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BESTUURSVERSLAG  
 
Doelstelling, thema’s en randvoorwaarden  
 
Stichting Goeie Grutten is op 25 november 2016 opgericht met als doel het bevorderen 
van duurzame geproduceerde en gezonde voeding, in 2018 is het ondersteunen van 
onderzoek en projecten op het werkterrein van de duurzame energietransitie bijgekomen. 
Naast deze thema’s Voeding en Energie is er in 2020 nog een derde thema toegevoegd 
om te onderzoeken, te weten Democratie, Media en Privacy.  
 
Thema Voeding 
Het huidige voedselsysteem is verantwoordelijk voor maar liefst 30% van alle CO²   
uitstoot. Het is voor ons duidelijk dat dat anders moet en gelukkig ook kan. Naast die 
enorme impact op ons klimaat is er ook het gezondheidsaspect: zo heeft in Nederland 
inmiddels ruim 50% van de volwassenen overgewicht en komt slechts 1% van de kinderen 
aan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groente en fruit.  
 
Voor het thema voeding hebben we in 2021 in het meerjarenplan (2021-2025) de 
volgende speerpunten gedefinieerd: 
 

 De eiwittransitie: op naar meer plantaardig; 
 anti-voedselverspilling en het verwaarden van reststromen; 
 een duurzame én gezonde voedselomgeving;  
 een gezonde bodem. 

We zetten daarbij in op een combinatie van: onderzoek, educatie, campagne, 
gedragsverandering, vroege fase start-up ondersteuning en lobby.  
 
Dit werkterrein staat inmiddels goed op de kaart. Aanvragers weten ons te vinden en het 
is aan ons om steeds de goede afweging te blijven maken welke initiatieven wij wel en 
welke wij niet kunnen ondersteunen.  
 
Thema Energietransitie 
Stichting Goeie Grutten wil bijdragen aan oplossingen voor de complexe uitdagingen die 
de energietransitie met zich meebrengt. Zoals een goede afstemming van vraag en 
aanbod en het verlichten van de druk op de huidige infrastructuur (in combinatie met 
mobiliteit). 
 
Wij financieren projecten op het gebied van CO²-vrije energie. Daarbij kijken we niet 
naar zon en wind oplossingen, maar naar al het andere dat nodig is om over te 
schakelen naar een CO² vrij energiesysteem dat werkt, ook als de zon niet schijnt en de 
wind niet waait. 
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Type activiteiten die daarbij passen zijn: onderzoek, living labs & testen, 
beleidsbeïnvloeding, bewustwording en educatie.  
 
Binnen dit werkterrein hebben de projectadviseur en één van de bestuursleden samen 
opgetrokken om pro-actief op zoek te gaan naar geschikte initiatieven. Vanwege de 
gekozen niche.  
 
Thema Democratie Privacy en Media 
Stichting Goeie Grutten zet zich in voor een democratische maatschappij, waarin 
grondrechten zoals o.a. privacy, vrijheid van meningsuiting en de rechtstaat 
gewaarborgd zijn. Cruciaal is daarbij de beschikbaarheid van pluriforme onafhankelijke 
en betrouwbare informatie. Onze stichting ziet dat deze rechten steeds meer onder druk 
staan, met name in de digitale wereld.  
 
Daarom steunt stichting Goeie Grutten projecten die zich inzetten voor: 

 Essentiele mensenrechten als: persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en 
communicatievrijheid; 

 Het verbeteren van de privacy van burgers en consumenten, online en/of offline; 
 Meer transparantie, anti-corruptie en integriteit bij overheden en grote 

organisaties; 

 Het inzichtelijk maken van politieke beïnvloedingsprocessen.  
 

Type activiteiten o.a: onafhankelijk onderzoek en publicatie, beleidsbeïnvloeding, 
bewustwordingscampagnes, informatievoorziening.  
 
