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1 Algemene gegevens fonds .

….

Naam

Stichting Flowfund

Nummer Kamer van
Koophandel

30207338

.

.

……………………………………...

Contactgegevens
Adres

Bezoekadres: Overhoeksplein 2, 1031 KS Amsterdam
Postadres: Postbus 240, 1200 AE Hilversum

Telefoonnummer

06 23 78 51 84

E-mailadres

info@flowfund.org

Website(*)

http://www.flowfund.org

RSIN(**)

815272923

Actief in sector(*)
In welke landen is uw
fonds actief?(*)
Aantal medewerkers(*)

0
Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers(*)

0
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

De heer Fred Matser

Secretaris

De heer Evert K. Greup

Penningmeester

De heer Evert K. Greup

Algemeen bestuurslid

De heer Bernardo Kastrup

Algemeen bestuurslid

Mevrouw Machtelt E. Groothuis

Algemeen bestuurslid

De heer Michiel Meeuwissen

Overige informatie
bestuur (*)

-

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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1 Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

……………………………………………………………………….
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.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht het fonds?
Wanneer worden welke
werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Stichting Flowfund is een stichting opgericht en gefinancierd door Fred Matser
met als voornaamste doel het bevorderen van harmonie binnen mensen (de
omgeving), tussen mensen en tussen mens en omgeving.
Flowfund doneert geld aan een aantal geselecteerde (ANBI) stichtingen. In het
bijzonder aan Stichting Fred Foundation, Stichting ForestPeace Foundation en
Stichting Essentia Foundation. Via de werkzaamheden van deze stichtingen
worden initiatieven gesteund die bijdragen aan het algemeen nut en die in lijn
zijn met de doelstelling van Stichting Flowfund.
Daarnaast wordt een deel van het vermogen belegd. De bestuursleden streven
ernaar om op een verantwoorde manier te beleggen en ondersteunen waar
mogelijk initiatieven en/of investeringsfondsen met een positieve impact op de
samenleving.
Lees meer over de werkzaamheden in het beleidsplan en het activiteitenverslag.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Stichting Flowfund onderneemt geen activiteiten om geld te werven, maar
ontvangt wel van tijd tot tijd donaties/baten.
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1 Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in waar
en op welke manier dit
vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc.).

……………………………………………………………………….
Donaties
Flowfund doneert geld aan een aantal geselecteerde (ANBI) stichtingen. In het
bijzonder Stichting Fred Foundation, Stichting ForestPeace Foundation en
Stichting Essentia Foundation. Via de werkzaamheden van deze stichtingen
worden initiatieven gesteund die bijdragen aan het algemeen nut en die in lijn
zijn met de doelstelling van Stichting Flowfund.
Effectenportefeuille
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).
Impact investments
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 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: Rubio Impact Ventures,
Better Ventures, Generation IM Climate Solutions, Ananda Impact Fund,
Regenero Impact Fund, Eco Enterprises Partners, Forward.one en Fastned. Zie
ook deze webpagina met meer informatie over de ‘impact investments’ van
Flowfund.
Betaal- en spaarrekening
Een deel van het vermogen wordt aangehouden op een betaal- en spaarrekening
om aangegane verplichtingen (donaties, impact investments e.d.) in de nabije
toekomst te kunnen voldoen.

Url van het beleidsplan

Klik op deze link en u gaat binnen dit document naar het beleidsplan.

Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor het
statutaire bestuur, voor de
leden van het
beleidsbepalend orgaan en
voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO of
salarisregeling).

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.
In 2021 waren er geen medewerkers in loondienst.
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Activiteitenverslag
Noem de activiteiten die
zijn uitgevoerd.

Klik op deze link en u gaat binnen dit document naar het activiteitenverslag.

Of vul bij de volgende vraag
de url in naar het
activiteitenverslag of de url
naar de jaarrekening als
daarin de activiteiten van
het betreffende boekjaar
duidelijk zijn beschreven.

Url van het
activiteitenverslag.
Vul de link in waar het
activiteitenverslag te
vinden is.

Klik op deze link en u gaat binnen dit document naar het activiteitenverslag.
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2 Staat van baten en lasten …………………………………………………………………....
Jaartal van deze Staat van
baten en lasten

2021

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Rekening
2021

Rekening (*)
2020

Begroting (***)
2022

€ 11.711.825

€ 4.445.465

€0

€ 461.596

€ 185.194

€0

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€ 11.250.229

€ 4.260.271

€0

Overige baten

€ 15.024.800

€ 15.017.000

€0

Totale baten

€ 26.275.029

€ 19.277.271

€0

Baten
Opbrengsten beleggingen
Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en het instandhouden van het vermogen)

