Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Zaadgoed

Nummer Kamer van
Koophandel

3 0 1 4 9 5 4 7

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

Postbus 127, 3700 AC Zeist

Telefoonnummer
E-mailadres

info@zaadgoed.nl

Website (*)

zaadgoed.nl

RSIN (**)

8 0 7 7 6 8 3 3 9

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en België

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Cor Zenhorst

Secretaris

momenteel vacant

Penningmeester

Edwin Nuijten

Algemeen bestuurslid

Willy Douma

Algemeen bestuurslid
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?

Stichting Zaadgoed is in april 1998 opgericht en wil bijdragen aan de verbetering van
de biologische landbouw en een toename van de agro biodiversiteit, door:
1) Het bevorderen van een duurzaam beheer van onze cultuurgewassen in
Nederland en Belgie door het gebruik van verantwoorde veredelingstechnieken;
2) Het bevorderen van agro-biodiversiteit;
3) Ontwikkeling van veredelingsmethoden geëigend voor de biologische landbouw
die vrij zijn van het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen;

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?

Kernactiviteiten

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via donaties en giften van donateurs

- Het stimuleren en ondersteunen van concrete veredelingsactiviteiten voor de
professionele biologische teelt, door biologische boeren telers en veredelaars, al dan
niet in samenwerking met onderzoekers
- Werken aan bewustwording van consumenten door projecten als Toekomstzaaien en
deelname aan beurzen als Reclaim the seeds en de rassentoets
- Stimuleren van kennisontwikkeling door het aanbieden van cursussen en studiedagen
en de ontwikkeling van handleidingen voor de zaadteelt voor boeren en moestuinders
- Bekendheid geven aan biologische plantenveredeling en het belang van
agro-biodiversiteit door middel van website, kiemkracht publicaties en lezingen.
- Fondswerving inclusief donateursdag om activiteiten voor stimulering van de
biologische veredeling op te kunnen zetten en te kunnen ondersteunen.
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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).

De inkomsten worden op de volgende manier besteed:
- subsidies aan telers die actief bezig zijn met biologische veredeling, instandhouding
en behoud van agro-biodiversiteit
- subsidies aan telers en organisaties die zich actief inzetten mbt bewustmaking van
het belang van het behoud van agrobiodiversiteit
- het opzetten van cursussen, studiedagen en donateursdagen mbt de doelstellingen
van de stichting
- het verspreiden van informatie mbt de doelstellingen van de stichting middels website
en nieuwsbrieven
- gemaakte kosten mbt ondersteunen van bovenstaande activiteiten
- het aangehouden vermogen heeft als doel continuteit van deze activeiten waarborgen

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

https://zaadgoed.nl/wp-content/uploads/2018/06/Beleidsplan-201
5-2025.pdf

Open

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

De bestuursleden ontvangen geen beloning en geen vacatiegeld anders dan
een vergoeding voor gemaakte onkosten. De stichting heeft geen personeel in
dienst.

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.

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
- subsidies aan telers die actief bezig zijn met biologische veredeling, instandhouding
en behoud van agro-biodiversiteit
- subsidies aan telers en organisaties die zich actief inzetten mbt bewustmaking van
het belang van het behoud van agrobiodiversiteit
- het afronden van een cursus met 12 telers en andere geïnteresseerden, begonnen in
2020, welke vertraging had opgelopen wegens corona
- donateursdag bij een van de gesubsidieerde telers met een 30-tal donateurs
- het verspreiden van informatie mbt de doelstellingen van de stichting middels website
en 2 halfjaarlijkse nieuwsbrieven
- ondersteunende activiteiten mbt bovenstaande activiteiten

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

https://zaadgoed.nl/wp-content/uploads/2022/05/Stichting-Zaadg
oed-Overzicht-activiteiten-2021.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 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

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

45.000

€

42.000

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

24.000

€

24.000

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

€

0

€

0

Overige reserves

€

4.794

€

4.008

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

150

€

150

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

141.127

€

138.888

+
€

+

Totaal

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

141.277

70.008

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

64.500

€

Langlopende schulden

€

0

€

Kortlopende schulden

€

2.983

€

6.530

Totaal

€

141.277

€

139.038

+
€

+
€

73.794

62.500

139.038

+
€

+
€

€

141.277

+

139.038

+

+

Eind 2015 hebben we een legaat gekregen. Dit legaat gaan we besteden aan verschillende activiteiten om verder te professionaliseren. Het legaat is
onder gebracht in een aantal reserves en voorzieningen. Die zijn tevens zeer belangrijk om de continuiteit van de activiteiten die we ondersteunen te
kunnen waarborgen.
Vanwege Corona hebben in 2021 minder activiteiten plaats kunnen vinden.
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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

€

15.847

Giften

€

44.891

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

600

+

€
€

0

7.148

+
0

€
€

29.044

+

21.674

€

15.611

€

37.285

+

+

€

45.491

€

44.433

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.930

€

5.241

Verstrekte subsidies & giften

€

28.550

€

32.875

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

6.326

€

6.001

Personeelskosten

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

0

€

0

Afschrijvingen

€

0

€

0

Financiële lasten

€

0

€

0

Overige lasten

€

3.084

€

2.107

Som van de lasten

€

39.890

€

46.224

Saldo van baten en lasten

€

5.601

€

-1.791

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.

Baten: In 2021 hebben we onverwacht een extra gift gekregen van Stichting Oud
Rande Fundatie, wegens opheffing van hun stichting. HIerooor is de balans voor 2021
positieft.
Lasten: Vanwege Corona is een deel van de cursus selectie in boerenhand uitgesteld
tot begin 2021. Vandaar dat enkele uitgaven voor de cursus pas in 2021 gedaan zijn.
Verder zijn in 2021 een 10-tal veredelingsprojecten gesubsidieerd. Daarnaast is
subsidie verstrekt aan de cooperatie De Zaderij. Ondersteuning vinden we belangrijk
omdat ze bijdragen aan bewustmaking van het belang van biologische zaden en
agrobiodiversiteit.
Andere uitgaven zijn mbt de nieuwsbrief Kiemkracht, website en overige
ondersteunende kosten.
Vanwege Corona hebben in 2021 minder activiteiten (zoals studiedagen) plaats
kunnen vinden.

https://zaadgoed.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarrekening-en
-verslag-2021-publieksversie.pdf

Open

