JAARVERSLAG 2017

ALGEMEEN
2017 was een bijzonder jaar aangezien Contribute dit jaar officieel is opgericht.
Na vele jaren als droom aanwezig te zijn geweest in de hoofden van de
oprichters is deze droom nu daadwerkelijk verwezenlijkt.
Er is dit jaar hard gewerkt aan een sterke fundering voor de toekomst. Er is een
bestuur samengesteld met gelijkgestemden, mensen die met hart en ziel bereid
zijn hun talenten en tijd in te willen zetten. Alle deelnemers van het bestuur
zien deze samenwerking als een mooie kans op persoonlijke groei en als kans
daadwerkelijk “het verschil” te kunnen maken. Het bestuur heeft geen
vergoeding voor de werkzaamheden ontvangen. Alle bestuursleden kijken terug
op een mooie samenwerking, inspirerende ontmoetingen en zien uit naar een
mooie toekomst waarbij nog veel mooie projecten zullen worden ondersteund
en bezocht. Daarnaast biedt deze samenwerking de kans dat de prachtige
vriendschappen van de bestuursleden onderling nog verder zullen verdiepen.
Dit omdat de gesprekken die worden gevoerd gaan over zaken waar het in het
leven uiteindelijk écht om draait”. Wat raakt en/of inspireert je in jouw kern?
Daarnaast onderbouw je met persoonlijke argumenten naar elkaar waarom in
jouw ogen een aanvraag gehonoreerd of afgewezen dient te worden? Kortom je
leert elkaar op een heel ander level kennen.
Zoals reeds aangegeven heeft bij Contribute dit jaar de nadruk gelegen op het
bouwen aan een stevig fundament en is de richting en de visie voor Contribute
bepaald voor de toekomst. Ons beleidsplan is tevens vastgesteld in 2017 en te
vinden op onze website www.contribute.nl
Hierin staat de motivatie van de oprichters, de missie, visie, doelstellingen en is
de strategie naar de toekomst uitgebreid toegelicht.
Contribute is de familiestichting van Bas en Lucia van der Veldt-Roelofs. Deze
stichting is in het leven geroepen omdat de oprichters van mening zijn dat
GEVEN het nieuwe ONTVANGEN is.

Zodra hun kinderen de verantwoordelijkheid kunnen dragen, zullen zij
deelnemen in het bestuur zodat ook zij door de kracht van delen hun eigen
leven kunnen verrijken.
Niet iedereen in de wereld krijgt dezelfde kansen aangereikt. De plek op aarde
waar een wiegje staat is alles bepalend. In welk land, gezin of
leefomstandigheden groeit iemand op? Leeft iemand in vrijheid of
onderdrukking? Heeft iemand voldoende te eten of lijdt iemand honger? Is er
(goed) onderwijs aanwezig? Leeft iemand in een veilige omgeving, in oorlog of
andere onzekerheid? Allemaal vraagstukken waar wij ons doorgaans niet druk
om hoeven te maken. Voor ons en voor onze kinderen liggen de kansen voor het
oprapen. Maar wij realiseren ons dat dat niet voor iedereen is weggelegd
Contribute streeft ernaar kansen aan te reiken aan mensen die moeten
(over)leven onder heel andere omstandigheden. Omdat wij vinden dat iedereen
recht heeft op een eerlijke kans gaan wij projecten financieel ondersteunen. Alle
projecten zijn gericht op de zelfredzaamheid van de mensen met een lange
termijn visie. Hierbij willen wij de gemeenschap, familie en mensen bij elkaar
brengen en hun HOOFD, HART & HAND verbinden.
Wij gaan significante verbeteringen teweegbrengen in deze wereld door bij te
dragen aan vrijheid, onafhankelijkheid, eerlijke kansen, een veilige omgeving,
goede educatie & voorlichting. Wij streven naar een leven voor iedereen vrij van:
armoede, geweld, honger, misbruik en discriminatie op geloof, seksuele
voorkeur, leeftijd en geslacht. Hierbij willen we corruptie, fraude, manipulatie,
angst, cynisme, honger, oneerlijkheid en oordeel zoveel mogelijk uitsluiten.
Daarnaast gaan wij ons ook inzetten voor projecten die helpen de aarde en zijn
biodiversiteit te beschermen want wij zijn met zijn allen verantwoordelijk dat ook
volgende generaties op een prettige wijze kunnen blijven voortbestaan.
Dit jaar is er tevens hard gewerkt aan de huisstijl van Contribute zoals: logo’s,
slogans, iconen, de website etc. Ook is er veel tijd besteed om aan de
achterkant alles goed te automatiseren. Contribute wil gedegen en