Lasten
€ 3.000.000

€ 5.308.114

€0

€ 24.800

€ 17.000

€0

€0

€0

€0

€ 13.113

€ 13.530

€0

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€0

€0

€0

ICT kosten

€0

€0

€0

Bestuurskosten

€0

€0

€0

Communicatiekosten

€0

€0

€0

Financiële kosten

€0

€0

€0

Afschrijvingen

€0

€0

€0

Overige lasten

€ 8.223

€ 5.062

€0

€ 3.046.136

€ 5.343.706

€0

€ 23.228.893

€ 13.933.565

€0

Doelbesteding/giften/donaties
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Administratiekosten algemeen

Totale lasten
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)
(*) Optioneel, niet verplicht

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen
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2 Staat van baten en lasten (vervolg)………… ……………………………………………....
Toelichting
Geef een toelichting op
de staat van baten en
lasten. Geef deze ook op
de begroting of de
voorgenomen
bestedingen. Of vul de
url naar de jaarrekening
in als hier een toelichting
in is opgenomen.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 640
Organisaties-zonder-winststreven van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving,
die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en
de kosten en andere lasten over het jaar. De baten worden verantwoord in het
jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Donaties en legaten
Baten uit hoofde van een nalatenschap worden volledig opgenomen in het
boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige
uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze
worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschap voor zover deze niet
reeds in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.
Resultaat uit beleggingen
Het resultaat uit beleggingen bestaat uit gerealiseerde en niet-gerealiseerde
waardeveranderingen van de beleggingen in de beleggingsportefeuille,
resultaten op deelnemingen, ontvangen dividenden, interest baten en -lasten,
opbrengsten van leen transacties en valuta koersstijgingen of -dalingen. Hierop
worden de direct toerekenbare kosten in mindering gebracht.
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Stichting Flowfund publiceert alleen de staat van baten en lasten en geen
jaarrekening.

Beleidsplan
Organisatie
Stichting Flowfund heeft geen medewerkers in loondienst. Twee medewerkers van Stichting Fred Foundation
voeren in beperkte mate activiteiten uit voor Flowfund. De waarde van de bestede uren wordt als schenking
van Stichting Fred Foundation aan Flowfund gedaan.
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.
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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.

Operationeel beleid
Geen fondsenwerving
Stichting Flowfund onderneemt geen activiteiten om geld te werven, maar ontvangt 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.
Giften aan geselecteerde stichtingen
De giften-kant van Stichting Flowfund is overzichtelijk. Flowfund doneert geld aan een aantal geselecteerde
(ANBI) stichtingen. In het bijzonder Stichting Fred Foundation, Stichting ForestPeace Foundation en Stichting
Essentia Foundation die daarmee bestedingen doen die passen bij de doelstelling van Stichting Flowfund.
Stichting Flowfund stelt zich niet open voor aanvragen van andere derden voor donaties.
Eindig bestaan
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.
Bestedingscriterium
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’.
Beleggingsresultaten worden aangewend voor het beoogde doel
Alle beleggingsresultaten, waaronder de rente opbrengsten van leningen, worden (uiteindelijk) aangewend
voor het beoogde doel.
Jaarrekening
Jaarlijks wordt er een jaarrekening samengesteld door een externe accountant.
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Het bestuur en de directie van Stichting Flowfund zijn zich bewust van de WBTR-regels over taken,
bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Het bestuur handelt zorgvuldig conform de geldende
WBTR-regels om zaken als wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van
posities, frauduleus handelen en andere ongewenste activiteiten te voorkomen. Het bestuur toetst de
WBTR-regels met regelmaat.

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
betrekking tot schone/alternatieve energie) - gebieden die direct in de doelstelling van het fonds staan. Het
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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: Rubio Impact Ventures,
Better Ventures, Generation IM Climate Solutions, Ananda Impact Fund, Regenero Impact Fund, Eco Enterprises
Partners, Forward.one 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.

Activiteitenverslag 2021
-

-

-

Zoals aangegeven onder ‘Operationeel beleid’ doneert Flowfund geld aan een aantal geselecteerde
(ANBI) stichtingen. In het bijzonder Stichting Fred Foundation, Stichting ForestPeace Foundation en
Stichting Essentia Foundation. In 2021 doneerde Flowfund € 3.000.000,- aan Stichting Fred
Foundation.
In de portefeuille ‘mission related’ ofwel ‘impact investments’ is een aantal nieuwe commitments
aangegaan in o.a Rubio Impact Ventures Fund II, SHIFT Invest Fund III, een ophoging van het
commitment in Wire Private Markets Fund, Technology Impact Fund II (Capricorn Investment Group)
en Forward.one Fund II. De meest exemplarische ‘impact investments’ van Flowfund zijn op deze
webpagina gepubliceerd 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 diverse fondsmanagers om investeringen te verkennen
en dit heeft geleid tot nieuwe investeringen in 2021 en 2022.

