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Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting We Share Ventures

Nummer Kamer van
Koophandel

7 2 1 3 6 9 2 8

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

Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJ Den Haag

Telefoonnummer

0 7 0 3 1 2 0 3 1 2

E-mailadres

team@weshareforward.org

Website (*)

www.weshareforward.org

RSIN (**)

8 5 9 0 0 0 9 2 8

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
Onderwijs en wetenschap

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en Europese landen

Aantal medewerkers (*)

2

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

Eduard Jan Arthur de Jager

Secretaris

Simone Catharina Renee Brand

Penningmeester

Albert Frans Groenewoud

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?

De Stichting beoogt het algemeen nut, meer in het bijzonder stelt de Stichting zich ten
doel het initieren, bevorderen, begeleiden, ondersteunen en (mede) financieren van
innovaties en startups, studenten en andere initiatieven die zich richten op of het
realiseren van de UN Global Goals for Sustainable Development (hierna te noemen:
"de SDG's"). De Stichting is werkzaam in het algemeen belang. Door het bevorderen
en ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het realiseren van die SDG's
beoogt We Share het leven van mensen of gemeenschappen in achterstandssituaties
zodanig te verbeteren dat in de meest elementaire levensbehoeften kan worden
voorzien. Het middel dat de Stichting inzet om bij te dragen aan het realiseren van de
SDG's is door het steunen van studenten en social entrepreneurs - "de
Changemakers" - die zich willen inzetten voor de SDG's. Daarbij wordt een We Share
Community opgezet. Via de Community krijgen de Changemakers toegang tot elkaars
netwerk en het netwerk van donoren en partners van We Share en kunnen kennis en
ervaringen worden uitgewisseld.

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?

We Share Forward is een gemeenschap zonder winstoogmerk, gefinancierd door
donaties, die sociale ondernemers en changemaker-studenten in een vroeg stadium in
staat stelt wereldwijde uitdagingen aan te gaan door middel van haar unieke roterende
filantropische financierings-, kennis- en netwerkmodel. Het creëren van impactvolle
innovaties om het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG) te
versnellen. Dit wordt gedaan door het verstrekken van beurzen aan de studenten en
financiering voor de ondernemers om de "valley of death" te overleven.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

We Share maakt het behalen van de SDG's mogelijk door het revolverende
financieringsmodel op te nemen als onderdeel van de filantropische financiering. Zo
kan We Share de impact van de Changemaker-studenten en sociaal ondernemers
exponentieel vergroten. Dit gebeurt door de financiering keer op keer te katalyseren en
zo de voortzetting van het financieringsprogramma en de missie ervan in de toekomst
te verzekeren. Daarnaast worden de Changemaker-studenten of sociaal ondernemers
onderdeel van een bredere gemeenschap en krijgen zo toegang tot kennis,
vaardigheidsontwikkeling en mentoren. Als ze eenmaal succesvol zijn in het opschalen
van hun bedrijf, kunnen ze 'vooruit betalen' en bijdragen aan het ondersteunen van de
volgende generatie met deze gedraaide fondsen, die op hun beurt hun financiers en
mentoren worden.
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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).

We Share is momenteel vooral gericht op SDG 1 t/m 8. SDG 1 is een overkoepelend
principe in het ontwerp van alle activiteiten. Wat SDG 2 betreft, heeft We Share
projecten gescout die de duurzaamheid van voedselproductie ondersteunen. Het
onlangs gelanceerde programma met Medicines Discovery Catapult ter ondersteuning
van sociale ondernemers in een vroeg stadium in de gezondheidszorg, sluit duidelijk
aan bij SDG 3. Onderwijs, SDG 4, is een van de belangrijkste pijlers van We Share,
waaronder de recente verkenning van een partnerschap met de Global School for
Entrepreneurship. SDG 5, gendergelijkheid, is wederom een overkoepelend principe
van de organisatie, zowel intern als extern, zoals blijkt uit het partnership met Women
is Sustainable Finance. We Share is actief op zoek naar de juiste initiatieven rond SDG
6 t/m 8.

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

https://www.weshareforward.org/wp-content/uploads/2022/05/Pol
icy-plan-We-Share.pdf

Open

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

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk.
De Raad van Toezicht (nog niet in functie) zal geen bezoldiging, middellijk noch
onmiddellijk, ontvangen.
Het personeel heeft recht op een marktconforme 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.

In 2021 heeft We Share zich gericht op het ontwikkelen van diverse partnerschappen
die Changemakers zullen ondersteunen en het doorlopende financieringsmodel in het
ecosysteem van sociale financiën en sociaal ondernemerschap zullen stimuleren:
- Een proefpartnerschap gelanceerd met de internationale non-profitorganisatie
Medicines Discovery Catapult om beginnende sociale ondernemers in de
gezondheidszorg te ondersteunen en zich te concentreren op het verstrekken van
zowel financiering als technische bijstand, met name op het gebied van patiënten met
onvervulde behoeften bij ernstige ziekten.
- Samen met Bayer Foundation en Boehringer Ingelheim een samenwerking opgezet
tussen vooraanstaande donoren, financiers, incubators en innovatieve organisaties om
sociale ondernemers in de gezondheidszorg mede te financieren en te ondersteunen.
- Partnerschappen aangegaan met belangrijke actoren uit het ecosysteem van sociale
financiën en sociaal ondernemerschap, zoals Women in Sustainable Finance, om
gemeenschapsontwikkeling en kennisoverdracht te stimuleren.
We Share heeft deelgenomen aan een aantal evenementen voor
gemeenschapsopbouw voor zichtbaarheid en ontwikkeling van partnerschappen. Deze
inspanning was gericht op het communiceren van de missie van We Share in de sector
van impact investing en venture philantropy, evenals sociaal ondernemerschap.

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

https://www.weshareforward.org/wp-content/uploads/2022/05/Act
ivities-report-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

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

14.995

Herwaarderings
reserve

€

€

€

14.995

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

14.995

€

14.995

€

105.000

€

+

8.796

+
€

110.090

€

125.084

-100.429

+
€

-160.484

-100.429

105.000

€
5.090

€

+
€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

285.569

Totaal

€

125.084

113.796

+

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

-160.484

€

€

Totaal

+

+
€

128.790

€

229.219

€

128.790

+

De stichting verkeert in de opstartfase. De fondsenwerving zal eerst aanvangen nadat de ANBIerkenning is verkregen. Vooruitlopend daarop wordt de exploitatie van de stichting gedekt door de
stichting gefinancierd door de initiatiefnemers. Deze initiatiefnemers hebben daartoe leningen
verstrekt. Deze leningen zullen worden kwijtgescholden – of omgezet in een schenking – zodra de
ANBI erkenning is gerealiseerd.

+
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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

€

150

Giften

€

150

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+

1.247

+
1.247

€

207

€

207

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

150

1.454

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

7.446

€

4.750

Personeelskosten

€

37.885

€

18.404

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

14.874

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

17.144

60.206

€

40.297

-60.056

€

-38.844

+

+

+
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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.

De stichting verkeert in de opstartfase. De fondsenwerving zal eerst aanvangen nadat
de ANBI-erkenning is verkregen. Vooruitlopend daarop wordt de exploitatie van de
stichting gedekt door de stichting gefinancierd door de initiatiefnemers. Deze
initiatiefnemers hebben daartoe leningen
verstrekt. Deze leningen zullen worden kwijtgescholden – of omgezet in een schenking
– zodra de ANBI erkenning is gerealiseerd.

https://www.weshareforward.org/wp-content/uploads/2022/05/Ex
plotatierekening-2018-2021.pdf

Open

