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BESTUURSVERSLAG  
 
Doelstelling, thema’s en randvoorwaarden  
 
Stichting Goeie Grutten is op 25 november 2016 opgericht met twee doelen het 
bevorderen van duurzame geproduceerde en gezonde voeding voor de hele 

wereldbevolking en het ondersteunen van onderzoek en projecten op het werkterrein van 
de duurzame energietransitie.  
 
Thema Voeding 
Voor het thema voeding hebben we in het beleidsplan de volgende speerpunten 
gedefinieerd.  
1. Bewustwording creëren over verantwoord, gezond en gevarieerd eten in de westerse 
wereld. Doelgroep: kinderen uit kansarme gezinnen  
Aandachtsgebieden zijn hier:  

•Variatie, Gezond, Leren over eten  
 
2. Het ondersteunen van onderzoek op het gebied van gezond en gevarieerd eten, 
specifiek met het oog op bevolkingsgroei en de toenemende hoeveelheid voedsel, die 
hiervoor op een verantwoorde manier geproduceerd moet worden;  

•Onderzoek dat de productiviteit van de intensieve landbouw op een duurzame 
wijze verhoogt. 
•Onderzoek naar de alternatieve producten voor onze eiwit/proteïne-behoefte.  

 
3. Bevorderen dat meer mensen in de niet-westerse wereld toegang hebben tot 
verantwoorde, gezonde en gevarieerde voeding, specifiek door het ondersteunen van 
lokale initiatieven en betere verdeling van voedsel.  
 
Thema Energietransitie 
En voor de energietransitie geldt dat bij veel hernieuwbare energiebronnen zijn aanbod 
van energie en de vraag niet op elkaar afgestemd en nieuwe vormen van gebruik en 
productie zetten druk op de bestaande infrastructuur. Dit zorgt voor complexe uitdagingen. 
Niet alleen willen we ook stroom als de wind niet waait en de zon niet schijnt, ook moeten 

we ervoor zorgen dat, als b.v. iedereen elektrisch gaat rijden, koken en/of ‘stoken’, het 
stroomnet niet overbelast raakt. 

 
Wij willen met name bijdragen aan oplossingen die helpen om vraag en aanbod van 
energie op elkaar af te stemmen en ook aan oplossingen die ertoe bijdragen dat 
bestaande infrastructuur voor energie transport op de meest efficiënte manier gebruikt 
wordt. Het doel is om volledig af te komen van fossiele energie en we streven naar 
hernieuwbare energie. Nieuwe vormen van energie-opwekking die wellicht niet direct het 
predicaat hernieuwbaar krijgen omdat er toch grondstoffen verbruikt worden, maar die 
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wel een bijdrage kunnen leveren aan een stabiele, schone en CO2 arme 
energievoorziening, worden niet uitgesloten. Daarbij valt b.v. te denken aan nieuwe 
vormen van nucleaire energie. 

 
We hanteren bij beide thema’s een aantal randvoorwaarden, Eén ervan is de geografische 
beperking. We houden ons in eerste instantie tot projecten en organisatie in West-Europa. 
Daarnaast willen we als stichting bij voorkeur een actieve betrokkenheid bij de 
begunstigde organisatie hebben, zodat de impact zo groot mogelijk is. En voor beide 
doelstellingen geldt dat de voorkeur uitgaat naar lange termijn projecten van 4 á 5 jaar 

boven éénmalige giften. 
 
 
Besteding in 2019  
 
Net als in het voorgaande jaar was er in 2019 een budget beschikbaar van 300.000 euro. 
Daarbovenop kwam nog een donatiebudget van het voorgaande jaar dat nog niet besteed 
was. Het totale te besteden donatiebudget kwam hiermee op 450.000 euro voor 2019. 
Uiteindelijk heeft de stichting zich voor €458.500 aan donaties in 2019 gecommitteerd. 
Daarvan is één donatie van € 97.000 door de ontvanger, in goed overleg met de stichting, 
niet afgeroepen en doorgeschoven naar 2020. 
 
Ongeveer 70% van het donatiebudget is naar projecten op het gebied van de voeding 
gegaan. Het meerjarige Waterlinzen project bij de Universiteit Wageningen neemt daar 
een groot deel van in beslag. Dit is een groot project met een substantiële donatie over 3 
jaar uitgespreid. Verder zijn er kleinere projecten ondersteund, zoals het 
onderzoeksproject van Keep Food Simple, de ondersteuning van de documentaire over 
Herenboeren en er was een voortzetting van de donatie aan DIIF en Slow Food Youth 
Network Global. 
 
