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. Een inclusieve
economie die mens en natuur dient.
Wij geloven dat impact- gedreven ondernemerschap een sleutel is tot voor duurzame
verandering. Met als visie een economie die mens & natuur dient, bouwt Enviu sinds
2004 wereld-veranderende bedrijven. Business meets impact. Bedrijven die een
maatschappelijk en/of ecologisch probleem aanpakken, bewijzen dat het kan, een
markt aandrijven naar een 'nieuw normaal'.

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 31-12-2019:
Bestuurders:
Elich, M.C.
Van Wersch – Lenders, A.M.
Raad van Toezicht:
Jordan, L.D.
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:
Samen met partners start Enviu langjarige programma's rondom maatschappelijke
issues met als doel één of meerdere schaalbare ondernemingen te ontwikkelen die
directe impact hebben op de issue en die met hun nieuwe model de markt uitnodigen
en inspireren. Enviu zoekt altijd partners om haar impact te vergroten.
Naast onze kantoren in India, Kenya en Nederland heeft Enviu in 2019, 2 nieuwe
kantoren opgericht in Chile en Indonesië. Hierdoor hebben we onze activiteiten en
impact kunnen uitbreiden naar twee, voor onze programma’s, nieuwe relevante
regio's.
Hieronder een drietal voorbeelden van aantoonbare resultaten:
1) Doorbraak in duurzame scheepvaart - een programma gericht op het ontwikkelen
van disruptieve oplossingen om wereldwijd de enorme schadelijke uitstoot van
scheepvaart (zoals CO2) te stoppen
2) Thuishulp Rotterdam - sociale onderneming die (thuiswonende) ouderen en hun
mantelzorgers ontzorgt door het flexibel inzetten en begeleiden van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
3) Zero Waste Living Lab - programma gericht op het reduceren van single use
plastics door scouten, bedenken en pilotten van disruptieve nieuwe oplossingen en
modellen

8. Financiele verantwoording:
*De onderstaande cijfers zijn ontleend aan een eerste concept van de jaarrekening
2019 (alle bedragen in EUR). De definitieve cijfers worden gepubliceerd zodra deze
bekend zijn.
2019*

2018

1.749.080
(1.756.972)

1.778.177
(1.771.332)

(7.892)

6.845

Financiële Baten en Lasten

9.590

(1.816)

Resultaat

1.698

5.029

Resultaten:
Baten
Lasten
Bedrijfsresultaat

2019*

2018

Activa
Materiele vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

6.761
589.267
400.176
996.204

2.004
691.922
7.913
701.839

Passiva
Reserves
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal

6,707
989,497
996.204

5.009
696.830
701.839

Financiële positie:

