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1. Algemene gegevens
Bezoek- en postadres:
Stichting Flowfund
Stadionweg 1
1077 RV Amsterdam
Nederland
www.flowfund.org
Oprichting: 23 augustus 2005
Kamer van Koophandel: 30207338
RSIN: 815272923
Stichting Flowfund is een ANBI (algemeen nut beogende instelling)

2. Bestuur
De heer Fred Matser - voorzitter
De heer Evert K. Greup - secretaris & penningmeester
De heer Bernardo Kastrup – bestuurslid
De heer Michiel Meeuwissen – bestuurslid (per 01-12-2019)
Mevrouw Machtelt E. Groothuis – bestuurslid (per 21-01-2020)
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3. Doel
De stichting 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;
- 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,
- en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

4. Organisatie
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
donaties en investeringen besproken en kan het bestuur besluiten over het al dan niet
toekennen, continueren of stoppen van donaties 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 de project-/investeringsdossiers). De notulen worden door minimaal
twee bestuursleden geaccordeerd en aan alle bestuursleden verstuurd.
Naast de vergaderingen hebben de bestuursleden regelmatig telefonisch contact. Besluiten
worden conform de statuten genomen en vastgelegd.
De eenvoud van de organisatie is mogelijk dankzij de eenvoud op het gebied van de ontvangen
baten, de toegekende giften en de beleggingen/investeringen.

5. Operationeel beleid
Stichting Flowfund onderneemt geen activiteiten om geld te werven, maar ontvangst wel van tijd
tot tijd donaties/baten. De toename van de ingekomen gelden in de afgelopen periode heeft
geleid tot een herformulering van het beleid, wat zijn weerslag vindt in deze notitie.
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De giften-kant van Stichting Flowfund was de afgelopen jaren zeer overzichtelijk; dit betrof
namelijk louter giften aan S
 tichting Fred Foundation die daarmee bestedingen doet die passen
bij de doelstelling van Stichting Flowfund.
Daarnaast heeft het bestuur in 2019 besloten actief middelen ter beschikking te stellen aan de
op 2 juli 2019 opgerichte Stichting ForestPeace Foundation. Daarmee kan met name gericht
inhoud worden gegeven aan het doel om de harmonie tussen de mensen en omgeving te
bevorderen.
Ook heeft het bestuur in 2020 besloten actief middelen ter beschikking te stellen aan de op 20
april 2020 opgerichte Stichting Essentia Foundation. Daarmee kan gericht inhoud worden
gegeven aan het ontwikkelen van het bewuste zijn en het filosofisch inzicht dat onder meer
wordt uitgedragen door het idealisme / non-dualisme en zo bij te dragen aan het harmonieus
samenleven in de maatschappij.
Stichting Flowfund stelt zich niet open voor aanvragen van derden voor donaties.
De stichting 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 bestuur om de
middelen goed en zorgvuldig aan te wenden, in de loop van enkele decennia.
Het bestuur van Stichting Flowfund is zich bewust van de anti-oppoteis (bestedingscriterium) die
voor ANBI instellingen geldt. Als fonds met een eindige horizon mogen en willen wij ook niet
oppotten. Daarom toetsen we jaarlijks of we voldoende uitgeven om ook in praktische zin geen
oppot-fonds te zijn en dus doen waar we voor zijn: het ondersteunen van maatschappelijke
projecten en initiatieven ten behoeve van ‘het algemeen nut’.
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).
Daarnaast is Stichting Flowfund al jaren actief met het kiezen van beleggingen/investeringen 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
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
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betrekking tot schone/alternatieve energie) - gebieden die direct in de doelstelling van het fonds
staan. Het bestuur heeft zich ook komende jaren ten doel gesteld om het aandeel ‘impact
investments’ in de portefeuille te vergroten. Voorbeelden van dit soort investeringen waarin
Flowfund deelneemt zijn: Social Impact Ventures NL, Better Ventures, Generation IM Climate
Solutions, Ananda Impact Fund, Regenero Impact Fund, Eco Enterprises Partners en Fastned. Zie
ook deze webpagina met meer informatie over de ‘impact investments’ van Flowfund.
Het is gebleken dat het aanbod van dergelijke investeringen 5 jaar geleden niet overweldigend
was, maar de laatste paar jaar ontstaan meer en betere mogelijkheden. Indien de financiële
resultaten op dit deel van de portefeuille nog niet bijzonder aantrekkelijk zijn, weerhoudt dit ons
niet van investeren als het maatschappelijk rendement van die investeringen goed is. Komende
jaren zal onverminderd aandacht worden besteed aan het vinden van de juiste investeringen die
de missie van het fonds ondersteunen.

7. Verkorte staat van baten en lasten 2019
2019 in €

2018 in €

2017 in €

2016 in €

2015 in €

15.000.000

5.000.000

5.000.217

1.547

5.696.493

4.573.686

-86.233

1.964.996

1.823.763

1.507.057

19.573.686

4.913.767

6.965.213

1.825.310

7.203.550

7.754.168

1.700.000

1.300.000

1.650.000

1.586.833

24.021

30.228

36.404

46.516

29.166

7.778.189

1.730.228

1.336.404

1.696.516

1.615.999

512.889

616.328

-1.042.017

-2.284.980

-823.431

12.308.386

3.799.867

4.586.792

-2.156.186

4.764.120

BATEN
Legaten/donaties
Resultaat uit beleggingen

LASTEN
Giften en donaties
Algemene kosten

Waardeveranderingen
financiële vaste activa

Saldo van baten en lasten

Toelichting op de baten en lasten
-

De cijfers over 2015 en 2016 zijn voor vergelijkingsdoeleinden geherrubriceerd.
Bij de stichting waren in 2015 t/m 2019 geen werknemers werkzaam.
De bestuurders van de stichting ontvangen geen bezoldiging.
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8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019
-

-

-

Zoals aangegeven onder ‘Operationeel beleid’ worden de giften gedomineerd door
donaties aan Fred Foundation (2019: € 4.000.000) en ForestPeace Foundation (2019:
€ 3.754.168).
In de portefeuille ‘mission related’ ofwel ‘impact investments’ is een aantal posities
binnen de huidige fondsen uitgebreid en zijn nieuwe commitments aangegaan in o.a
Regenero Impact Fund, Social Impact Ventures NL Fund II en Wire Private Markets Fund.
De meest exemplarische ‘impact investments’ van Flowfund zijn via deze webpagina te
zien om te laten zien hoe dit deel van het beleggingsuniversum zich ontwikkelt en om
andere mensen en organisaties aan te moedigen ook hun steentje bij te dragen.
De effectenportefeuille is naar tevredenheid beheerd.
Er zijn verscheidene gesprekken gevoerd met de diverse fondsmanagers om
investeringen te verkennen en dit heeft geleid tot nieuwe investeringen in 2019 en 2020.
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