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1. Algemeen 
 
 
Naam van de instelling:  Stichting Nature’s Pride Foundation 
 
RSIN/Fiscaalnummer:    852381554 
 
Nummer Kamer van Koophandel:   56965443 
 
Adres 
Honderdland 611 
2676 LV Maasdijk 
Holland 
 
Doel 
De stichting heeft als doel om de duurzame productie en consumptie te bevorderen van exotische 
groenten en fruit wereldwijd alsmede de verbetering van de levensstandaard van 
belanghebbenden in de keten, zijnde boeren, werknemers, hun families en gemeenschappen in de 
landen van origine en tot aan de eindgebruiker, alles in de ruimste zin van het woord en het 
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
Beleid 
De visie van de Nature's Pride Foundation is het bevorderen van een gezonde levensstijl en 
kansrijke leefomgeving voor iedereen. In haar dagelijks werk helpt de Nature’s Pride Foundation 
actief de levensstijl en leefomgeving van gemeenschappen te verbeteren door middel van 
financiële steun aan diverse projecten.  
 
De Nature’s Pride Foundation focust zich in haar eerste beleidspijler op het verhogen van het 
bewustzijn en uitvoeren van projecten ter bevordering van een gezonde levensstijl, zowel in landen 
van oorsprong als in afzetmarkten in Europa. Projecten zijn onder andere gericht op het beschikbaar 
maken van meer groenten en fruit voor kwetsbare groepen en op het verhogen van het bewustzijn 
van de voordelen van een gezonde levensstijl bij kinderen, jongeren, en hun ouders.  
 
In haar tweede beleidspijler werkt de Nature’s Pride Foundation aan duurzaam telen in het landen 
van oorsprong. Hieronder vallen bijvoorbeeld projecten die op een vooruitstrevende manier het 
welzijn van werknemers bevorderen of projecten die bijdragen aan het duurzaam beheer van 
natuurlijke hulpbronnen die het welzijn van gemeenschappen raken zoals water en 
landbouwgrond.  
 
In deze tweede pijler voert de Nature’s Pride Foundation projecten uit met als doel kennis en 
methodologieën te ontwikkelen die vervolgens breder gedeeld kunnen worden in de groenten en 
fruit sector of in een specifieke regio. Doel van interventies in deze tweede pijler is de performance 
van de groenten en fruit sector als geheel naar een hoger niveau te tillen voor wat betreft het 
welzijn van mens en milieu.  
 
Educatie, bewustwording, en concrete actie door middel van projecten met lokale partners zijn 
sleutelwoorden in het dagelijks werk van de Nature’s Pride Foundation. De stichting heeft geen 
winstoogmerk en werft geen gelden.  
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Bestuurders 
1. Molendijk, E.  (voorzitter) 
2. Duijnisveld, M.  (penningmeester) 
3. Iwaarden van, C.  (secretaris) 
4. Wegman, J.   

 

Raad van Advies: 
1. Van Heyningen, F. 
2. De Bock-Smit, M. 

 
Beloning van de bestuurders 
De bestuurders ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het 
kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Er is 
geen personeel in dienst. 
 
Activiteitenverslag 
Zie website: https://www.naturespride.nl/projecten 
 

 
2. Balans per 31 december 2019 
  
Balans per 31 december 2019 na verwerking voorstel resultaatbestemming 
 

  € € 

  31/12/2019 31/12/2018 

      

Activa     

      

Vorderingen 10 10 

Liquide middelen 670.862 884.581 

  670.872 884.591 

      

      

Passiva     

      

Overige reserves 470.822 484.571 

      

Leningen 200.000 300.000 

Kortlopende schulden 50 100.019 

  670.872 884.591 

      
 

 

 

 



  
 

- 5 - 
 

3. Staat van baten en lasten over 2019 

 

 
4. Toelichting op de publicatiestukken 2019 
 

Inkomsten 

 
Uitgaven 

 
 