In 2019 heeft het bestuur verkennende gesprekken gevoerd met diverse partijen in 
verband met het willen steunen van project die bijdragen aan educatie over voeding aan 
kinderen. Wij gaan ervan uit dat dit in 2020 tot concrete samenwerking zal leiden. Ook 
zijn er nieuwe meerjarige partnerschappen opgestart, onder andere met de organisatie 
Keep Food Simple.  
Vooralsnog heeft het bestuur besloten om zich te concentreren op thema’s 1 en 2 
(bewustwording creëren en onderzoek naar gezonde voeding). Het steunen van lokale 

initiatieven in ontwikkelingslanden had in 2019 geen prioriteit en zal in heroverweging 
genomen worden.  
 
Op het domein van de energietransitie (30% van het geefbudget) heeft de stichting in 
2019 de ondersteuning van twee onderzoeksprojecten opgestart. Eén is het onderzoek 
van de TU Delft, Catalyst genaamd, hierbij wordt er onderzoek gedaan naar methoden 
om de samenleving vrij te maken van fossiele grondstoffen via elektrokatalytische 
processen. Het tweede onderzoeksproject wordt uitgevoerd door de Stichting Emmet 
Energy in samenwerking met de TU Eindhoven. Bij dit onderzoek wordt een apparaat 
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ontwikkeld dat bij een overschot aan groene energie, deze tijdelijk omzet en opslaat in 
methaangas. Bij een elektriciteitstekort kan het methaangas dan weer terug omgezet 
worden in stroom. 
Beide onderzoeken zijn gebaseerd op een langjarige samenwerking van 3 jaar en hebben 
tot doel om bij te dragen aan het opslaan van duurzame energie. 
 
Deze projecten dragen elk op hun eigen wijze bij aan het doel van de stichting. Er zijn 
impactdoelstellingen per project gedefinieerd, die met de begunstigden worden 
geëvalueerd. 

 
In 2019 is er nog geen eigen evaluatie systeem opgezet, wat wel voorzien was. Maar met 
uitbreiding van budget en het aanstellen van een betaalde projectadviseur met veel 
ervaring op dit terrein, verwachten wij in 2020 hier grote stappen in te kunnen gaan zetten.  
 
 
Netwerk en kennis 
 
In 2019 hebben wij ons netwerk verder uitgebouwd met bezoeken aan conferenties, 
bijeenkomsten, zoals het AgriFood event van NRC Next, Kind Earth Tech en de 
presentatie van het EAT Lancet Report alsmede deelname aan FIN bijeenkomsten.  
Wij hebben het initiatief genomen voor het starten van een netwerk met andere fondsen 
die actief zijn op het terrein van de voeding: Food Funds Gathering. In 2019 heeft met 
succes de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Via dit netwerk leren wij over impactvolle 
projecten en streven wij naar meer samenwerking met andere gelijkgestemde fondsen.  
 
Ook hebben gesprekken plaatsgevonden met huidige en potentiele beneficianten. Eens 
per jaar vindt er een bezoek plaats met de Raad van Advies, in 2019 heeft dit werkbezoek 
plaatsgevonden bij de Universiteit Wageningen.  
 
Wij zijn verheugd dat in 2019 de nieuwe website van Stichting Goeie Grutten is 
gelanceerd. www.stichtinggoeiegrutten.nl  
 
Ook is er in 2019 gewerkt aan alle documenten op orde te krijgen voor de FIN toetsing. 
Verwachting is dat deze toetsing in 2020 afgerond zal zijn, waarna de verklaring verkregen 
kan worden. Dit is wederom een stap in de professionaliseren van onze jonge stichting.  
 

Vermogensbeheer 
 
Het vermogen van de stichting wordt door de vermogensbeheerder gematigd defensief 
belegd in een duurzaam mandaat, met als doelstelling om een positief rendement te 
behalen, zonder dat onverantwoorde risico’s worden gelopen. Daarbij wordt een zodanige 
liquiditeitspositie aangehouden dat het doen van donaties voor de aankomende periode 
niet in gevaar kan komen. In 2019 was het rendement op de duurzame effectenportefeuille 
11,7% (inclusief kosten). 
 

http://www.stichtinggoeiegrutten.nl/
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Bestuur en Raad van Advies  
 
Het bestuur bestond in 2019 uit Ilse Bastmeijer (voorzitter), Bernd Voorsluijs 
(penningmeester) en Jacqueline Detiger (secretaris). Alleen de secretaris ontving in 2019 
een vergoeding van 2.319 euro inclusief btw in de vorm van vacatiegeld en 
reiskostenvergoeding.  
Jaap Bastmeijer, Saskia van Walsum en Jan Meijerman hadden zitting in de raad van 
advies. Deze raad van advies voerde zijn functie onbezoldigd uit. 
 

