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Stichting Goeie Grutten
Havendijk 22
4201 XA Gorinchem

Stichting Goeie Grutten is op 25 november 2016 opgericht met twee doelen het
bevorderen van duurzame geproduceerde en gezonde voedíng voor de hele
wereldbevolking en het ondersteunen van onderzoek en projecten op hlt werkterrein van
de duurzame energietransitie.

Gedurende 2018 is veel aandacht uitgegaan naar het verder vormgeven van onze
organisatie. Er zijn vele relevante contacten gelegd met partijen die zicÀ bewegen op de
twee werkterreinen die de stichting bestrijkt.

Deze contacten hebben geleid tot een aantaldonaties. Daarnaast is veel geïnvesteerd in
contacten met de Universiteit Wageningen, waar diverse onderzoekers werken aan
projecten/studies die zich richten op de proteïne transitie. Deze contacten worden
gedurende 2019 verder uitgebouwd, met als doelstelling om tot een meerjarige
ondersteuning van een ondezoek in deze richting te komen.

Het vermogen van de stichting wordt door de vermogensbeheerder gematigd defensief
belegd in een duurzaam mandaat, met als doelsteling om een poóitief rendement te
behalen, zonderdat onverantwoorde risico's worden gelópen. Daarbijwordt een zodanige
liquiditeitspositie aangehouden dat het doen van doÀaties voor de aankomende perioàe
niet in gevaar kan komen. ln 2018 is het rendement op de duuzame effectenportefeuille
negatief 2,84o/o (inclusief kosten).

Wij kijken tevreden terug op het iaar 2018, en hebben vertrouwen in het jaar 201g waarin
we willen voortborduren op de ingeslagen weg.
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BALANS PER 3í DECEMBER 2018
(na winstverdeling)

Activa

Overige activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal activa

2018

€

265

2.065.537

795.390

2.861.192

2017

572

1.924.625

1.088.686

3.013.883

€

2



2018

2.764.192

97.000

2.861.192

Passiva

3.012.090

1.793

3.013.883

2017

€€

Vermogen

Kortlopende schulden

Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Baten

Baten uit eigen werving

Rentebaten

Resultaat effecten

Totaal baten

Lasten

Besteding t. b.v. doelstelling:
Verantwoord en gezond eten etc.:

Youth Food Movement Nederland
Stichting Universiteitsfonds Wageningen
Stichting Yazi

Overige goede doelen:
PymwYmic DllF

Resultaat effecten
Kosten beheer en administratie

Totaal lasten

Resultaat

2018 2017

0 3.000.000

1.350 2.034

q 27.796

1-350 3029s30

25.000
97.000

0

12.500
0

300

50.000
70.878

6.370

248-24a

247.898 3.012.090

€€

0
0

4.940

17.740
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TOELICHTING

Algemeen

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Vermogen

Het verloop in 2018 is als volgt weer te geven:
êÈ

3.012.090
(247.8e8)

2.764.192

Saldo 1 januari
Uit resultaatverdelíng

Saldo 31 december
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