professioneel te werk gaan. Er wordt veel tijd besteed aan het ontwikkelen van
vaste formats. Iets wat in het beginsel tijdrovend is maar er voor zorgt in de
toekomst dat ieder bestuurslid zeer efficiënt kan werken en de focus kan
worden gelegd op de daadwerkelijke inhoud van de aanvragen en zo min
mogelijk aan administratieve processen. Wij vinden het belangrijk dat iedere
aanvraag serieus behandelt wordt én een reactie krijgt en dan is efficiency in
het proces heel belangrijk.
Om vanuit niets te groeien naar een volwaardige en zelfstandige stichting met
een geheel eigen identiteit is best een opgave. Wij hebben het enorm getroffen
dat wij in ons netwerk betrokken mensen hebben die reeds zelf bestaande
stichtingen runnen en die bereid waren hun kennis met ons te delen, waarvoor
wij hen erg dankbaar zijn.

DIVERSITEIT IN AANVRAGEN
De aanvragen kunnen zeer uiteenlopen qua profiel. Wij maken onderscheid in:

KLEIN PROJECT =< € 5000
Eenmalig, met het karakter van een stimuleringsbijdrage waar geen
uitgebreid projectplan aan ten grondslag ligt. Uiteraard wel voorzien van
een goede motivatie en onderbouwing. Na afloop ontvangen wij een
terugkoppeling van de stichting waar het geld aan is besteed.

PROJECTPLAN => € 5000
Eenmalig, hier ligt een projectplan aan ten grondslag. Na afloop
ontvangen wij een terugkoppeling van de stichting waar het geld aan is
besteed.

PROJECTPLAN LANGERE LOOPTIJD
Projectondersteuning met een langdurig karakter. Onder deze categorie
worden giften verstaan voor een project met een langere looptijd. De
bijdrage wordt bepaald op basis van een zeer uitgebreid projectvoorstel
van de betreffende stichting. Het voorstel wordt altijd met Contribute
persoonlijk doorgesproken.

WAT DOEN WIJ WEL

o Projecten die ons raken in het hart (overtuig ons met passie en maak ons
net zo enthousiast als jullie zelf)
o Projecten waarbij Contribute écht het verschil zal maken (hierbij
hanteren wij een aanmoedigingsbeleid voor kleine projecten die impact
maken)
o Duurzame initiatieven die na onze financiële steun zelfstandig blijven
voortbestaan zonder afhankelijkheid
o Aanvragen die specifiek voor Contribute zijn geschreven

WAT DOEN WIJ NIET

o Projecten van stichtingen zonder ANBI status
o Te grote projecten waarbij Contribute niet het verschil zal maken
o Projecten van stichtingen met een jaarbudget van meer dan 2 miljoen
Euro
o Projecten waarbij sprake is van cofinanciering
o Projecten zonder duidelijke begin- en einddatum
o Sponsoraanvragen (denk aan Alpe d'Huez en de Roparun)
o Aanvragen voor individuen
o Crowdfunding
o Fondswerving
o Projecten met een direct of indirect commercieel belang
o Projecten van stichtingen buiten Nederland
o Projecten met een primair politieke of religieuze doelstelling

INHOUD VAN DE AANVRAAG
Een aanvraag dient inhoudelijk, gedegen en compleet te zijn met duidelijke
verantwoording aan Contribute, hierin dient te worden opgenomen:
1. Een korte omschrijving van de stichting;
2. Duidelijk haalbare doelstellingen;
3. De wijze van uitvoering en hoe men dit wil borgen;
4. Een lange termijn visie;
5. Een beschrijving van de impact die het gaat maken;
6. Een investeringsbegroting;
7. In de bijlage: het jaarverslag
8. Voor een project boven de € 5.000 en de projecten met een langere
looptijd geven we de voorkeur om in het uitgebreide projectvoorstel
tevens een uitwerking van de TOC (Theory of Change) terug te zien.