In 2019 hebben er acht bestuursvergaderingen plaatsgevonden, waarvan twee met de 
Raad van Advies. De Raad van Advies draagt op een positieve wijze bij aan goede 
discussies over strategie, ontwikkeling en toekomst van de stichting. Wij zijn onze Raad 
van Adviesleden hier zeer erkentelijk voor.  
Er heeft in 2019 wederom een zelfevaluatie van het bestuur plaatsgevonden.  
 
 
Wij kijken tevreden terug op het jaar 2019, en hebben vertrouwen in het jaar 2020 waarin 
we een uitbreiding van het donatiebudget voorzien en hiervoor de nodige resources zullen 
inzetten om dit budget op een goede manier in te zetten. 
 
Gorinchem, 30 juni 2020 
Namens het bestuur 
Ilse Bastmeijer 
Voorzitter 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na resultaatbestemming) 
 
 
A c t i v a  
 
 31-12-2019 31-12-2018 
         

 € € € € 

 

Vlottende activa  

Vorderingen  400  265  
Effecten  1.983.379  2.065.537  
Liquide middelen  762.756  795.390  
       

    2.746.535  2.861.192
  

         

Totaal activa  2.746.535  2.861.192          
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P a s s i v a  
 
 31-12-2019 31-12-2018 
         

 € € € € 

     
 
Eigen vermogen (1) 
Algemene Reserve   1.914.035  2.764.192 
 
Langlopende schulden      
Donatie verplichtingen   277.000  0 
 
Kortlopende schulden (2)   
Overlopende passiva   555.500  97.000

    
 

         

Totaal passiva  2.746.535  2.861.192          
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 
 
 2019 2018 
     

 € € 

Baten  
 

Financiële baten 687 1.350 
Resultaat effecten 262.408 0 

Totaal baten 263.095 1.350 
 

 
Lasten 
 
Lasten uit hoofde van de doelstelling: 
Donaties voor het werkterrein Voeding 

 Stichting Universiteitsfonds Wageningen (485.000) (97.000) 
 Stichting Slow Food Youth Network (37.500) (25.000) 
 PymwYmic DIIF (100.000) (50.000) 
 Overige (37.000) 0 
Donaties voor het werkterrein Energietransitie 
 Stichting EMMET Energy (150.000) 0 
 Stichting Universiteitsfonds Delft (300.000) 0 
Resultaat effecten 0 (70.878) 
Vacatiegeld (2.319) (1.152) 
Kosten beheer en administratie (1.433) (5.218) 
     

Totaal lasten   (1.113.252) (249.248) 
 
 
 
Saldo van baten en lasten   (850.157) (247.898)        
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING  
 
 
Activiteiten 
Stichting Goeie Grutten heeft als missie om iedereen in de wereld toegang tot voldoende 
verantwoord, gezond en gevarieerd voedsel te geven. Tevens wil de stichting bijdragen 
aan een duurzame manier van energievoorziening en -opslag. 
 
De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling en is ingeschreven in 
de Kamer van Koophandel. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de 
stichting. 
 
Continuïteit 
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 
continuïteitsveronderstelling van de organisatie. 
 

ALGEMENE GRONDSLAGEN 
 
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven” 
van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- 
of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag 
is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
 
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in 
de verdere grondslagen. 
 
 
Grondslagen van effecten 
Effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Alle waardemutaties in de 
effectenportefeuille worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van de staat van baten en 
lasten gebracht. 
 
Grondslagen van liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking. 
 
 
Donatie verplichtingen 
Verplichtingen uit hoofde van donaties worden in het jaar van toezegging als verplichting 
opgenomen. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Algemeen 
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen de totale baten en de totale 
lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de Staat van Baten en Lasten toegerekend 
aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige 
gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode 
toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel 
betaald.  
 
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van 
ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde effecten.  
 
 
Verstrekte donaties 
Donatieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot 
toekenning schriftelijk aan de aanvrager is meegedeeld en er een in rechte afdwingbare 
verplichting is ontstaan, ongeacht in welk boekjaar de donatie wordt uitgekeerd.  
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TOELICHTING OP DE BALANS  
 
 
 
1. Eigen vermogen 
    2019 2018 
     

 € € 

 

Algemene Reserve               

Saldo 1 januari 2.764.192 3.012.090 
Uit resultaatverdeling (850.157) (247.898) 
     

Saldo 31 januari 1.914.035 2.764.192      

 
   

2. Kortlopende schulden 
 
 31-12-2019 31-12-2018 
     

 € € 

Overlopende passiva 
Donatie verplichtingen < 1 jaar 555.500 97.000 
     

   555.500 97.000      

 
 
 


