Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Enviu Nederland
2 4 3 5 7 9 2 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Pannekoekstraat 100, Rotterdam, Nederland
0 1 0 2 8 8 7 9 7 0

E-mailadres

info@enviu.org

Website (*)

www.enviu.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 3 2 9 8 9 5 7

Natuur en milieu
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Hergebruik

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

India, Kenya, Indonesië, Chile, Nederland, Maleisië

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 instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Lisa Jordan

Secretaris

Niki van Wijk

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Stef van Dongen

Algemeen bestuurslid

Ernst Hoestra

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

a.het wereldwijd verrichten van werkzaamheden díe een bijdrage leveren aan een
duurzame samenleving, in het bijzonder het creëren van een duurzaam milieu en
duurzame samenleving; en
b. het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

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 moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

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

De Stichting heeft ten doel het wereldwijd verrichten van werkzaamheden die een
bijdrage leveren aan het verduurzamen van samenleving en milieu. Een inclusieve
economie die mens en natuur dient.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Enviu Nederland dient, op basis van ambitieuze, maar haalbare
doelstellingen en een solide plan van aanpak, aanvragen in bij verschillende fondsen
(o.a. stichting Doen, Addessium Foundation, Stichting Gieskes Strijbes) voor
meerjarige donaties. De meest voorkomende looptijd bedraagt drie jaar, een termijn
die volgens onze ervaring goed geschikt is om voortgang te zien en te evalueren of
een aanpak werkt, hoe deze kan worden doorontwikkeld of mogelijk opgeschaald.

Wij geloven dat impact- gedreven ondernemerschap een sleutel is tot voor duurzame
verandering. Met als visie een economie die mens & natuur dient, bouwt Enviu sinds
2004 wereld-veranderende bedrijven. Business meets impact. Bedrijven die een
maatschappelijk en/of ecologisch probleem aanpakken, bewijzen dat het kan, een
markt aandrijven naar een 'nieuw normaal'.

De fondsen ondersteunen onze initiatieven in Nederland, Kenia, Indonesië en India
waarbij wij ons sterk maken voor een open en rechtvaardige samenleving, gezonde
ecosystemen en gelijke kansen voor iedereen. We onze programma's hebben als doel
om te werken aan een blijvend positieve verandering in onze maatschappij.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

De van fondsen ontvangen subsidies en donaties ondersteunen onze initiatieven in
Nederland, Kenia, Indonesië en India waarbij wij ons sterk maken voor een open en
rechtvaardige samenleving, gezonde ecosystemen en gelijke kansen voor iedereen.
We onze programma's hebben als doel om te werken aan een blijvend positieve
verandering in onze maatschappij. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons
activiteiten verslag.

Open

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

Stichting Enviu Nederland heeft zelf geen medewerkers in dienst. De salarislasten in
de jaarrekening hebben betrekking op het personeel dat in dienst is van de
kostenmaatschap Enviu, een maatschap die niet deelneemt aan het economisch
verkeer. De salarislasten worden met een verdeelsleutel toegerekend aan Stichting
Enviu Nederland. Het statutaire bestuur is in dienst van de Kostenmaatschap Enviu en
geniet een marktconform salaris in de non profit sector. De raad van toezicht ontvangt
geen beloning voor haar werkzaamheden.

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

Samen met partners start Enviu langjarige programma's rondom maatschappelijke
issues met als doel één of meerdere schaalbare ondernemingen te ontwikkelen die
directe impact hebben op de issue en die met hun nieuwe model de markt uitnodigen
en inspireren. Enviu zoekt altijd partners om haar impact te vergroten.

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

Naast onze kantoren in India, Kenya en Nederland heeft Enviu in 2019, 2 nieuwe
kantoren opgericht in Chile en Indonesië. Hierdoor hebben we onze activiteiten en
impact kunnen uitbreiden naar twee, voor onze programma's, nieuwe relevante regio's.
Hieronder een viertal voorbeelden van aantoonbare resultaten:
1) Doorbraak in duurzame scheepvaart - een programma gericht op het ontwikkelen
van disruptieve oplossingen om wereldwijd de enorme schadelijke uitstoot van
scheepvaart (zoals CO2) te stoppen, www.thrust.enviu.org
2) Mission Reuse - een programma dat onderzoek doet in Nederland hoe herbruikbare
verpakkingen voorgoed kunnen worden verankerd in onze samenleving,
www.missionreuse.com
3) Zero Waste Living Lab - programma gericht op het reduceren van single use
plastics in Indonesië door scouten, bedenken en pilotten van disruptieve nieuwe
oplossingen en modellen, www.zerowastelivinglab.enviu.org
4) Foodflow - een programma gericht op het reduceren van voedselverlies na de oogst
in Kenya www.foodflow.enviu.org

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

2.522

€

3.166

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

2.102

€

3.595

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

114.794

€

176.010

Herwaarderings
reserve

€

€

€

119.418

€

182.771

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

968.859

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

8.120

€

+

400.176

+
813.433

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

1.096.397

+
€

159.609

53.676

413.257

€

976.979

53.676

€

+
€

€

€

Totaal

+

€

159.609

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

6.206

€

0

Kortlopende schulden

€

930.582

€

942.528

Totaal

€

1.096.397

€

996.204

+
€

996.204

+

verwijzing naar ons jaarverslag om de toelichting te lezen, ondestaande regels zijn onvoldoende om alle vereiste informatie op te nemen.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

95.134

€

235.337

Subsidies van overheden

€

77.158

€

358.876

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

1.532.281

€

966.624

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

93.948

€

188.243

Financiële baten

€

20.866

€

28.661

Overige baten

€

+

€
€

1.609.439

+
1.325.500

€
€

93.948

+

188.243

€

+

€

+

+

€

1.819.386

€

1.777.741

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

285.837

€

331.653

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

34.050

€

39.646

Personeelskosten

€

1.271.028

€

1.244.984

Huisvestingskosten

€

35.597

€

32.204

Afschrijvingen

€

2.137

€

923

Financiële lasten

€

9.690

€

19.071

Overige lasten

€

75.114

€

60.593

Som van de lasten

€

1.713.454

€

1.729.074

Saldo van baten en lasten

€

105.933

€

48.667

Som van de baten

Lasten

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

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

verwijzing naar ons jaarverslag om de toelichting te lezen, ondestaande regels zijn
onvoldoende om alle vereiste informatie op te nemen.

Open

