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1. Algemene gegevens
Bezoek en postadres
Stichting Fred Foundation
Stadionweg 1
1077 RV Amsterdam
Nederland
website |e-mail
Stichting Fred Foundation is een ANBI (algemeen nut beogende instelling)
Oprichting: 30 december 1996
Kamer van Koophandel: 41195044
RSIN: 806871428

2. Bestuur
De heer Fred Matser - voorzitter
De heer Evert Greup - secretaris en penningmeester
De heer Joannes (Johan) Bontje - bestuurslid
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3. Doel
De stichting heeft ten doel, zelfstandig of in samenwerking met andere organisaties of
instellingen die hetzelfde of een aanverwant doel nastreven, het bevorderen en helpen
bevorderen van het behoud en onderhoud van onze natuurlijke omgeving en de ontwikkeling
van het zelfzorgend vermogen van de mens, vanuit het perspectief van de eigen
verantwoordelijkheid, in de ruimste zin van het woord. Dit is zowel van toepassing op de mens
als individu als op een groep en vanuit het besef van co-existentie in plaats van competitie. Mede
tot het doel van de stichting behoort het verlenen van bijdragen aan instellingen van algemeen
maatschappelijk belang met een doelstelling die met de doelstellingen van de onderhavige
stichting overeenkomt of daarmee nauw verband houdt.
Al vele jaren kan Fred Foundation haar activiteiten louter ontplooien vanwege de donaties die zij
van Stichting Flowfund ontvangt. Flowfund zal vanzelfsprekend projecten financieren die binnen
haar doelstelling vallen. Dat betekent dat voor Fred Foundation in de praktijk ook de statutaire
doelstelling van Stichting Flowfund relevant is. Deze luidt:
De stichting heeft ten doel de bevordering van:
-

a. de harmonie in de mens; b. de harmonie tussen de mensen; c. de harmonie tussen
mensen en omgeving;

-

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.

Deze beide doelstellingen, en meer algemeen: de beide stichtingen, vinden hun wortels in het
gedachtengoed van Fred Matser, zoals met name beschreven in zijn boek ‘Rediscover Your Heart’
(2008). Van daaruit opereren beide stichtingen in elkaars verlengde.

4. Organisatie
De stichting heeft enkele medewerkers in loondienst, waaronder een directeur. Hun honorering
wordt zo goed mogelijk op individuele basis afgestemd, waarbij het vanzelfsprekend van belang
is dat Fred Foundation als stichting bescheiden tot marktconform honoreert. De ervaring leert
dat de medewerkers dat zelf ook wensen, en dat zij tevens beheerst omgaan met declaraties,
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overnachtingen, etc. Er wordt geen cao gevolgd. Indien gewenst en nuttig wordt tijd en/of geld
beschikbaar gesteld voor opleiding en ontwikkeling.
Er vinden op regelmatige basis bestuursvergaderingen plaats met minimaal twee bestuursleden
en de medewerkers. Daarin wordt de status van projecten besproken en delen de werknemers
hun mening en bevindingen over huidige en toekomstige projecten waarna het bestuur kan
besluiten over het al dan niet toekennen, continueren of stoppen van projecten.
In de vergaderingen is er mede ruimte om gezamenlijk niet alleen de projecten, maar ook meer
generieke en bestuurlijke zaken te bespreken.
De meetings 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.
Daarnaast kan het bestuur vanzelfsprekend vergaderen zonder de medewerkers. Dat komt in de
praktijk echter zelden voor; wel hebben de bestuursleden regelmatig, veelal wekelijks, telefonisch
contact.
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.

5. Operationeel beleid
Voor het operationeel beleid in de beide stichtingen moge het duidelijk zijn dat de beide
doelstellingen, als genoemd onder punt 3., ruimte bieden voor projecten van uiteenlopende
aard.
In de loop der jaren is gebleken dat een handzame set van inhoudelijke criteria, dat wil zeggen
aangescherpt binnen de statutaire doelstelling, waar een project aan zou moeten voldoen om
voor support van Fred Foundation in aanmerking te komen, niet valt op te stellen.
Mede in het licht daarvan stelt Fred Foundation zich niet open voor aanvragen van derden.
Medewerkers en bestuursleden ‘ontdekken’ projecten, krijgen impulsen van derden of uit ‘het
nieuws’, en vervolgens kan een organisatie worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen;
waarna intern wordt besproken of Fred Foundation tot support over zal gaan. Ook worden ‘eigen
projecten’, dat wil zeggen projecten onder de naam van Fred Foundation opgestart, al dan niet
met hulp van derden.
Daaraan gekoppeld doet Fred Foundation dus ook geen uitspraken over de beoogde resultaten
van dit beleid of de projecten die daarbinnen worden ondersteunt. Als stichting die naast het
rationele vermogen het intuïtieve vermogen van de mens de ruimte wil geven en wil bevorderen
dat er meer waarde wordt gehecht aan dat wat zich niet in vorm of cijfers kan uitdrukken ziet
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Fred Foundation geen wenselijkheid en mogelijkheid om een set van beoogde resultaten te
formuleren. De doeltreffendheid uit zich in de manier waarop Fred Foundation een niche weet te
bedienen en in het identificeren van projecten welke een manifestatie zijn van de holistische aard
van de doelstellingen.

