JAARVERSLAG 2018
It is more fulfilling to take action out of the desire to
Contribute to Life rather than out of fear, guilt, shame
or obligation

ALGEMEEN
Wij zijn trots op wat we hebben bereikt in 2018 met de 16 projecten die wij
hebben ondersteund. Van kleine eenmalige projecten tot grote meerjarige
plannen. Qua visie en kijk op de wereld pasten al deze projecten heel mooi bij
de uitgangspunten van Contribute. Wij hebben de bevestiging gekregen dat je
ook met relatief kleine projecten écht het verschil kunt maken en de
omstandigheden kunt veranderen voor een gemeenschap.

Ook een poffertje begint als een druppel op een gloeiende plaat…

Het blijft een mooi gegeven om gedreven en gepassioneerde mensen te
ontmoeten die fantastisch werk verrichten en te ontdekken dat zij met hun
stichting dezelfde kijk hebben op de wereld als wij. Het is enorm verrijkend voor
ons dat wij met Contribute ervoor kunnen zorgen dat deze mooie initiatieven
werkelijk gerealiseerd kunnen worden. Dat maakt ons trots en doet ons
persoonlijk groeien.
We hadden ons ten doel gesteld dat we in 2018 een aantal projecten mogelijk
wilden maken ter bevordering van dierenwelzijn en natuurbescherming.
Daarnaast wilden we behalve projecten wereldwijd ook graag projecten in eigen
land financieren. Het is goed te concluderen dat wij deze doelstellingen hebben
kunnen realiseren. Met prachtige projecten waaronder: WWF Jaguar, WWF
Neushoorns en Wij-land boeren voor Biodiversiteit.

BESTUUR
Enkele terugblikken van onze bestuursleden over 2018:
Olaf: “De diversiteit aan projecten en de (achterliggende) problematiek waarop
de projecten een antwoord proberen te geven verrijken mijn leven. Dit omdat ik
door de aanvragen anders naar diverse vraagstukken ben gaan aankijken: soms
kritischer, soms juist met meer compassie. Heel fijn om te merken dat zoveel
mensen gepassioneerd met zaken bezig zijn die hen raken.
De bijeenkomsten met alle vrienden-bestuursleden zijn voor mij hoogtepunten in
het hectische leven dat wij leiden. Ik kijk ernaar uit de werkzaamheden in 2019
voort te zetten en nieuwe mooie projecten te beoordelen en begeleiden”.
Eva:” Ik kijk met veel plezier terug op het afgelopen jaar dat ik mocht deelnemen
aan Contribute. En hoewel het maar een kleine bijdrage is in het geheel, voelt
het heel goed om een deel van mijn tijd te besteden aan het ondersteunen van
anderen. Ik realiseer me hierdoor nog meer hoe goed wij het hebben, in
tegenstelling tot een heel groot deel van de wereldbevolking, en hoe normaal we
dat eigenlijk maar vinden. Daarnaast vond ik het opmerkelijk en mooi om te zien
hoeveel mensen er zijn, die zich met hart en ziel inzetten om een bijdrage te
leveren aan het verbeteren van de omstandigheden van andere mensen. Vaak
ook jonge mensen. Ik kijk uit naar 2019, met de projecten waar we mee bezig
zijn en alle nieuw projecten die op ons pad zullen komen”.
Arjan: “Twee jaar geleden werden mijn vrouw en ik gevraagd om tot het bestuur
van de Contribute Foundation toe te treden. In deze korte tijd hebben we als
bestuur al een flink aantal bijzondere projecten mogen toewijzen. Projecten met
een enorme diversiteit; niet alleen in omvang, maar ook met betrekking tot het
beoogde doel van ieder project en de stichting zelf achter alle aanvragen. Echter
op één vlak komen alle aanvragen overeen: dat zijn de mensen achter deze
stichtingen! Ik zie het als een groot voorrecht om zulke bevlogen mensen te
mogen ontmoeten en met hen te kunnen samenwerken. Zeer inspirerend. De
grote motivator om mij namens Contribute de komende jaren te blijven inzetten
en hopelijk nog vele nieuwe aanvragen te mogen beoordelen en toewijzen”.
Johanneke: “Door mijn bijdrage aan Contribute ben ik mij meer bewust
geworden van het leven van mens en dier. We zijn geneigd om ons perspectief
op de wereld te laten bepalen door de kleine wereld waarin wij leven. Ik heb het
geluk in een fijne wereld te leven waarin kansen en mogelijkheden te over zijn.
Dit geluk heeft lang niet iedereen. Ik vind het bijzonder dat er veel mensen zijn

