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Jaarverslag van het bestuur 

Algemeen 

Dutch Flower Foundation is in 1999 opgericht, met als doel goede doelen te steunen in gebieden waar 
Dutch Flower Group bedrijven actief zijn, om zodoende het leefklimaat en welzijn van de 
hulpbehoevende medemens te verbeteren. De Foundation krijgt financiële steun vanuit Dutch Flower 
Group bedrijven, haar ketenpartners en overige stakeholders. Het bestuur wordt gevormd door 
medewerkers van Dutch Flower Group bedrijven. 

Bestuur 

De foundation wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit minimaal drie en maximaal negen leden. 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Ultimo 2020 was het 
bestuur als volgt samengesteld: B. Rip (voorzitter), M.L. Vingerling (penningmeester), G. Stokhof 
(secretaris) en M. Zaremba (bestuurslid).  Per 1 januari 2021 is M. Zandvliet benoemd als nieuwe 
voorzitter en blijft B. Rip aan als  bestuurslid. 

Bestuursvergaderingen en beleid 

Het beheer van het vermogen wordt gedaan door het bestuur van de Foundation. Het bestuur heeft in 
2020 vier keer vergaderd. In deze vergaderingen worden aanvragen voor te sponsoren projecten 
uitvoerig besproken en besluiten genomen om tegemoet te komen aan de aanvragen of deze af te 
wijzen waarbij de volgende projectcriteria worden gehanteerd: 

 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 DFG-bedrijven; 
 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. 

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2020 

In 2020 zijn 125 aanvragen ontvangen. Toegekend en gesponsord zijn 47 projecten voor een 
totaalbedrag van € 237.709.  

Hierbij een selectie van nationale en internationale projecten die de Dutch Flower Foundation in 2020 
heeft gesteund: Nationaal: Sierteelt actie “let hope Bloom”. Kinderdagcentrum “De lotusbloem”, 
stichting Bootvluchteling, Hospice Beukenrode, kinderhulp Afrika, Stichting Wanawa.  Internationaal: 
Arusha Lutheran Medical Centre in Tanzania, Rehablitation centre Ol’Kalou in Kenia, Kaisekenkere 
Primary School in Oeganda, Africa Family Foundation 

 



Dutch Flower Foundation 
Aalsmeer 
 

5 

 

Jaarrekening 

 
 Balans per 31 december 2020 
 Staat van baten en lasten over 2020 
 Toelichting op de balans en de staat 

van baten en lasten 

 



Dutch Flower Foundation 
Aalsmeer 
 

6 

Balans per 31 december 2020 
(na resultaatbestemming)         

Toelichting   31.12.2020    31.12.2019 
    €    € 
Actief         
         
Vorderingen en liquide middelen 1)   54.582    143.097 
         
         
Passief         
         
Vermogen 2)   38.001    104.972 
         
Kortlopende schulden    16.581    38.125 
         
    54.582    143.097 
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Staat van baten en lasten over 2020 

        
   2020    2019 

   €    € 
        
Baten        
Donaties Dutch Flower Group bedrijven 87.000    80.000   
Donaties derden 84.080    82.618   
Renteopbrengsten 465    1.570   
Totaal baten   171.545    164.188 
        
Lasten        
Besteed aan de doelstellingen 237.709    175.984   
Bankkosten 807    449   
Totaal lasten   238.516    176.433 
        
Saldo van baten en lasten   -66.971    -12.245 
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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 voor 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 2020 is als volgt weer te geven: 
 Vermogen 
 € 
  
Saldo per 1 januari 104.972 
Resultaatbestemming 2020 -66.971 
Saldo per 31 december 38.001 

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. 

Ondertekening van de jaarrekening 

Aalsmeer, 19 maart 2021 

Bestuur: 

G. Stokhof M. Zaremba 

 

 

M. Vingerling M. Zandvliet 

 

 

B. Rip 
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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. 

 

 

 