6. Steun aan projecten die door derden worden uitgevoerd
De open houding van het operationeel beleid mogen principes van ‘good governance’ niet in de
weg staan, waarbij er vanuit de waardes van de stichting wel altijd een balans zal worden gezocht
tussen vertrouwen en controle. De overgang naar een nieuwe administrateur voor Fred
Foundation in het vierde kwartaal van 2015 was aanleiding om aan de governance processen te
werken en de gang van zaken opnieuw onder de loep te nemen en ‘aan te scherpen’. Het
operationele proces is in een separate notitie op detailniveau uitgewerkt.
De grote lijn in de gang van zaken is dat projecten die met een klein bedrag - zeg: tot circa 5.000
euro - worden ondersteund, een beperkt tijdsbeslag (moeten) vergen. Voor majeure financiële
support van circa 50.000 euro of meer, eenmalig dan wel gecumuleerd over enkele jaren,
behoort voldoende tijd beschikbaar te zijn, resp. gemaakt te worden, voor (minimaal)
beoordeling, afweging, besluit en monitoring.
De lange historie van de stichting betekent dat sommige organisaties, en de personen die leiding
geven aan die organisaties, goed bekend zijn. Bij de hoeveelheid tijd en analyse van
projectvoorstellen wordt daar rekening mee gehouden: juist bij vertrouwde organisaties en hun
leiders willen we de ‘administratieve lasten’ voor hen (en voor Fred Foundation) zoveel mogelijk
beperken. Dit speelt met name in het ‘middensegment’, dat wil zeggen support tussen de € 5.000
en € 50.000.

7. ‘Eigen’ projecten
Fred Foundation kent ook bestedingen aan ‘eigen’ projecten. De projecten van Fred Foundation
worden doorgaans door één van de medewerkers aangestuurd en besproken en geëvalueerd in
het project comité. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat het goed is om bij de opstart van een
eigen project te werken als bij een extern project: dat wil zeggen dat er een aanvraag met budget
e.d. door één van de medewerkers wordt uitgeschreven. Een en ander zonder te
‘bureaucratiseren’.

8. Werving van donaties, beheer van vermogen, budget, jaarrekening, kosten
De bijzondere situatie dat Fred Foundation feitelijk één (1) donateur heeft (stichting Flowfund), en
dat het ‘dagelijks bestuur’ van Fred Foundation en Flowfund identiek is - zodat Flowfund goed op
de hoogte is van wat er bij Fred Foundation aan activiteiten worden ondernomen - maakt dat
beleid ten aanzien van het werven van donaties en het beheer van vermogen eenvoudig is:
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Flowfund kent periodiek bedragen toe als donatie aan Fred Foundation (en niet per project); [nb:
Fred Foundation onderneemt geen activiteiten om geld te werven bij derden] daardoor zijn er af
en toe tijdelijke saldi die op een balansmoment als ‘vermogen’ kunnen worden gezien; daarnaast
zijn er enkele verstrekte leningen die als vermogen meetellen; de betreffende organisaties
worden vanzelfsprekend gevolgd gedurende de looptijd en uiteindelijk worden de leningen
terugbetaald dan wel afgeschreven (waarbij ook in het geval van afschrijving de steun aan het
project zinvol kan zijn geweest). Rente opbrengsten van leningen worden aangewend voor
beoogde donaties.
Budgettering heeft betrekkelijk weinig toegevoegde waarde bij Fred Foundation. Dit komt voort
uit het feit dat de donateur (Flowfund) geen oogmerk heeft om oneindig in stand te blijven en
vooralsnog over ruime middelen beschikt. Dient zich een mooi en passend project aan, dan mag
worden verondersteld dat Flowfund dat (met plezier) zal financieren.
Jaarlijks wordt een jaarrekening samengesteld door een externe accountant.
De kosten die Fred Foundation betaalt aan derden (administratie, controle, website, e.d.) zijn
beperkt. De kosten van de medewerkers zijn naar de mening van het bestuur inhoudelijk gezien
grotendeels onderdeel van de bestedingen aan het doel: dat spreekt voor zich voor zover zij
werken aan eigen projecten van de stichting, maar ook in belangrijke mate indien zij werken aan
het volgen, begeleiden en evalueren van projecten die primair door derden worden uitgevoerd.