Dit (voor ons) jonge werkterrein is in 2021 echt van start gegaan en er zijn enkele eerste 
donaties gedaan bij o.a: Transparency International, Bits of Freedom en Privacy First. 
Besloten is om nog heel 2022 te benutten om in de breedte van het werkterrein 
verschillende typen organisaties en projecten te verkennen en te ondersteunen. Zodat 
eind van dat jaar de balans opgemaakt kan worden over hoe het veld en haar behoeften 
eruitzien en welke focus voor onze stichting daarbij passend is.  
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Algemene Criteria 
We hanteren bij alle werkterreinen een aantal randvoorwaarden. Eén ervan is de 
geografische focus: Nederland. Daarbij vinden we het belangrijk dat projecten landelijke 
impact hebben of lokaal zijn maar wel opschaalbaar. Voor met name ons voedsel en 
energiethema geldt dat wij graag werken met ondernemende initiatiefnemers en 
oprichters, die en een vernieuwend idee hebben en ook na hebben gedacht over, 
zelfredzaamheid en een gezonde spreiding in de toekomst, van inkomstenbronnen.  
 
En voor alle drie de werkterreinen geldt dat de voorkeur uitgaat naar lange termijn 
projecten van 3 á 4 jaar boven éénmalige giften. 
 
 
 
Besteding in 2021  
 
Er was in totaal een geefbudget beschikbaar van €1.093.339 in 2021. Uiteindelijk is door 
de stichting een bedrag van €1.159.357 gedoneerd c.q. gecommitteerd. Het verschil is 
verrekend met het surplus van voorgaande jaren. De samenwerking met de (in 2020 
aangenomen) projectadviseur is gecontinueerd. De operationele kosten kwamen in 2021 
op €123.242 waarvan €114.236 voor projectmanagement.  
 
Ongeveer 84% van het donatiebudget is (meerjarig) gecommitteerd aan projecten op het 
gebied van Voedsel, 12% aan het domein van Energie en 4% aan Democratie, Media en 
Privacy. Deze projecten dragen elk op hun eigen wijze bij aan de doelstellingen van de 
stichting. Er zijn impactdoelstellingen per project gedefinieerd, die met de begunstigden 
worden geëvalueerd. 
 
 
COVID-19 
 
De Covid pandemie en de daarbij behorende lockdown heeft voor de begunstigden geen 
directe financiële gevolgen gehad, wel liepen sommige projecten vertraging op vanwege 
de sluiting van universiteiten en labs en afwezigheid van evenementen. Dit had tot gevolg 
dat enkele projectplannen zijn aangepast, betalingen uitgesteld zijn en sommige naar 
2022 zijn doorgeschoven. Waar vele sectoren het zwaar te verduren hadden floreerden 
andere. Duurzame aandelen hebben het jaar 2021 beter gedaan dan de concurrentie. Dit 
illustreert, onder meer, het toenemende draagvlak voor de energietransitie. De markten 
stegen verder in de laatste maand van 2021, resulterend in een mooie afsluiting van het 
beursjaar. 
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Organisatie 
 
De toetsing 'goed bestuur' van de FIN was in 2020 met goed gevolg afgerond. De stichting 
heeft hiermee het goedkeuringsstempel van de FIN gekregen omdat we alle 
organisatorische, bestuurlijke en financiële zaken goed op orde hebben. Dit keurmerk is 
4 jaar geldig. 
Daarnaast hebben we onze werkwijze enigszins aangepast door de komst van de 
projectadviseur. Bestuursleden hebben een mindere operationele rol gekregen en 
beoordelen de voorstellen die de projectadviseur voorbereid tijdens de vergaderingen. Er 
wordt gewerkt met een aanvraagformulier dat wordt toegezonden op het moment dat de 
projectadviseur al in gesprek is en een toekenning kansrijk acht. Voor de rapportages 
laten we het format vrij voor de aanvrager en wordt altijd een eindevaluatie ingepland om 
deze te bespreken. In 2022 maakt de stichting de overstap naar een professioneel 
managementsysteem.  
 
 
 
Netwerk en kennis 
 
Het bijspijkeren van kennis en bijhouden van het netwerk ging ook in 2021, vanwege 
Covid-19, voornamelijk via webinars en virtuele ontmoetingen. In oktober kon er wel een 
tweede editie van de Film Special worden georganiseerd door de stichting zelf in 
samenwerking met het Internationale Filmfestival Gorinchem (IFFG). Zo’n 60 relaties 
waren aanwezig in theater Peeriscoop in Gorinchem voor een event binnen het thema 
“democratische energietransitie”. In diezelfde maand kwam ook de Food Funds Gathering 
met 18 personen fysiek bijeen in Wageningen.  
 
Ook hebben gesprekken plaatsgevonden met huidige en potentiele beneficianten. Eens 
per jaar vindt er een bezoek plaats met de Raad van Advies aan een van de projecten, 
dit jaar was dat het project van de Groente&Fruitbrigade in Venlo.  
 
