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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen

1 Algemene gegevens fonds

Actief in sector (*)

In welke landen 
is uw fonds actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van het fonds

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Derk Loorbach

Wouter Veer

Dorien Goris

Armand Salomon

Nederland

4

Natuur en milieu

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

stichting ifund

www.ifund.nl

Maasboulevard 100

wouter@ifund.nl
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van het fonds. Wat wil 
het fonds bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht het fonds?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt het fonds 
inkomsten?

De leefbaarheid voor de mens op aarde op lange termijn te continueren door de 
transitie te stimuleren naar een duurzame samenleving, waarin mensen op een 
regionale en lokale schaal hernieuwbare energie opwekken, biologisch voedsel 
produceren en toegang hebben tot schoon water;

het bevorderen en ondersteunen van innovatieve ‘impact first’ startende 
ondernemingen die deze transitie vormgeven, middels het verrichten van onderzoek 
naar de haalbaarheid van ideeën en oplossingen en het faciliteren van de 
ontwikkelfase van geschikte ondernemingen, waaronder ook begrepen het ter 
beschikking stellen van ‘seed capital’;
het bieden van kantoor- en praktijkruimte in een ‘impact incubator’;
het onderzoek naar kritische oplossingsrichtingen om de transitie naar een duurzame 
samenleving te bevorderen of te versnellen
het uitvaardigen van prijsvragen voor studenten en maatschappelijke ondernemers;
het creëren van bewustwording door het geven van voorlichting op het gebied van 
duurzaamheid, biologische voedselproductie en schone drinkwatervoorzieningen;

Het fonds heeft een stamvermogen. 
Delen van het stamvermogen worden uitgeleend aan impactvollebedrijven, voor een 
schappelijke rente.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw fonds vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Het bestuur is onbezoldigd. 
Het personeel in loondienst heeft geen CAO. Allen hebben een prima salaris, maar 
onder marktconform.

Zie versag 2020

Rendement op stamvermogen wordt gebruikt om het team en andere overheadkosten 
te dekken.
Het vermogen wordt geinvesteerd in impactvolle bedrijven middels leningen en 
aandelen. Delen van het stamvermogen zijn voorts belegd in enkele Triodos fondsen, 
certificaten en op een regulier betaalrekening. 

https://www.ifund.nl/wp-content/uploads/2020/10/Beleidsplan-2
020-web.pdf

https://www.ifund.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarverslag-s
tichting-ifund-2020.pdf

Open

Open
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2 Staat van baten en lasten 

Baten

Opbrengsten beleggingen

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot 
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

Subtotaal netto beleggingsresultaat

Overige baten

Totale baten

Doelbesteding/giften/donaties

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Administratiekosten algemeen

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

ICT kosten

Bestuurskosten

Communicatiekosten

Financiële kosten

Afschrijvingen

Overige lasten

Totale lasten

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ € €

+

–

+

+ +

– –

+ +

+ + +

Lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen 
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

166.447 170.341

166.447 170.341

193.318 131.021

359.765 301.362

32.800 36.332

218.500 208.551

7.056 9.638

232 4.363

399.853 287.294

2020 2019

2 0 2 0

25.197

0

2.048

0

0

9.810

104.210

16.522

0

1.563

0

6.462

5.796

-1.933

-40.088 14.068

200.000

200.000

200.000

400.000

30.000

350.000

8.000

25.000

0

2.000

0

2.500

10.000

4.000

2.500

434.000

-34.000

2021
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Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef een toelichting op de 
staat van baten en lasten. 
Of vul de url naar de 
jaarrekening in als hier een 
toelichting in is opgenomen. 
Geef ook op de begroting 
of de voorgenomen 
bestedingen een toelichting.

2 Staat van baten en lasten (vervolg)

Opbrengst beleggingen: ontvangen dividenden, rentebaten en koersresultaat
Kosten beleggingeb: bankkosten Triodos
Overige baten: opbrengst advieswerk, bijdragen Wefund co-investors en donaties
Donaties: enkele giften, zie jaarverslag
Personeelskosten: Kosten eigen personeel investment team en ondersteuning
Huisvestingskosten: huurpenningen en servicekosten
Administratiekosten algemeen: overige kantoorkosten en kosten adviseurs
ICT-kosten: telefoon, internet en software
Communicatiekosten: website-ontwikkeling en evenementen
Financiele kosten: betaalde renten en bankkosten Triodos
Afschrijvingen: waardevermindering ICT hardware en afboekingen op leningen of 
deelnemingen
Overige lasten: onderhoud, autokosten

Open