die kansen zien in kansarme situaties. Wij ondersteunen hen en samen maken
we de wereld mooier! Contribute verrijkt mij in bewustwording en motiveert mij
om levens mooier te maken”.
Bas: “ En opnieuw hebben we een prachtig Contribute jaar achter de rug. Nog
steeds leven Lucia en ik onze droom om ons vermogen voor een groot deel te
mogen weggeven. Dit hebben we in 2018 gedaan met 16 prachtige stichtingen.
Variërend van het bouwen van een mobiele kliniek in Zuid-Afrika tot het
aandacht vragen voor “verborgen vrouwen” in Nederland. Van waterputten
slaan in Tanzania tot liedjes schrijven & zingen met zieke kinderen in
Nederlandse ziekenhuizen. Ik wil alle stichtingen danken dat zij zo verantwoord
met de donaties zijn omgegaan en geld hebben weten om te zetten in geluk.
2018 hebben we allemaal beleefd als een mooi jaar. Ieder van ons heeft de
gelegenheid gehad om in de praktijk ervaring op te doen en heeft kunnen
proeven wat er komt kijken bij deelname in het bestuur van Contribute. Zo
hebben alle bestuursleden ervaring opgedaan in hun rol als projectleider. En
hoe het in de praktijk werkt om te fungeren als vast aanspreekpunt voor de
eigen projecten.
Het is prachtig te concluderen dat de samenwerking tussen alle bestuursleden
als heel vanzelfsprekend loopt. Je merkt dat er veel wederzijds respect en
vertrouwen is. Iedereen is zichzelf, er is ruimte voor elkaars standpunten en
beslissingen worden heel gemakkelijk genomen. Wat betreft nieuwe aanvragen
delen we vaak elkaars mening en zo niet dan wordt op basis van de sterkste
onderbouwing en/of de meerderheid van stemmen een beslissing gemaakt.
Deze manier van werken zorgt ervoor dat iedereen zich gehoord voelt en achter
de genomen keuze staat. Wij zijn dankbaar dat we allemaal naar één en
hetzelfde einddoel toewerken, dezelfde missie ervaren in ons hart en dat ons
eigen ego daar ondergeschikt aan is.

AANVRAGEN
Onze missie, visie, doelstelling en strategie zoals beschreven in het beleidsplan
(vastgesteld in 2017 en te vinden op onze website www.contribute.nl) blijkt
zeer gedegen en goed werkbaar. We hebben slechts kleine aanvullingen
gemaakt maar hanteren nog precies dezelfde werkwijze:
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.

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
o Stichtingen met een ANBI status
o Bij voorkeur een CBF Keurmerk

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
o Projecten met als doelstelling om de eigen stichting te verbeteren of te
professionaliseren

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
Het bestuur is trots op de projecten die zijn gehonoreerd en de groei die wij als
stichting hebben gemaakt. In 2018 zijn de volgende 16 projecten gehonoreerd:

Daarnaast hebben wij 15 projectaanvragen afgewezen omdat zij niet aan onze
criteria voldeden of waarvan wij niet bevlogen of overtuigd genoeg raakten. Dus
bijna 50% van onze aanvragen wordt afgewezen.
Wat interessant was om te ontdekken is dat op één na alle stichtingen die zijn
uitgenodigd voor een pitch ook daadwerkelijk gehonoreerd zijn. Dit bevestigt
dat onze eerste indruk over een project veelal aansluit bij de ervaring die wij
opdoen bij de pitch. Ook blijkt dat onze manier van werken efficiënt is. We
vragen veel aan de poort maar zijn dan ook in staat snel een gedegen beslissing
te maken.

TOEKOMSTVISIE 2019
Voor 2019 is een bedrag van € 1 miljoen gereserveerd. Hiermee kunnen we
wederom wezenlijke verschillen realiseren in de wereld. Gezien het groeiende
budget betekent dit dat tevens het verantwoordelijkheidsgevoel groeit om deze
gelden goed te besteden en dienen we weloverwogen keuzes te maken.
Onze overweging is dat wij van dit jaarbudget 1/4 deel gaan inzetten voor de
kleine projecten en het resterende bedrag te besteden aan grotere en/of
meerjarige projecten.
Het bestuur kijkt uit naar de inspirerende projecten die wij in 2019 mogen
ondersteunen en heeft zichzelf ten doel gesteld dat wij ook dit jaar projecten in
Nederland willen oppakken en projecten op het gebied natuurbescherming en
dieren welzijn willen uitbreiden. Daarnaast zullen wij aankomend jaar veel
investeren in bestaande en nieuwe Partnerships. Omdat wij geloven dat je nog
veel meer kunt bereiken als er over meerdere jaren een bijdrage geleverd
wordt. Wel zullen we altijd de zelfredzaamheid van de betreffende stichting
blijven bewaken omdat wij geen afhankelijkheid willen creëren.

PARTNERSHIPS
Contribute gaat duurzame samenwerkingen aan in de vorm van partnerships als
er sprake is van de juiste synergie. Niet alleen in het te behalen resultaat maar
tevens in de wijze waarop. Wij vinden het belangrijk dezelfde waarden en
normen te hebben en dat we elkaar aanvullen.
Bij deze duurzame relatie gaat het primair niet om “onszelf of om het voordeel
op korte termijn”, maar om de samenwerking met de ander op langere termijn
voor het grotere geheel.

Voorwaarden voor partnership:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een intensieve samenwerking
Lange termijn strategie
Groot verantwoordelijkheidsgevoel
Altijd een open en eerlijke communicatie (ongeacht de situatie)
Wederkerige relatie
Meerdere projecten gezamenlijk uitvoeren eventueel over meerdere jaren
verspreid
Er is altijd sprake van een exclusief project (alleen voor Contribute) met
duidelijk omschreven en haalbare doelstellingen
De mogelijkheid om projecten te bezoeken
Praktische zaken waar Partnerships aan dienen te voldoen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Direct na beslissing om samen te werken aanlevering input voor op Contribute
website
Tweemaal per jaar een document + beeldmateriaal voor de Contribute website
(voor elk lopend project)
Vermelding op website + jaarrekening van de partner over de wederkerige
relatie
In december ontvangt Contribute (voor elk lopend project) een bijdrage voor
het jaarverslag op 1 A4
Regelmatig voortgangsrapportages in het Nederlands
Jaarlijks gesprek met het bestuur
De partner is verantwoordelijk voor het proces en de contactmomenten
Bij een eventueel bezoek begeleid de partner de reis

WERKWIJZE
Ook dit jaar is intern nog steeds veel aandacht uitgegaan naar het zoveel
mogelijk standaardiseren, automatiseren en optimaliseren van onze werkwijzen
en werkprocessen. Zo kunnen we efficiënt werken ook bij toename van het
aantal projectaanvragen.
Onze werkwijze zal aankomend jaar veranderen. Aanvragen die compleet zijn,
voldoen aan onze criteria en via de website zijn ingediend (en dus in InSite
staan) zullen alle bestuursleden voortaan zelf beoordelen vanachter hun eigen
PC. Kleinere projecten laten we in principe niet meer pitchen maar worden
direct afgewezen of gehonoreerd. Eventueel kan besloten worden tot een
‘minipitch’, waarbij 1 van de bestuursleden in gesprek gaat met de aanvrager
nadat het project in principe al is goedgekeurd maar er nog behoefte is aan
extra info.
Ook de beslissing wel of niet uitnodigen voor een pitch aangaande grote
projecten zal gemaakt worden op InSite (door de discussie met elkaar aan te
gaan via het plaatsen van reacties). De bestuursvergaderingen zullen met name
besteed worden aan de pitches.
Onze ervaring leerde ons hoe belangrijk het is dat ieder bestuurslid met
dezelfde regelmaat (op InSite en via zijn email) zorgt bij te zijn wat betreft
informatieverwerking. Alleen als iedereen diezelfde frequentie aanhoudt
kunnen we een sneltrein creëren in plaats van een stoptrein. We hebben dan
ook afgesproken aankomend jaar allemaal 1x per week InSite en email te
checken om zo te voorkomen dat een ander bestuurslid te lang wacht op input.
Het hoeft niet veel tijd in beslag te nemen maar iedereen moet het wel
bijhouden. Het is fijn dat ieder bestuurslid bereid is deze tijd te willen
investeren in Contribute. Want vrijwillig betekent niet vrijblijvend.

PROACTIEF STICHTINGEN BENADEREN
Gezien we een relatief nieuwe stichting zijn (en dus onbekend) kwamen de
meeste nieuwe aanvragen voort uit het zelf actief benaderen van stichtingen
door onze bestuursleden. De spontane aanvragen via de website liggen vrij laag
en voldoen vaak niet aan onze criteria.
Zelf actief stichtingen benaderen blijkt hard nodig en staat op onze
prioriteitenlijst. Daarnaast blijkt uit de praktijk dat de stichtingen die wij zelf
benaderen een grotere kans maken op een succesvolle samenwerking. Dit is
waarschijnlijk verklaarbaar omdat vooraf huiswerk is gedaan of de stichting
wel/niet bij ons past en dat je voor het indienen van de aanvraag al hebt kunnen
sturen in de soort aanvraag. Dus daar zullen alle bestuursleden zich actief mee
bezig houden aankomend jaar.

PROJECTEN BEZOEKEN
Wij hebben gezamenlijk de wens uitgesproken om in 2019/2020 een aantal van
onze grote projecten te gaan bezoeken.

HUIDIGE PARTNERSHIPS

TER AFSLUITING
DANKBAAR zijn wij voor de prachtige samenwerkingen die wij afgelopen jaar
zijn aangegaan met de mensen achter de stichtingen. Dit leidde veelal tot zeer
inspirerende gesprekken en hoopvolle ontmoetingen. Omdat we bevestigd
hebben gekregen dat veel mensen goed willen doen en dat om weten te zetten
in actie.
TROTS zijn wij op de bijdrage die wij hebben mogen leveren op diverse plekken
in de wereld. Daadwerkelijk het verschil mogen maken voor mens, dier en
natuur. Hoe gaaf is het dat in de sloppenwijken van Zuid-Afrika een mobiele
kliniek rondrijd met Contribute erop, dat er 15 waterputten in Tanzania in de
meest achtergelegen gebieden zijn geslagen waar ons naambordje op staat, dat
wij de Nederlandse boeren helpen met landherstel en biodiversiteit weer laten
toenemen, de beschermingsprojecten van de jaguar en neushoorns, sport en
spel dat mogelijk gemaakt is op scholen in Kenia en Zambia, 5 centers of
excellence voor kinderneurochirurgie om kinderen met spina bifida en
hydrocephalus in Ethiopië te behandelen…..en zo kunnen we nog even
doorgaan.
Het maakt ons trots en nederig tegelijk. Het doet ons beseffen hoeveel geluk wij
hebben en wat voor ons allemaal vanzelfsprekend is.
Leusden, 30 januari 2019
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
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BALANS 2018
2018

2017

ACTIVA

Liquide middelen

€ 633.820.54

€ 424.691.45

TOTAAL ACTIVA

€ 633.820.54

€ 424.691.45

2018

2017

PASSIVA
Overige reserve
Voorziening toegezegde
projecten

TOTAAL PASSIVA

€

75.520,54

€

25.391.45

€ 558.300,00

€ 399.300,00

€ 633.820,54

€ 424.691.45

INKOMSTEN EN UITGAVEN 2018

2018

2017

INKOMSTEN
Ontvangen giften

€ 750.050,00

€ 500.000,00

UITGAVEN
Kosten
Bankkosten over 2018

€

145,41

€

Declaraties

€

350,75

Uitgekeerde en toegezegde
giften
Kleine giften
Uitgekeerde projecten
Toegezegde projecten

€ 21.889,75
€ 119.235,00
€ 558.300,00
€ 699.424,75

+

8,55

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

Totale uitgaven

€ 699.920,91

€ 474.608.55

Mutatie overige reserve

€ 50.129,09

€

25.391,45

TOELICHTING OP BALANSPOSTEN 2018

2018
Liquide middelen (1)
Tegoeden op bankrekening
Liquide middelen zijn vrij besteedbaar
per 01-01-2019

€ 75.520,54

Voorzieningen toegezegde projecten (2)
2019
Stichting Reachanother
Stichting Wij.Land

€ 260.000,00
€ 65.400,00

Stichting WNF; project neushoorn

€ 45.000,00

Stichting WNF; project jaguar

€ 37.500,00

Stichting Rural Women

€ 49.000,00

Stichting Femmes for Freedom
Stichting Join for Joy
Stichting Liedjesfabriek

€ 15.000,00
€ 20.000,00

Stichting Samay
Totaal 2019

2020
Stichting Wij.Land
Stichting WNF; project neushoorn
Stichting WNF; project jaguar
Totaal 2020
Totale voorzieningen en toezeggingen

€

9.200,00

€

6.000,00

+

€ 507.100,00

€ 23.700,00
€ 15.000,00
€ 12.500,00
€ 51.200,00
€ 558.300,00

+