 
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 2021 was het rendement, hoger dan in 2020. Het kwam uit 
op 9,85% (inclusief kosten). 
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Bestuur en Raad van Advies  
 
Het bestuur bestond in 2021 uit Ilse Bastmeijer (voorzitter), Bernd Voorsluijs 
(penningmeester) en Jacqueline Detiger (secretaris). Enkele bestuurs- en RvA leden 
ontvingen in 2021 een vergoeding in de vorm van vacatiegeld en reiskostenvergoeding. 
Dit was een totaalbedrag van € 3.215. 
Jaap Bastmeijer, Saskia van Walsum en Jan Meijerman hadden zitting in de Raad van 
Advies.  
 
In 2021 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 de strategie, ontwikkeling en toekomst van de stichting. Wij zijn onze 
leden van de Raad van Advies hier zeer erkentelijk voor. Er heeft in 2021 wederom een 
zelfevaluatie van het bestuur plaatsgevonden.  
 
 
Wij kijken (ondanks COVID) terug op een goed jaar en hebben vertrouwen in het jaar 
2022.  
 
 
Gorinchem, 20 juni 2022 
Namens het bestuur 
Ilse Bastmeijer 
Voorzitter 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na resultaatbestemming) 
 
 
A c t i v a  
 
 31-12-2021 31-12-2020 
         

 € € € € 

 
Vlottende activa  

Vorderingen  0  0  
Effecten  1.809.191  2.104.383  
Liquide middelen  1.011.246  780.791         
    2.820.437  2.885.174

  

         
Totaal activa  2.820.437  2.885.174          
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P a s s i v a  
 
 31-12-2021 31-12-2020 
         

 € € € € 

     
 
Eigen vermogen (1) 
Algemene Reserve   2.126.031  2.492.049 
 
Langlopende schulden      
Donatie verplichtingen > 1 jaar   205.000  75.000 
 
Kortlopende schulden    
Crediteuren 19.379  6.098  
Donatie verplichtingen < 1 jaar 469.500  311.500  
Nog te betalen bedragen 527  527         
    489.406  318.125 

         
Totaal passiva   2.820.437  2.885.174          
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 
 
 2021 2020 
     

 € € 

Baten  
 

Donaties en giften  700.000 700.000 
Financiële baten 121 475 
Resultaat effecten 216.460 64.902 

Totaal baten 916.581 765.377  
 
Lasten 
 
Lasten uit hoofde van de doelstelling: 
Donaties voor het werkterrein Voeding 

 Stichting Nationale Week Zonder Vlees (120.000) 0 
 Stichting Transitiecoalitie Voedsel (150.000) 0 
 Stichting Slow Food Youth Network (75.000) 0 
 Stichting Keep Food Simple (120.000) 0 
 Stichting DIIF (50.000) 0 
 Stichting Arista Bee Research (120.000) 0 
 Fresh Ventures Studio (50.000) 0 
 Stichting Proveg International Nederland (75.000) 0 
 Stichting AgriFood Capital (90.000) 0 
 Stichting Groente & Fruitbrigade  0 (75.000) 
 Overige donaties kleiner dan € 50.000 (125.156) (57.500) 
Donaties voor het werkterrein Energietransitie 
 Overige donaties kleiner dan € 50.000 (46.350) 0 
Donaties voor het werkterrein Democratie & Media 
 Erasmus Trustfonds (60.000) 0 
 Overige donaties kleiner dan € 50.000 (77.851) 0 
Vacatiegeld (3.054) (2.739) 
Kosten beheer en administratie (120.188) (52.124)      
Totaal lasten   (1.282.599) (187.363) 
 
 
 
Saldo van baten en lasten   (366.018) 578.014        
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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. 
 
 
 
  
 
 



 
 

  10 

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 
    2021 2020 
     

 € € 

 

Algemene Reserve               

Saldo 1 januari 2.492.049 1.914.035 
Uit resultaatverdeling (366.018) 578.014      
Saldo 31 januari 2.126.031 2.492.049      
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Ondertekening jaarrekening 
 
 
 
 
Gorinchem,  
I.G.C. Bastmeijer 
(bestuurder) 
 
 
 
 
Gorinchem,  
B.P. Voorsluijs 
(bestuurder) 
 
 
 
 
Gorinchem,  
J. Detiger 
(bestuurder) 
 