€ €

2019 2018

Inkomsten

Nog te ontvangen rente 10                        10                        

Doelbijdrage Stichting 175.214              226.746              

175.224              226.756              

Uitgaven

Bankkosten 50                        295                      

Administratiekosten 29.122                68.957                

Nog te ontvangen facturen 0 100.000              

29.172                169.252              

Inkomsten minus uitgaven 146.052              57.504                

Af: toegekende projectbijdragen 159.801              484.792              

Resultaat -13.750              -427.288            

€

Nog te ontvangen rente 10

10

Doelbijdrage Stichting

Donaties Nature's Pride 26.300              

Donaties Nature’s Cross 48.839              

Overige donaties 100.075           

175.214
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5. Toegekende projectbijdragen 2019 
 

 
 
Toelichting 

1. Moestuinen, Peru: https://www.naturespride.nl/peruaanse-kinderen-oogsten-een-gezonde-
lunch 

2. Educatie, Marokko: https://www.naturespride.nl/interactieve-lessen-prikkelen-
nieuwsgierigheid-van-marokkaanse-kinderen 

3. Vrouwen, Ivoorkust: project om voeding te verbeteren van pakhuismedewerkers en hun 
gezinnen dmv. trainingen over voeding, operationeel maken van bedrijfskantine, en een donatie 
voor betere lunches op 10 basisscholen. 

4. Kuychi, Peru: https://www.naturespride.nl/back-to-school-kuychi-peru 

5. Onderwijs, Peru: https://www.naturespride.nl/beter-publiek-onderwijs-in-ica-peru-project-1 

6. Voedselbank, Nederland: https://www.naturespride.nl/news/283/38/Meer-groente-en-fruit-
voor-voedselbanken-dankzij-donatie-Nature-s-Pride-Foundation  

‘Overig’ betreft een donatie voor KiKa – Stichting voor Kinderkanker.  

 
6. Gebudgetteerde projectbijdragen 2020 
 

 
 
 

7. Toelichting op de publicatiestukken 2019 
 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

https://www.naturespride.nl/peruaanse-kinderen-oogsten-een-gezonde-lunch
https://www.naturespride.nl/peruaanse-kinderen-oogsten-een-gezonde-lunch
https://www.naturespride.nl/interactieve-lessen-prikkelen-nieuwsgierigheid-van-marokkaanse-kinderen
https://www.naturespride.nl/interactieve-lessen-prikkelen-nieuwsgierigheid-van-marokkaanse-kinderen
https://www.naturespride.nl/back-to-school-kuychi-peru
https://www.naturespride.nl/beter-publiek-onderwijs-in-ica-peru-project-1
https://www.naturespride.nl/news/283/38/Meer-groente-en-fruit-voor-voedselbanken-dankzij-donatie-Nature-s-Pride-Foundation
https://www.naturespride.nl/news/283/38/Meer-groente-en-fruit-voor-voedselbanken-dankzij-donatie-Nature-s-Pride-Foundation
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Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden 
slechts opgenomen voor zover zij per balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en negatieve 
resultaten die hun oorsprong vinden voor het einde van het voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. verslagjaar, worden in acht genomen indien zij  voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Omrekening vreemde valuta 
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers 
per balansdatum. De uit de omrekening per balansdatum voortkomende koersverschillen worden 
opgenomen in de staat van baten en lasten. 
 
Personeel 
De stichting heeft geen personeel in dienst. 
 
Lening 
De jaarlijkse vrijval van de lening is met terugwerkende kracht aangepast in de cijfers over 2018. 
Deze € 100.000 is toegevoegd aan de ‘Doelbijdrage Stichting’ 
 
Fair For Life premies 
Naar aanleiding van het overleg tussen de Belastingdienst, Nature's Pride en Stichting Nature's 
Pride Foundation is besloten om de Fair For Life premies per 16 juli 2018 via Nature's Pride te 
laten verlopen. Als gevolg van dit besluit is op 26 november 2018 het resterende Fair For Life 
saldo per bank overgeboekt van Stichting Nature's Pride Foundation naar Nature's Pride. 


