Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

stichting The Robeco Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

7 1 7 7 9 6 6 3

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

Weena 850, Rotterdam, The Netherlands

Telefoonnummer

0 1 0 2 2 4 1 2 2 4

E-mailadres

robecofoundation@robeco.nl

Website (*)

https://www.robeco.com/en/about-us/robeco-foundation/

RSIN (**)

8 5 8 8 4 6 0 3 2

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Welzijn - Overig welzijnswerk

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

The Netherlands, South Africa, United States of America

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

Victor Verberk

Secretaris

Michiel Prinsze

Penningmeester

Jochem Gottmers

Algemeen bestuurslid
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?

The Robeco Foundation works to promote equal opportunities for children around the
world. It supports local programs in the countries where Robeco is active in order to
help disadvantaged children through educational and other programs.

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?

The Foundation makes financial contributions to educational projects aimed at helping
children and youth reach their full potential and reducing inequalities. We do so in
locations where Robeco is active in order to strengthen our bond with our local
communities.
We currently distinguish three types of activities and/or support:
• Rotterdam Digital Skills program
• Partnerships
• Support for local programs around the world

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

The Robeco Foundation is primarily funded by Robeco. Robeco staff and clients can
make donations as well.
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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.

The Board does not expect to keep substantial funds as equity and the Foundation
aims to not hold more funds than necessary for the continuity of the activities of the
Robeco Foundation. Cash is kept at a reputable bank.
The Foundation provided support to 15 different organizations in 2021. This includes
The Rotterdam Digital Skills Program, several partnerships and Supporting local
programs in locations around the world

https://www.robeco.com/media/a/3/4/a34faf424f475035371fa997142
213fd_2022-2025-policy-plan-robeco-foundation_tcm17-12797.pdf

Open

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

The members of the Board of the Robeco Foundation are Robeco representatives.

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.

Please refer to our Annual Report 2021:

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

The members of the Board are unpaid.
The Foundation does not employ any personnel. Robeco Nederland B.V. submits to
the Foundation such manpower as the Foundation deems necessary to be able to
carry out proper operational and management activities.

https://www.robeco.com/media/e/c/a/eca292fae582de9264ceff193d22c471_annu-2021
-the-robeco-foundation_tcm17-34754.pdf

https://www.robeco.com/media/e/c/a/eca292fae582de9264ceff19
3d22c471_annu-2021-the-robeco-foundation_tcm17-34754.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

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

€

0

€

0

Overige reserves

€

400.000

€

744.000

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

436.000

€

870.000

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

41.000

€

39.000

+
€

+
€

477.000

909.000

+
Totaal

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

€

477.000

+

+
400.000

€

744.000

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

77.000

€

165.000

Totaal

€

477.000

€

909.000

+
€

909.000

+

€

+

Refer to our Annual Report:
https://www.robeco.com/media/e/c/a/eca292fae582de9264ceff193d22c471_annu-2021-the-robeco-foundation_tcm17-34754.pdf

+
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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

€

0

Giften

€

2.000

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

€
€

2.000

+

0

€

870.000

€

870.000

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

2.000

+

870.000

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

346.000

€

284.000

Saldo van baten en lasten

€

-344.000

€

586.000

€

345.000

€

1.000

+

282.000

2.000

€

+
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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.

Refer to our Annual Report 2021:

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

https://www.robeco.com/media/e/c/a/eca292fae582de9264ceff193d22c471
_annu-2021-the-robeco-foundation_tcm17-34754.pdf

https://www.robeco.com/media/e/c/a/eca292fae582de9264ceff193d22c471_annu-2021
-the-robeco-foundation_tcm17-34754.pdf

Open

