Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Impact Economy Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

7 5 1 5 4 9 2 7

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

Haarlemmerplein 2, 1013HS Amsterdam
0 2 0 2 4 0 3 4 4 0

E-mailadres

info@impacteconomyfoundation.org

Website (*)

www.impacteconomyfoundation.org

RSIN (**)

8 6 0 1 6 2 7 1 0

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

8

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Herman Mulder

Secretaris

Jan Truijens Martinez

Penningmeester

Charles Evers

Algemeen bestuurslid

Teresa Fogelberg

Algemeen bestuurslid

Dirk Schoenmaker

Overige informatie
bestuur (*)

Adrian de Groot Ruiz en Michel Scholte complementeren het bestuur. Verder is een
bestuurstermijn 4 jaar met 1 optie tot verlenging.

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Stichting Impact Economy Foundation draagt bij aan de impact economie door het
creëren van een gemeenschappelijke taal, framework en standaarden voor impact en
een wereldwijde community van impact professionals.

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

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De organisatie maakt onderscheid tussen projecten (die los opgezet kunnen worden)
en activiteiten (die structureel zijn).
Projecten:
- incuberen van (open source) standaarden voor impact accounting;
- opzetten van Netwerk 2100 om brede welvaart gedragen te krijgen binnen besturen;
- Beleid & Strategie. Hierbij gaan doelgroepen aan de slag met het ontwikkelen en
publiceren van papers over onder andere corporate governance en wet- en
regelgeving.
Activiteiten:
- Bijeenkomsten en workshops voor professionals - De stichting organiseert onder
meer de Nationale Conferentie Brede Welvaart en 2100 Roundtables met (aspirant)
bestuurders.
- Werven van organisaties en individuen behorende tot de doelgroep.

De stichting werft middelen in de vorm van sponsoring, donaties (giften) en eventuele
subsidies. De werving van middelen gebeurt vooralsnog op een kleinschalige, doch
eggective manier.
Voor de financiële ondersteuning specifieke projeecten zoekt de stichting contact met
fondsen, zoals met InvestNL en Woudschoten afgelopen jaar.
Het uiteindelijke doel is om op termijn structurele bijdragen te verkrijgen van
organisaties.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden besteed aan de uitvoering van de projecten en de
structurele activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van bijeenkomsten
voor Netwerk 2100, de publieke consultatie van IWAF en het organiseren van de
Nationale Conferentie Brede Welvaart.
De stichting heeft bij de Triodos bank een betaal- en spaarrekening. Met het geld van
de stichting worden geen beleggingen op speculaties op de beurs gedaan. Verder
wordt er een continuïteitsreserve gevormd op de balans (om incidentele kosten op te
kunnen vangen) en wordt een bestemmingsreserve gevormd voor bepaalde projecten,
conform het beleidsplan.

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

www.impacteconomyfoundation.org

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

De bestuurders van de Stichting Impact Economy Foundation zetten zich vrvijwillig in.
Zij ontvangen geen beloning. Bij een onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om
eventuele gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten. Er worden geen
vacatiegelden betaald.

Open

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.

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

www.impacteconomyfoundation.org

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 2

Balansdatum

Activa

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

31-12-2022

31-12-2021 (*)

Passiva

31-12-2022

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€

€

€

12.298

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

9.011

€

+

21.513

+
€

9.429

€

9.429

€

+

+
€

7.490

20.432

401

21.914

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

8.134

7.490

€

€

€

Totaal

€

€
418

31-12-2021 (*)

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.939

Totaal

€

9.429

+
€

21.914

€

1.482

€

21.914

+

+

Door Invest-NL is een geoormerkte donatie toegezegd ad € 10.000 welke in 2021 is ontvangen. De toegezegde bedragen dienen ingezet te worden voor
de uitvoering van het initiatief 2100. In het boekjaar bedragen de bestedingen € 68 zodat de mutatie in dit boekjaar € 9.932 bedraagt.
Door Stichting Woudschoten is een geoormerkte donatie toegezegd ad € 7.500 welke in 2021 is ontvangen. De toegezegde bedragen dienen ingezet te
worden voor de uitvoering van het initiatief 2100. In 2021 bedragen de bestedingen € 5.134 zodat de mutatie in dit boekjaar € 2.366 bedraagt. `
De bedragen voor 2022 zijn begroot.
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Staat van baten en lasten

Baten

2022

2021 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

35.000

Baten van subsidies

€

35.000

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

30.000

Giften

€

30.000

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

17.500

€

17.500

€

10.000

€

10.000

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

65.000

+

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

49.258

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

27.500

€

28.685

€

7.068

77.943

€

7.068

-12.943

€

20.432

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Door twee organisaties is een geoormerkte donatie geleverd ter ondersteuning van de
activiteiten van Netwerk 2100. Verder is er een bijdrage ontvangen voor het
ondersteunen van de algemene doelstelling van de Impact Economy Foundation.

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

https://impacteconomyfoundation.org/wp-content/uploads/2022
/07/Goedkeuring-jaarrekening-IEF-2021-ondertekend.pdf

Het positieve resultaat in 2021 en het verwachte negatieve resultaat in 2022 is het
gevolg van subsidies die aan het eind van 2021 zijn ontvangen en pas in 2022
voornamelijk zijn besteed.

Open