9. Ere-comité (honorary committee)
Mevrouw Jane Goodall - lid ere-comité
De heer Deepak Chopra - lid ere-comité
Leden van het ere-comité hebben zich gedurende vele jaren bijzonder verdienstelijk gemaakt
voor het gedachtegoed van Fred Foundation. Leden van het ere-comité hebben geen statutaire
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, maar zijn wel van grote betekenis voor Fred
Foundation.

10. Belangenverstrengeling
Het bestuur bewaakt dat elke vorm van belangenverstrengeling wordt vermeden. Het bestuur is
zich bewust dat giften aan, en samenwerking met, andere stichtingen waar leden van het bestuur
van Fred Foundation ook bestuurslid zijn (bijvoorbeeld The Chopra Foundation) de schijn van
belangenverstrengeling zou kunnen oproepen. Het bestuur als collectief, alsmede alle individuele
bestuursleden, hecht(en) er aan dat dit, voor zover van toepassing, plaatsvindt op basis van
inhoudelijke gronden ten aanzien van het nut en de passendheid der activiteiten van de
betrokken stichtingen.
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11. Verkorte staat van baten en lasten 2017
2017 in €

2016 in €

2015 in €

1.300.000

900.000

1.350.000

2.023

2.391

13.416

1.302.023

902.391

1.363.416

1.118.461

663.821

978.744

256.134

225.915

316.512

1.374.595

889.736

1.295.256

-72.572

12.655

68.160

BATEN
Donaties
Andere inkomsten

LASTEN
Gedane giften/donaties
Personeelskosten en algemene kosten

RESULTAAT

12. Verslag van uitgeoefende activiteiten 2017
Op de website van Fred Foundation wordt verslag gedaan van een greep uit de activiteiten die de
stichting momenteel en in het nabije verleden heeft ondersteund.
In 2017 heeft Fred Foundation een bedrag van € 1.118.461 aan giften besteed. De belangrijkste
bestedingen in 2017 waren:
Begunstigde
Human Rights Watch (USA
en NL)

Fred Foundation Ukraine

Bedrag in €
150.143

84.780

Project

web

HRW-vluchtelingenprogramma in
Griekenland. En bescherming en
bevordering van de mensenrechten in
Zuid-Soedan en Nigeria.

web

Naast projectmatige hulp verleent FFU
in grote mate hulp op individuele basis.
In 2017 was FFU zeer actief op het
gebied van huisvesting, medische hulp,
ondersteuning van crisis centra,
internaten, tehuizen, scholen,
ziekenhuizen etc. Ook werd een

web
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dagcentrum voor gehandicapten
gerealiseerd.
Stichting
Schooldakrevolutie

80.125

Zonnepanelen op de helft van alle
geschikte schooldaken in 2020 inclusief
een lesprogramma.

web

Chopra Foundation

64.350

Opzetten van het ‘Chopra Mind Brain
Institute for Integrative Health and
Consciousness’ (Chopra Mind Brain
Innovation Lab).

web

Stichting Bootvluchteling

60.000

Medische Missie Lesbos: medische hulp
voor vluchtelingen in Kamp Moria en
Kare Tepe in Griekenland.

web

Malaria No More USA

59.433

Onderzoek (knowledge, attitudes and
practices survey) naar hoe je
gedragsverandering kunt
bewerkstelligen bij mensen in Odisha in
India, zodat niemand meer doodgaat
door een muggenbeet.

web

Stichting Urgenda

50.000

Opbouwen van een duurzaamheidsbewegingen Grootouders voor het
Klimaat en Kies voor Klimaat.nu.
Creëren van veranderingen die mensen
aanzet om mee te helpen een
volhoudbare economie na te streven,
die rechtvaardig is in vele opzichten en
een leefbare planeet oplevert voor
generaties nu en later.

web

The Jane Goodall Legacy
Foundation

45.607

Een onafhankelijke non profit stichting
opgericht door dr. Jane Goodall die als
doel heeft apen en andere bedreigde
diersoorten te beschermen, het
bevorderen van natuurbehoud,
duurzame landbouw en het bevorderen
van milieueducatie.