TOEKENINGEN
Ondanks dat Contribute nog maar relatief kort actief is in 2017 (officiële
oprichting oktober 2017) is het bestuur trots op het feit dat reeds in korte tijd
een aantal mooie projecten met grote impact zijn gehonoreerd.
Overzicht toewijzingen boekjaar 2017:
Naam stichting
Stichting Rhiza
Stichting GAiN
Stichting En Classe

Bedrag
€ 315.600,-€ 154.000,-€ 5.000,-Totaal € 474.600,--

BEPALENDE PROJECTEN

TOEKOMSTVISIE 2018
Voor 2018 is een bedrag van 750.000 € beschikbaar gesteld. Alle bestuursleden
gaan zelf zeer proactief nieuwe stichtingen benaderen. Gezien we een nieuwe
stichting zijn en dus erg onbekend is dit ook noodzakelijk omdat we geen tot
weinig spontane aanvragen binnen krijgen.
We bespreken in de bestuursvergaderingen alleen aanvragen die compleet zijn,
voldoen aan onze criteria en via de website zijn ingediend (en dus in AFAS
OutSite staan). We zullen tussen de bestuursvergaderingen door de aanvragen
via AFAS OutSite reeds met elkaar doornemen en voorzien van feedback.
Voorafgaand aan alle bestuursvergaderingen zullen alle bestuursleden de
projecten die voor die vergadering op de agenda staan hebben doorgenomen
en voorzien van feedback. Zodat we op de bestuursvergadering zelf direct
beslissingen kunnen nemen of we de desbetreffende stichting willen uitnodigen
voor een pitch of afwijzen.
Het bestuur kijkt er naar uit om weer mooie projecten te mogen ondersteunen
in 2018 en heeft zichzelf ten doel gesteld dat we ook een aantal projecten
mogelijk willen maken ter bevordering van dierenwelzijn en
natuurbescherming. Naast projecten wereldwijd willen we ook graag mooie
projecten in eigen land financieren.

TER AFSLUITING
Alle bestuursleden van Contribute realiseren zich dat wij slechts aan het begin
staan van een prachtige reis. Een reis die veel zal losmaken bij ons persoonlijk,
ons zal vormen, ons zal inspireren en diep zal raken in het hart. Een ultieme
aangelegenheid ons persoonlijk te ontwikkelen. Het is prachtig deze reis te
kunnen maken met bestuursleden die tevens zulke goede vrienden zijn en
daarnaast is het voor ons allemaal een ultieme verrijking dit samen met onze
levenspartners te mogen doen.
Leusden, 28 maart 2018,
Lucia van der Veldt-Roelofs, Bestuursvoorzitter
Eva van de Beek, Secretaris
Arjan Nobel, Penningmeester
Bas van der Veldt, Bestuurslid
Olaf Nieuwenhuis, Bestuurslid
Johanneke Reinders, Bestuurslid

JAARREKENING 2017
BALANS 2017
2017

2016

ACTIVA

Liquide middelen

€ 424.691,45

€

-

TOTAAL ACTIVA

€ 424.691,45

€

-

2017

2016

PASSIVA
Overige reserve
Voorziening toegezegde
projecten

TOTAAL PASSIVA

€ 25.391,45

€

-

€

-

€ 399.300,00

€ 424.691,45

INKOMSTEN EN UITGAVEN 2017

2017
INKOMSTEN
Ontvangen giften
UITGAVEN
Kosten
Bankkosten over 2017
Uitgekeerde en toegezegde
giften
Kleine giften
Uitgekeerde projecten
Toegezegde projecten

2016

€ 500.000,00

€

-

8,55

€

-

€
5.000,00
€ 70.300,00
€ 399.300,00
€ 474.600,00

€

-

€
€

-

€

+

Totale uitgaven

€ 474.608,55

€

-

Mutatie overige reserve

€ 25.391,45

€

-

TOELICHTING OP BALANSPOSTEN 2017

2017
Liquide middelen (1)
Tegoeden op bankrekening
Liquide middelen zijn vrij besteedbaar
per 01-01-2018

2016

€ 25.391,45

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Voorzieningen toegezegde projecten (2)
2018
Stichting Rhiza
Stichting GAiN

2019
Stichting Rhiza

2020
Stichting Rhiza

Totale voorzieningen en toezeggingen

€ 189.200,00
€ 154.000,00
€ 343.200,00

+

€ 42.050,00
€ 42.050,00

+

€ 14.050,00
€ 14.050,00

+

€ 399.300,00

