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Algemene gegevens fonds
Naam

Noaber Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

5 1 6 6 8 8 7 4

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

Zonneoordlaan 17 - 6718 TK EDE

Telefoonnummer

0 3 1 8 6 5 7 7 0 2

E-mailadres

info@noaber.com

Website (*)

www.noaber.com

RSIN (**)

8 5 0 1 1 9 6 4 9

Actief in sector (*)

Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
Gezondheid - Patiënten en families

In welke landen
is uw fonds 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 fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Prof. Dr. J. P. Balkenende

Secretaris

G.G.J. Baan

Penningmeester

Prof. Dr. E. Dijkgraaf

Algemeen bestuurslid

A.J.H. van Veldhuizen - Baan

Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn,
door middel van het initiëren, stimuleren, steunen en uitbouwen van projecten op het
gebied vabn [a] ontwikkelingssamenwerking, [b] onderwijs, [c] hulpverlening, [d]
cultuur, [e] levensovertuiging, [f] het aanwenden van ict ter verbetering van de
maatschappij van morgen, [g] gezondheid en zorg, [h] de ontwikkeling van innovatieve
processen in de maatschappij en [i] greencare - en voorts al hetgeen daarmee
rechtstreeks of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De
Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door [a] het financieel
ondersteunen van rechtspersonen met een algemeen nut beogende doelstelling die
que doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de stichting en [b] het financieel
ondersteunen van andere rechtspersonen, organisaties en instellingen die qua
doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de stichting - en al hetgeen dat met
vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord. De stichting beoogt niet het maken van winst.

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

Wat betreft de bestedingen worden twee financiële instrumenten onderscheiden. De
impact donaties worden gedaan vanuit ‘Noaber Foundation’ en de impact investeringen
vanuit ‘Noaber Ventures’. In beide gevallen streven er we ernaar daar waar dat kan
structureel samen te werken met strategische partners en kiezen we voor een actieve
en een meerjarige betrokkenheid met als doel te komen tot een duurzame
beschikbaarheid.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Jaarlijkse donatie van een vermogensfonds
Een eventuele uitkering van dividend vanuit Noaber Ventures

De betrokkenheid waar we op doelen betreft onder meer: het regelmatig bezoeken van
de projecten en investeringen, zitting nemen in bijvoorbeeld klankbordgroepen of het
innemen van andere formele posities, het adviseren van bestuurders en projectleiders
en het actief introduceren van personen en partijen in ons netwerk etc.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds 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.

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

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.

https://www.noaber.com/uploads/28062021_Beleidsplan_NF_v
ersie_8.pdf

Open

De leden van de Raad van Bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.
Het Bestuur wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een directie die de
besluiten voorbereidt, uitvoert, monitort en evalueert. De directie wordt in de
uitoefening van haar taken ondersteund door een service organisatie (IRIS B.V.). Deze
organisatie valt niet onder een CAO en haar beloningsbeleid is in lijn met vergelijkbare
organisaties dat regelmatig wordt gevalideerd middels een benchmark.

Er zijn door Noaber Foundation kennisinstellingen, onderzoeksprojecten, campagnes,
acties, ontwikkelgroepen en 'beroepsverenigingen' gefinancierd. Alle passwend binnen
de twee programma's zijn gedefineerd: [1] populatie gezondheid en [2] leefstijl
(geneeskunde). Inhoudelijke onderwerpen waren onder meer: complexe mantelzorg,
gezondheid meten, roadmap leefstijlgeneeskunde, landelijke groente- en
fruitcampagne, voorlichting preconceptie en fitgaafprogramma voor basisscholen.
Door Noaber Ventures zijn directe investeringen gedaan in startende bedrijven.
Voorbeelden zijn een bedrijf dat is gericht op burnoutpreventie en een bedrijf dat met
behulp van Artificial Intelligence gedragsveranderingen (leefstijl-gerelateerd)
ondersteunt. Indirecte investeringen werden gedaan in fondsen die bedrijven
financieren die passen binnen onze focus.
Een speciaal 'coronaprogramma' is ingezet om organisaties waar we bij betrokken zijn
met raad en daad (financieel) te ondersteunen. Voorbeelden zijn een online congres
voor artsen over leefstijl, de eerder genoemde campagne (en onderzoek) over
'coronahygiëne', gericht op jongeren met de inzet een social influencer, projecten
binnen vvt-instellingen gericht op het voorkomen van burnout.

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

http://www.jaarverslag2020.noaber.com.

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 0

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

0

€

€

0

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

0

€

0

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

0

€

0

Overige baten

€

1.861.061

€

2.200.000

Totale baten

€

1.861.061

€

€

2.200.000

Doelbesteding/giften/donaties

€

1.674.078

€

€

2.657.000

Personeelskosten

€

0

€

€

0

Huisvestingskosten

€

0

€

€

0

Administratiekosten algemeen

€

19.486

€

€

43.990

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

0

€

€

0

ICT kosten

€

474

€

€

0

Bestuurskosten

€

5.913

€

€

7.434

Communicatiekosten

€

0

€

€

0

Financiële kosten

€

14.893

€

€

0

Afschrijvingen

€

0

€

€

0

Overige lasten

€

1.915.876

€

684.552

Totale lasten

€

3.630.720

€

3.392.976

–

€
€

+

–
0

€

+
0

–

+

Lasten

+

€
€

+
0

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

-1.769.659

+
€

0

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

€

-1.192.976
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting op de
staat van baten en lasten.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier een
toelichting in is opgenomen.
Geef ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen een toelichting.

Betreft de cijfers van de enkelvoudige jaarrekening.
Overige baten betreft een donatie uit een vermogensfonds.
De doelbesteding bestaat uit een donatie van EUR 1.393.841 en EUR 280.237 directe
projectkosten.
De entiteit heeft haar werkzaamheden uitbesteed aan een service-organisatie, deze
zijn verantwoord onder de overige lasten. Deze kosten bedragen EUR 544k in het
boekjaar, daarnaast is het resultaat van de 100% deelneming EUR 1.363k negatief. Dit
is ook verantwoord onder de Overige lasten.
Bestedingen in kader van de doelstelling
Dit betreft donaties aan derde partijen gedurende 2020, op basis van een formele
beslissing en goedkeuring door het Bestuur.
Onder Financiële kosten is het saldo van de financiële baten en lasten weergegeven.
De intern gehanteerde begroting is opgesteld op basis van kasstromen in plaats van
het baten-lasten-stelsel, daarom zijn de begrotingscijfers niet vergelijkbaar met de
baten en lasten in de staat van baten en lasten.

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

Open