Stichting Alzheimer
Nederland

30.000

Ontwikkeling mindfulnesstraining voor
mensen met dementie in een vroege
fase en hun mantelzorger.

web

Search for Common
Ground

25.000

VS-Iran-programma gericht op het
verbeteren van de communicatie tussen
deze twee landen.

web

Stichting Meedoen.nl

25.000

Mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt aan betaald werk helpen.

web

Stichting 100WEEKS

25.000

Micro giving project. Een groep van 20
vrouwen in Rwanda ontvangt 100 weken
8 euro per week zonder voorwaarden na

web
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een financiële training. Doel is dat ze na
100 weken blijvend uit de extreme
armoede zijn.
Stichting Buzz Nederland /
Buzz India

25.000

Hoe komen plattelandsvrouwen in India
uit de armoede? Buzz helpt ze met het
bereiken van financiële vrijheid via
kennis, financiële training en het
vertrouwen om problemen te
overwinnen, zodat ze niet in de
‘schuldenval’ trappen.

web

Free Food Refugee
Company B.V. / Refugee
Company

25.000

Mensen met een vluchtelingenachtergrond kunnen via het restaurant
‘A Beautiful Mess’ deel uitmaken van de
maatschappij. Een veilige ruimte waar ze
lekker eten kunnen maken en serveren.
In samenwerking met lokale partners en
collega's krijgen ze Nederlandse
werkervaring en een netwerk met het
doel een vaste baan te vinden.

web

Trees for All Stichting

24.500

Klimaatondersteuning via duurzame
bosprojecten. De projecten hebben een
economische, ecologische en sociale
meerwaarde voor de samenleving en
dragen bij aan een gezonder klimaat.
Smart Forest Project in Bolivia en het
1-2-Tree programma in Nederland en de
Filipijnen.

web

De Nederlandse Provincie
der Paters Jezuïeten

23.500

Het werk van De Nederlandse Provincie
der Paters Jezuïeten/Nederlandse
Provincie van de Sociëteit van Jezus en
in het bijzonder het werk van pater Paul
Chauvigny de Blot SJ (hoogleraar
business spiritualiteit Nyenrode)

Stichting Arnhem voor
Vluchtelingen

20.000

Buddyproject om vluchtelingen in
contact te brengen met Nederlanders.
Buddy en buddy zoekende worden aan
elkaar gekoppeld op basis van
gezamenlijke interesses en gelijke
verwachtingen.

web

Stichting Kakaran

18.650

Al twintig jaar rijdt een mobiele
orthopedische werkplaats door het
oostelijk deel van Senegal (West-Afrika)
om gehandicapten aan prothesen te
helpen, te helpen revalideren en hen
daardoor mobieler te maken. Deze
orthopedische hulp stelt kinderen in
staat om naar school te gaan en biedt
volwassenen een grotere kans op een
betaalde baan. De donatie is ingezet

web
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voor aanschaf en exploitatie van een
nieuwe mobiele werkplaats.
Stichting War Child
Nederland

15.000

TeamUp biedt gestructureerde
recreatieve sport-, spel- en
bewegingsactiviteiten zodat gevluchte
kinderen van 6 tot 18 jaar leren hoe ze
met hun gevoel moeten omgaan. De
vaardigheden die ze bij War Child
opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal
emotionele thema’s. Die komen weer
van pas in hun dagelijks leven.

Stichting Uno-Foundation

15.000

Oprichting van 'Grenswisselkantoor
tussen Hemel en Aarde’ om vanuit die
stichting projecten te starten zoals het
basisinkomen proefproject in
Leeuwarden (op basis van het plan van
Pieter Kooistra) en het realiseren van
een nieuw ecodorp ‘Hof Feldrike’ achter
het Veerhuis in Varik.

Peace Development Fund /
Insight Out

12.763

‘Guiding Rage into Power (GRIP)
Program’; een transformerend
programma dat gevangenen de tools
biedt om het stigma van de
gewelddadige overtreder om te toveren
tot een niet-gewelddadige
vredeshandhaver.

web

Stichting Bezinning Orgaan
Donatie

12.000

Het geven van objectieve voorlichting
over orgaandonatie en over de
implicaties en valse verwachtingen die
de nieuwe donorwet (Actieve Donor
Registratie) in de media oproept.

web

Stichting Jongens van de
Wit

10.000

Het maken van de tv-documentaire 'De
Deal' die van binnenuit toont hoe het
Europese vluchtelingenbeleid er in de
praktijk uitziet. Op Lesbos toont het de
desastreuze uitwerking van de ideeën
uit Brussel. Welke oplossingen zijn er
dan wel?

web

Stichting Back on Trek /
Rebelz aan de Rotte

10.000

Ex-gedetineerde vrouwen aan het werk
helpen door opleiding en begeleiding via
het restaurant Rebelz aan de Rotte.

web

Kinderbuik & Co

10.000

Medisch specialistisch centrum voor
kinderen met langdurige buikklachten,
waarbij er naast de reguliere medische
diagnostiek en behandeling, aandacht is
voor levensstijl, stress, voeding,
psychologische aspecten, yoga en
meditatie.

web
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web

Global Security Institute

9.021

Een wereld creëren die vrij is van
kernwapens.

web

The Heart of America
Foundation

9.021

Halamandaris Leadership Award voor
aanschaf van moderne leermiddelen
voor een school in nood.

web

Stichting Ela

7.000

Kleinschalige opvang (zorgboerderij) van
mensen met een verstandelijke
beperking gecombineerd met een
psychiatrische aandoening, waarbij niet
het probleemgedrag van de cliënt
centraal staat, maar zijn/haar
competenties en mogelijkheden.

web

Avaaz

6.000

Steun aan diverse projecten, zoals de
veiligheid van Rohingya’s aan de oever
van de rivier tussen Myanmar en
Bangladesh en het tegengaan van het
verkrijgen van een vergunning voor
Monsanto’s gif glyfosaat.

web

Stichting Marni Foundation

5.000

Gezondheidszorg (voedselprogramma)
voor 300 schoolkinderen Marni School
in Bodhgaya, India.

web

De KrachtFabriek
Coöperatief Houten U.A.

5.000

De KrachtFabriek vormt een
ontmoetingsplaats en broedplaats voor
nieuw duurzaam ondernemerschap en
nieuwe burgerinitiatieven. Werken met
hoofd, hart en handen.

web

Stichting Share 4 Life

5.000

Voor het dorp Agnigbavo in
Togo/West-Afrika waar ongeveer 1200
mensen wonen wil Stichting Share 4 Life
een zestal projecten (waterput, educatie,
sport & spel, lichtbronnen, afmaken
watermolen, waterpompen op het land)
verwezenlijken.

web

Stichting Hospice Amandi

5.000

Bijdrage voor nieuw te bouwen hospice
in Nieuwe Wetering. Hospice Amandi wil
een liefdevolle plek zijn, waar terminaal
zieke mensen, indien dat thuis niet
mogelijk is, op een waardige manier
kunnen sterven.

web

Lesvos Solidarity

5.000

Support voor het open
vluchtelingenkamp 'Pikpa' in Mytilini,
Lesbos (Griekenland).

web

Faros Lighthouse

5.000

Humanitaire hulp aan
vluchtelingenkinderen en gezinnen in
Athene, Griekenland.

web

10

One Happy Family

5.000

Community centrum op het Griekse
eiland Lesbos. Het centrum verwelkomt
elke dag honderden vluchtelingen en
vult de gaten die zijn ontstaan door
onvoldoende humanitaire hulp en
gebrek aan overheidsinterventie.

web

Stichting Epafras

2.500

Hulp aan Nederlandse gedetineerden in
het buitenland.

web

Stichting 7Senses

2.500

Bijdrage aan 7Senses Challenge
projecten: 1) Healthy Teeth Challenge in
sloppenwijk bij Kaapstad, Zuid-Afrika,
Maternal Health Challenge in de
sloppenwijken (favela’s) van Salvador,
Brazilië en Women Empowerment
Challenge In Kisii, ruraal gebied in Kenia.

web

Stichting
Jeugdeducatiefonds

2.500

Snel, effectief en op laagdrempelige
wijze, zo veel mogelijk kinderen uit
minimagezinnen te helpen hun talenten
optimaal te benutten.

web

Stichting Vrienden van
Kruispost

2.500

Medische en psychosociale zorg aan
mensen die in de reguliere zorg geen
hulp kunnen vinden: onverzekerden,
daklozen en (uitgeprocedeerde)
asielzoekers.

web

The Flying Seagull Project

2.500

Ash Perrin en zijn team van clowns,
muzikanten en dansers werken met
kinderen in vluchtelingenkampen in heel
Europa. Het doel is om de kinderen zich
goed, dapper en speels te laten voelen.

web

The HOME Project

2.500

Hulp voor vluchtelingen en
migrantenkinderen, die alleen in
Griekenland aankomen. The HOME
Project brengt kinderen van de straat,
kampen, politiebureaus, detentiecentra
naar de veiligheid van de ‘HOMES’.

web

Stichting Young in Prison

2.500

Helpt kinderen en jongeren die in
conflict met de wet zijn positief bij te
dragen aan de samenleving door
creatieve en sportieve programma's
voor persoonlijke ontwikkeling in
gevangenschap en erna.

web
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