Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Soil heroes Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

7 4 3 0 7 8 7 8

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

Stougjesdijk 168

Telefoonnummer

0 6 5 1 1 7 6 1 3 9

E-mailadres

mellany@soilheroesfoundation.com

Website (*)

www.soilheroesfoundation.com

RSIN (**)

8 5 9 8 4 8 2 0 6

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

The Netherlands

Aantal medewerkers (*)

0 , 6 0
0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A. v.d. Vorm

Secretaris
Penningmeester

F. Hoffmann

Algemeen bestuurslid

A. Korijn

Algemeen bestuurslid

F. Russo

Overige informatie
bestuur (*)

Supervisory board: H. van Eeghen, R. Hollander, R. Gellert

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?

To stimulate and establish a regenerative society where restoration of soil health, soil
biodiversity and the production of food with a higher nutrient density is central

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?

Our four main areas of focus to persuade farmers to transition to regenerative farming
and make it the new standard worldwide are;"

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

The assets of the Foundation will be formed by:
a. Subsidies and other contributions;
b. Gifts, inheritances and legacies;
c.
All other acquisitions and benefits.

1.
Providing proof of practice. We will make the practice and impact of regenerative
farming measurable and visible by trialing techniques and gathering and sharing results.
2.
Building networks and an enabling environment. We will create a positive
environment to support regenerative farming. We will verify results with international
experts and make our findings open source. We will provide creditability and encourage
uptake through farmers, experts, organizations and networks.
3.
Inspiring action. We will demonstrate the potential for soil improvement as a result
of regenerative practices. This we do by sharing the effects it has for the soil, income,
product quality, climate and health of our planet in general.
4.
Support tangible and commercial authority. We will stimulate activities and
developments that validate both qualitatively and quantitatively ecosystem services.
Creating a solid basis for (new) commercial activities for farmers and buyers.

03 van 06

1

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).

Project cost “Proof of practice regenerative agliculture”
communication + knowledge sharig costs
employee costs
organisation costs

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

https://www.soilheroesfoundation.com/galleries/36/45/policyplan-shf-eng-edit-final--version-2.pdf

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

In accordance with the statutes, no remuneration is awarded to either the directors or
the Supervisory Board. All board members can receive an expense allowance !
Personnel: in accordance with the industry Collective Agreement, including any future
amendments.

Open

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.

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

https://www.soilheroesfoundation.com/publications/
SHFAnnualReport2021/index.html

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

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

1

Herwaarderings
reserve

€

€

€

1

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

1

€

1

€
€

287.691

102.608

€

+

92.442

+
242.757

+

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

€

390.300

€

+

14.768

+
€

8.895

14.768

150.315

€

390.299

8.895

€

€

€

Totaal

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

381.405

Totaal

€

390.300

+
€

242.758

€

227.990

€

242.758

+

+

The financial statements are drawn up in accordance with the provisions of RjK C1 “Organisaties Zonder Winststreven”. Unless otherwise indicated, are the
amounts in whole euros.!
A small lost was realised in 2021 wich in accordance withe the project schedules, will be terminated in the coming years for execution of remaining period
of the project .
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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

€

217.170

€

192.340

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

141.220

€

6.911

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

46.497

Giften

€

46.497

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

358.390

+

+
199.251

€
€

+
0

+

+

€

404.887

€

199.251

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

366.842

€

168.141

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

1.028

Overige lasten

€

13.868

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

29.022

9.745

€

303

€

6.294

410.760

€

184.483

-5.873

€

14.768

+

+
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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.

Income: In 2021 subsidies has been received by the community Hoekche Waard,
Provincie Zuid-Holland (POP3), St Doen, WFF, Agrifood, Tides, Grantham, Treabeard
and private donations!
The expenses manly relate to the execution and implementation of regenerative
pratices within de project “Proof of practice regenerative agriculture”. In addition,
employee costs, marcom costs and office costs
In 2021 a small negative balance was realised. This will be terminated the coming years
during the remaining executing period of this project.

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

Open

