Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting The Dreamery Foundation
8 0 3 3 8 6 0 7

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

Hof van Zevenbergen 1A - 5211 HB 's Hertogenbosch

Telefoonnummer
E-mailadres
Website (*)
RSIN (**)
Actief in sector (*)

www.dreamery.org
8 6 1 6 3 6 6 2 4

Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

T.S. Schuurman

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

B. Smeets

Algemeen bestuurslid

Clavis Family Services B.V.

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?

Het bevorderen van het behoud van de leefbaarheid van de aarde voor volgende
generaties mensen en dieren. In het bijzonder door het op financiële of op andere
wijze ondersteunen van initiatieven met als doel het tegengaan van klimaatverandering
en/of het verlies van biodiversiteit, en de risicobeheersing van geavanceerde
technologieën, waaronder, doch niet uitsluitend, kunstmatige intelligentie gerelateerde,
biologisch georiënteerde en nucleaire technologieën.

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?

zie Url beleidsplan

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting is een particulier initiatief en kan daarom rekenen op een jaarlijkse
basisfunding.
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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).

Zie Url beleidsplan. Het vermogen wordt aangehouden op een bankrekening.

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

https://dreamery.org

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

De directeur-bestuurder van de stichting ontvangt een marktconforme vergoeding voor

Open

haar operationele werkzaamheden. Zij ontvangt géén vergoeding voor de
werkzaamheden die zij uitvoert in de rol van statutair bestuurder van de stichting. De
voorzitter van het bestuur en het derde bestuurslid hebben permanent afgezien van
het recht op vacatiegeld.

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.

Gedurende het boekjaar is door het bestuur een selectie gemaakt van door de
stichting te ondersteunen doelen. Daarbij zijn met name door de voorzitter
gesprekken gevoerd met de bij deze doelen betrokken personen.
Naar aanleiding hiervan is door het voltallige bestuur al dan niet tot toekenning van
een donatie besloten. Er zijn donaties gedaan aan de volgende doelen:
* een tweetal politieke partijen met een duurzame agenda die aansluit op het doel van
de stichting;
* een aantal jeugd-klimaatbewegingen in binnen- en buitenland die bewustzijn willen
creëren onder jong en oud, druk willen uitoefenen op regeringen om gestelde doelen te
vertalen naar concrete acties, de slachtoffers van klimaatverandering een gezicht
willen geven.

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

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

50.000

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

5.241.941

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

8.036.573

€

+
€

0

+

Totaal

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

8.036.573

2.000.000

€

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

744.632

Totaal

€

8.036.573

+
€

+
€

7.291.941

0

0

+
€

€

€

€

8.036.573

+

0

€

+

+
€

De liquide middelen zijn verkregen vanuit de jaarlijkse basisfunding. 20% van deze basisfunding wordt aangewend om een stamvermogen in te stellen,
waarvan de rendementen ten goede komen aan de charitatieve doelstellingen van de stichting. De kortlopende schulden betreffen nog te betalen
advieskosten, rentekosten en bankkosten. In 2021 heeft het bestuur van de stichting aan één van de ondersteunde doelen een donatie toegezegd van
€ 875.000. Hiervan is op 31 december 2021 nog € 741.080 verschuldigd

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

0

+

€
€

0

+
0

€
€

10.009.194

+

€
€

10.009.194

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

10.009.194

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

28.147

Overige lasten

€

34.106

Som van de lasten

€

2.717.253

€

0

Saldo van baten en lasten

€

7.291.941

€

0

€

2.655.000

€

+

€

+
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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.

Er is in totaal € 10 miljoen ontvangen vanuit de basisfunding van de stichting. Een
bedrag van € 2 miljoen hiervan wordt aangewend om een stamvermogen in te stellen.
Verder is voor een totaal van € 2.655.000,- aan donaties verricht. De financiële lasten
zijn opgebouwd uit bankkosten (€ 90) , bankrente (€ 17.232) en valutaverschillen.
De overige lasten à € 34.106 betreffen administratie- en advieskosten.

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

Open

