbij ifund de selectie en begeleiding van de 
ondernemers blijft uitvoeren. Op deze manier voegen we waarde toe aan het speelveld “informal impact 
investing”, waar nu vaak slechte resultaten bereikt worden en veel impact niet bereikt wordt. We 
vergroten de slagingskans van succesvolle samenwerkingen tussen deze informals en de social 
enterprises. 

Verkorte staat van baten en lasten 2019 

rendement op vermogen 177.610   
omzet adviezen 119.449   
TOTAAL INKOMSTEN  297.059  

   
personeelskosten   208.551   
overhead     24.690   
advieskosten  13.858   
donaties    36.332   
rentelasten      3.057   
bankkosten       2.739   
afschrijvingen       3.042   
afboekingen     (4.975)  
TOTAAL UITGAVEN  287.294  

   
RESULTAAT  9.765  

 

Alle gemaakte kosten zijn doeluitgaven. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Voor 
2020 wordt een begroting voorzien van ongeveer EUR 360.000, met name door toegenomen 
personeelskosten vanwege een groter team en meer huisvestingskosten.  


