Publicatie gegevens ingevolge nieuwe regelgeving voor ANBI´s per 1-1-2014

1. Naam van de instelling:
Stichting Enviu Nederland
2. RSIN/Fiscaal Nummer:
813298957
3. Contactgegevens:
Stichting Enviu Nederland
Pannekoekstraat 100
3011LL Rotterdam
010-2887970
www.enviu.org
4. Beleidsplan:
De Stichting heeft ten doel het wereldwijd verrichten van werkzaamheden die een
bijdrage leveren aan het verduurzamen van samenleving en milieu.
De Stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door het creeren van
bewustwording, betrokkenheid en actieve participatie binnen de maatschappij,
overheid en bedrijfsleven en hiervoor gezamenlijke verantwoordelijkheid te
bewerkstelligen.
Stichting Enviu Nederland richt zich daarbij met name op de ontwikkeling van “world
changing companies”. Dit proces begint met het identificeren van significante sociale
of milieu gerelateerde “systeem-fouten” die negatief effect hebben op meer dan 100
miljoen mensen wereldwijd.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. De inkomsten van de Stichting worden
voornamelijk gevormd door subsidies, donaties en schenkingen. De Stichting werft
actief fondsen om de exploitatie sluitend te krijgen.
De Stichting heeft een negatief resultaat behaald in 2017, waardoor er een negatief
eigen vermogen is ontstaan. Het negatieve resultaat van 2017 is met name gedreven
door het uitblijven van aanvullende inkomsten voor reeds in 2016 gestarte projecten
en ingezette herstructureringen om een financieel gezonde toekomst te
verwezenlijken in 2018 en verder.

5. Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de Stichting bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen
aantal van ten minste twee bestuurders. De leden van het bestuur worden benoemd
voor onbepaalde tijd.

Namen en functie van Bestuurders en Raad van Toezicht per 31-12-2017:
Bestuurders:
Elich, M.C.
Meijs, B.P.
Van Wersch – Lender, A.M.
Raad van Toezicht:
De Roos, J.K.W.
Bannink – van Wijk, N.J.
Van Dongen, S.

6. Beloningsbeleid:
Leden van het bestuur ontvangen geen beloning, werknemers ontvangen een
marktconform salaris.

7. Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2017 heeft de Stichting mogen werken aan mooie projecten op sociaal en
duurzame onderwerpen. De voornamelijke focus van de projecten vallen binnen de
drie domeinen van Enviu:
1. Circulairity;
2. Financial Inclusion; en
3. Food systems
Zo heeft de Stichting onder andere onderzoek vervolgd naar de mogelijkheid van
micro-ondernemerschap van Rotterdammers in de bijstand, is het programma
vervolgd, in samenwerking met SOS Kinderdorpen, om lokaal ondernemerschap in 3
Afrikaanse landen te stimuleren en te ondersteunen, en is de verkenning voltooid
hoe sanitatievoorzieningen kunnen bijdragen aan de gezondheid en welvaart van
Indiërs met als hoofd subsidient Bill & Melinda Gates Foundation. Daarnaast is in
India het concept van financiële dienstverlening voor de allerarmste doorontwikkeld,
en is er in samenwerking met het WWF gekeken naar oplossingen voor de
problematiek rondom plastic in Indonesië. Eveneens is met World Food Program als
subsidient een programma gedraaid om betaalbare, gezonde maaltijden te maken en
verkopen in een centrale keuken voor schoolkinderen in Kenia.
Doelstelling van elk project van de Stichting is te verkennen of middels een
bedrijfsmatige aanpak, grote sociale of milieuproblemen kunnen worden aangepakt,
waarna de markt het kan overnemen.
•
•

In de verslagperiode waren gemiddeld 23,5 werknemers in dienst van de
organisatie.
De mogelijkheden rond duurzame en open innovatie is nog altijd gezond en
groeiende.

•
•

Om meer structurele inkomsten te hebben focust de Stichting zich meer op
duurzame samenwerkingen om lange termijn projecten te kunnen bouwen met
grote impact voor mens en planeet.
De Stichting zal zich verder specialiseren op de gebieden Financial Inclusion,
Circularity and Food systems. Specialisatie zal positief bijdragen aan een
duurzamere impact.

8. Financiele verantwoording:
De onderstaande cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 (alle bedragen in
EUR)
2017

2016

1.694.952
-1.962.951

1.785.011
-1.466.185

-267.799

318.826

47.178

-7.443

-220.821

311.383

2017

2016

Activa
Materiele vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

1.952
898.041
7.630
907.623

518
201.717
218.516
420.751

Passiva
Kapitaal
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal

20
-907.643
-907.623

-220.801
-199.950
-420.751

Resultaten:
Baten
Lasten
Bedrijfsresultaat
Financiële Baten en Lasten
Resultaat
Financiële positie:

