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1. Algemene gegevens
Bezoek en postadres
Stichting Flowfund
Stadionweg 1
1077 RV Amsterdam
(postadres vóór 01-02-2017 was Postbus 482, 1200 AL Hilversum)
website | e-mail
Stichting Flowfund is een ANBI (algemeen nut beogende instelling)
Kamer van Koophandel: 30207338
RSIN: 815272923

2. Bestuur
De heer Fred Matser - voorzitter
De heer Evert Greup - secretaris & penningmeester
De heer Bernardo Kastrup - bestuurslid

3. Doel
De stichting, zijnde een vermogensfonds, heeft ten doel de bevordering van:
- a. de harmonie in de mens;
- b. de harmonie tussen de mensen;
- c. de harmonie tussen de mensen en omgeving;
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-

d. het functioneren van inspiratie.

Bedoeld is om ons te leren ons open te stellen voor de (creatieve)energie of
levenskracht die vanuit het 'oneindige' de ruimte/tijd dimensies als het ware beademt,
injecteert of inspireert (de kracht van co-creation);
-

de ontwikkeling van ieders eigen verantwoordelijkheid in de context van het
samenleven met andere mensen en in de natuurlijke en in urbane omgeving;
de evenwichtige en evenwaardige (creatieve) ontwikkeling van het vrouwelijke en
mannelijke principe in de schepping, op alle niveaus, zulks in de ruimste zin van
het woord.

4. Organisatie
De stichting is een vermogensfonds en onderneemt geen activiteiten om geld te werven
bij derden. De stichting heeft geen medewerkers in loondienst.
Bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatievergoeding. Zij kunnen wel in
redelijkheid gemaakte (reis en andere on-)kosten, die verband houden hun functie als
bestuurslid van de stichting, declareren.
Er vinden minstens twee bestuursvergaderingen per jaar plaats. Daarin wordt de status
van projecten en investeringen besproken en kan het bestuur besluiten over het al dan
niet toekennen, continueren of stoppen van projecten en investeringen. In de
vergaderingen is er ook ruimte om de meer generieke, bestuurlijke en beleggingszaken
te bespreken.
De vergaderingen worden genotuleerd en deze notulen vormen de belangrijkste
vastlegging van de gang van zaken (naast respectievelijk afgezien van de
projectdossiers). De notulen worden door minimaal twee bestuursleden geaccordeerd
en aan alle bestuursleden verstuurd.
Naast de vergaderingen hebben de bestuursleden regelmatig, veelal wekelijks,
telefonisch contact. Besluiten worden conform de statuten genomen en vastgelegd.

5. Operationeel beleid
In 2012 heeft het bestuur de hoofdlijnen van het beleidsplan ontwikkeld. Tot op heden
is daar geen wezenlijke wijziging in aangebracht.
De giften-kant van Flowfund is zeer overzichtelijk; deze wordt namelijk gedomineerd
door giften aan Stichting Fred Foundation die daarmee bestedingen doet die passen bij
de doelstelling van Stichting Flowfund. Daarnaast worden op incidentele basis, feitelijk
bij uitzondering, giften toegekend aan andere, wisselende, goede doelen.
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Flowfund stelt zich niet open voor aanvragen van derden. Bestuursleden ‘ontdekken’
projecten en investeringen, krijgen impulsen van derden of uit ‘het nieuws’, en
vervolgens kan een organisatie worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen;
waarna het bestuur besluit of Flowfund tot support zal overgaan.
Het fonds heeft geen ambitie om voor eeuwig voort te bestaan en heeft dan ook geen
wens tot behoud van koopkracht van het kapitaal op lange termijn. Wel beoogt het
fonds haar middelen goed en zorgvuldig aan te wenden, in de loop van enkele
decennia.
Alle beleggingsresultaten, waaronder de rente opbrengsten van leningen, worden
(uiteindelijk) aangewend voor het beoogde doel.
Jaarlijks wordt er een jaarrekening samengesteld door een externe accountant.

6. Beleggingsbeleid
Het beheer van de effectenportefeuille is uitbesteed aan een gerenommeerde partij, die
de middelen binnen een bandbreedte verdeeld over wat in bancair jargon
'risicomijdende' en 'risicodragende' beleggingen heet. Met name binnen de
aandelenportefeuille wordt gestreefd naar beleggingen die voldoen aan bepaalde
criteria op het gebied van ‘ESG’ (Environmental, Social and Governance criteria).
In de loop van 2012 is de wens ontstaan de portefeuille gedeeltelijk te gaan omvormen
door beleggingen te gaan kiezen die op zichzelf reeds werken in de richting van de
doelstelling van het fonds. Dergelijke beleggingen, die onder verzamelnamen als 'impact
investments', 'mission related investments', 'social enterprises' en in bepaalde
opzichten ook onder 'venture philanthropy' vallen, vormen een nieuw en boeiend veld
met potentieel gunstige effecten voor de maatschappij op wereldschaal. De meest
bekende voorbeelden zijn op het terrein van het verbeteren van de harmonie (a) in en
tussen mensen (bijvoorbeeld in de zorg) en (b) tussen mensen en hun omgeving
(bijvoorbeeld met betrekking tot schone/alternatieve energie) - gebieden die direct in de
doelstelling van het fonds staan. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om circa 50%
van de portefeuille op die wijze in te richten. Dat is nog niet volledig gehaald, maar
enkele van de private equity funds die zich op dit soort ondernemingen richten en waar
Flowfund in deelneemt, vragen nog meer kapitaal op in de komende jaren. Daarnaast is
gebleken dat het aanbod van dergelijke investeringen (nog) niet overweldigend is en dat
de financiële resultaten op dit deel van de portefeuille nog niet bijzonder aantrekkelijk
zijn. Dat laatste weerhoudt ons overigens niet van investeren als het maatschappelijk
rendement van die investeringen goed is.
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7. Verkorte staat van baten en lasten 2016
2016 in €

2015 in €

1.916.933

1.606.469

1.547

5.696.493

1.918.480

7.302.962

1.650.000

1.586.833

139.686

128.578

1.789.686

1.715.411

Waardeveranderingen financiële vaste activa

-2.284.980

-823.431

Saldo van baten en lasten

-2.156.186

4.764.120

BATEN
Beleggingsresultaat
Legaten/donaties

LASTEN
Giften en donaties
Algemene kosten

Toelichting op de baten en lasten
-

Bij de stichting waren in 2016 en 2015 geen werknemers werkzaam.
De bestuurders van de stichting ontvangen geen bezoldiging.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016
Zoals aangegeven onder ‘Operationeel beleid’ worden de giften gedomineerd door
donaties aan Fred Foundation, in 2016 voor € 900.000. Daarnaast zijn diverse leningen
die enkele jaren geleden zijn verstrekt aan Vialight en Efibia in december 2016 om niet
overgedragen aan Triodos Foundation. Achtergrond daarbij is dat (directie en
medewerkers van) Triodos Foundation deze ondernemingen veel beter kan (kunnen)
begeleiden dan dat Flowfund dit kan - en het nut en de noodzaak van begeleiding was/is
er.
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In de portefeuille mission related/impact investments zijn voor het overige geen
substantiële wijzigingen aangebracht.
De effectenportefeuille is naar tevredenheid beheerd.

5

