Rechtspersoon
Statutaire naam
RSIN
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mail adres
Doelstelling

Stichting Dutch Flower Foundation
816100858
Magnolia 1, 1424 LA De Kwakel
Postbus 100, 1430 AC Aalsmeer
0297389389
0297389399
dff@dutchflowerfoundation.com
Het bevorderen van het leefklimaat en het milieu, meer in het
bijzonder in de omgeving van het Westland en van Aalsmeer
en in landen waar bloemen en planten worden gekweekt, het
bevorderen van de zorgen en het welzijn van de medemens, in
het bijzonder kinderen met het accent op breed georiënteerde
projecten en niet op hulp aan een individu, zomede al hetgeen
met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn. De foundation beoogt noch een onderneming te
drijven, noch winst te maken.

Bestuurders
Naam
Functie

Dhr. B. Rip
Onbezoldigd voorzitter

Naam
Functie

Dhr. M. Vingerling
Onbezoldigd penningmeester

Naam
Functie

Mevr. G. Stokhof
Onbezoldigd secretaris

Naam
Functie

Dhr. M. Zaremba
Onbezoldigd bestuurslid

Naam
Functie

Mevr. E.F. Penders-Vork
Onbezoldigd bestuurslid

Overige personeelsleden

Geen

Handelingsbevoegdheden
Bestuursleden zijn enkel gezamenlijk handelingsbevoegd. Bestuursleden kunnen niet
afzonderlijk beschikken over het vermogen van de instelling.
Overige informatie
Verslag uitgeoefende activiteiten: In 2019 zijn 79 verschillende projecten gesponsord voor een
totaalbedrag van € 176.433

Pagina 1 van 5

Beleidsplan
De Dutch Flower Foundation is in 1999 opgericht met als doel het leefklimaat, de zorg en het
welzijn van de hulpbehoevende medemens te bevorderen en te verbeteren.
Dutch Flower Group bedrijven dragen financieel hun steentje bij evenals de stakeholders van
DFG-bedrijven. Het beheer van het vermogen wordt gedaan door de foundation zelf.
Projectcriteria:
• Concrete projecten en gerichte hulp
• Organisaties met een lage overhead, waardoor financiële steun volledig bij het project
belandt;
• Bevorderen/verbeteren van leefklimaat /zorg/welzijn van de medemens;
• Projecten ten gunste van kinderen: investering in de toekomst;
• Projecten die breed georiënteerd zijn: hulp aan groepen i.p.v. aan een individu;
• Projecten die een verbinding hebben met medewerkers en ketenpartners van de DFGbedrijven;
• Nationale projecten; omgeving regio Westland en/of Aalsmeer of gebieden waar
directe betrokkenheid van DFG-medewerk(st)ers aantoonbaar is;
• Internationale projecten; omgeving (landen) waar DFG-bedrijven actief en aanwezig
zijn. Focus op gebieden waar een lage levensstandaard is.
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Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)
Toelichting

31.12.2019
€

31.12.2018
€

1)

143.097

131.228

2)

104.972

117.217

38.125

14.011

143.097

131.228

Actief
Vorderingen en liquide middelen

Passief
Vermogen
Kortlopende schulden

Staat van baten en lasten over 2019
2019
€
Baten
Donaties Dutch Flower Group bedrijven
Donaties derden
Renteopbrengsten
Totaal baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Bankkosten
Totaal lasten

80.000
82.618
1.570

2018
€

100.370
54.987
1.714
164.188

175.984
449

Saldo van baten en lasten
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157.071

192.075
505
176.433

192.580

-12.245

-35.509

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Activiteiten
Stichting Dutch Flower Foundation (RSIN 816100858), kantoorhoudende te Magnolia 1 in De
Kwakel en statutair gevestigd te Aalsmeer, heeft als doel het bevorderen van het leefklimaat en
het milieu, meer in het bijzonder in de omgeving van het Westland en van Aalsmeer en in landen
waar bloemen en planten worden gekweekt, het bevorderen van de zorgen en het welzijn van
de medemens, in het bijzonder kinderen met het accent op breed georiënteerde projecten en
niet op hulp aan een individu, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn. De foundation beoogt noch een onderneming te drijven, noch
winst te maken.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving (Boek 2 BW) en dienovereenkomstig zijn beperkingen
in de jaarrekening aangebracht.
Grondslagen voor de balanswaardering
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vermogen
Het vermogen wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en
andere verkrijgingen en baten.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Inkomsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Lasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
1) Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Gedurende het boekjaar worden
niet aangewende gelden als lening verstrekt tegen een rentepercentage van 1,1%. Dit is een
direct opeisbare vordering.
2) Vermogen
Het verloop van het vermogen in 2019 is als volgt weer te geven:
Vermogen
€
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming 2019
Saldo per 31 december

117.217
-12.245
104.972

Overige toelichtingen en ondertekening van de jaarrekening
Beloningen bestuurders
In overeenstemming met de ANBI-richtlijnen en de statuten van de stichting worden geen
beloningen aan de bestuurders toegekend.

Overige gegevens
Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring
Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle
van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot
accountantscontrole verstrekt en ontbreekt een controleverklaring.
Voorstel resultaatbestemming
Het bestuur stelt voor om het negatieve saldo van baten en lasten te onttrekken van het
vermogen van de stichting. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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