Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Het Groene Brein

Nummer Kamer van
Koophandel

5 9 4 3 5 8 0 1

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

Zuid-Hollandlaan 7

Telefoonnummer

0 6 4 6 4 4 4 5 0 0

E-mailadres

info@hetgroenebrein.nl

Website (*)

www.hetgroenebrein.nl

RSIN (**)

8 5 3 4 8 3 6 3 2

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
9

Aantal vrijwilligers (*)

. 3

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

Antoine Heideveld

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het Groene Brein heeft een Raad van Toezicht, zie https://hetgroenebrein.nl/over-ons/

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?

Het ontsluiten van de kracht van de wetenschap om de transitie naar een nieuwe
economie te versnellen - dát is onze missie.
Onze visie is dat we samenleven in een wereld waarin wordt voorzien in de behoefte
van ieder van ons, zonder onze leefomgeving uit te putten. In deze samenleving
creëert een nieuwe economie waarde op economisch, ecologisch én sociaal vlak.
We leven in een maatschappij waar wetenschap, bedrijfsleven en overheid op een
structurele manier samenwerken om problemen op systeemniveau (problemen die
grens-, sector- en discipline overschrijdend zijn), zoals luchtvervuiling of voedseltekorten, op te lossen.

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?

Het Groene Brein brengt vraagstukken in de transitie naar een nieuwe, duurzame
economie verder door wetenschap en praktijk te verbinden. De activiteiten van
Stichting Het Groene Brein bestaan voornamelijk uit: Het vergroten van de kennis op
het terrein van economie, business en duurzaamheid, te verbinden en vooral direct toe
te passen binnen de praktijk van ondernemers die duurzaamheid willen verankeren in
de kern van hun business en het verrichten van van alles wat daarmee verband houdt
of dat bevordert.
Het Groene Brein initieert projecten en onderzoeken die de verduurzaming van de
economie versnellen. Het Groene Brein verbindt nwetenschappers uit verschillende
disciplines in een bijzonder netwerk van onderzoekers in Nederland en een groot
informeel netwerk van praktijk experts maken we impact en realiseren we vernieuwing.
Middels onze activiteiten geven wij invulling aan de drie werklijnen welke bijdragen aan
het versnellen van de transitie naar een nieuwe economie. We werken aan structurele
integrale samenwerking, structurele beïnvloeding van de randvoorwaarden en
netwerkbeheer en positionering.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De omzet is geheel bereikt middels financiering voor programma’s en projecten. Hierbij
zijn zowel inkomsten vanuit de overheid als vanuit bedrijven binnengekomen. HGB
heeft, conform plan, in 2021 geen basis-subsidie of lidmaatschapsgelden ontvangen.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

Middels onze activiteiten geven wij invulling aan het versnellen van de transitie naar
een nieuwe economie. We werken aan structurele integrale samenwerking, structurele
beïnvloeding van de randvoorwaarden en netwerkbeheer en positionering.
Kosten van programma’s (inhuur derden) : 708.008
Lasten HGB (salaris en overige kosten): 730.884
Netto resultaat 2021: 13.442
Het Groene Brein bouwt eigen vermogen op ter continuering. Dit bedrag wordt
aangehouden op de betaalrekening van Triodos.

https://hetgroenebrein.nl/2022/05/27/jaarplan-2021-het-groene
-brein/

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

Volgens afspraak ontvangen leden van de Raad van Toezicht bezoldiging. Deze
vergoeding bestaat uit vacatiegelden en een onkostenvergoeding. Het Groene Brein
volgt de bedragen zoals genoemd in het Besluit Vergoedingen Adviescolleges en
commissies.

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.

Met een bijzonder netwerk van onderzoekers in Nederland, in 2021 gegroeid tot bijna
170 leden, en een groot informeel netwerk van praktijk experts maakt Het Groene
Brein impact en realiseren we vernieuwing. In het jaar 2021 heeft Het Groene Brein,
ondanks alle maatregelen en al het Corona nieuws, hard gewerkt aan het realiseren
van haar missie: het realiseren van een nieuwe economie, door het verbinden van
kennis uit de wetenschap aan de praktijk. Bijvoorbeeld door de organisatie van
tientallen sessies met wetenschappers en partijen uit de praktijk over de nieuwe
economie. Van sessies over de Community of Science Sociale Innovatie met boeren
tot sessies over het stimuleren van tweedehands meubels door bijvoorbeeld Gispen,
de kringloopwinkels en IKEA. Van een congres over circulaire economie en logistiek tot
het tracken en tracen van vezels om zo een circulaire textielketen mogelijk te kunnen
maken. En met nieuwe calls vanuit de Nationale Wetenschapsagenda waar wij enkele
jaren geleden zo hard aan getrokken hebben om vanuit ons netwerk een bijdrage te
geven aan sturing op interdisciplinair onderzoek naar duurzaamheid.
Voor meer concrete resultaten verwijzen we graag naar het Jaarverslag 2021.
Verder hebben we in 2021 een grote stap gezet in de ontwikkeling van onze Theory of
Change,die de opmaat vormt naar een impactframework, waarmee we jaarlijks kunnen
evalueren hoe we impact maken en/of waar we kunnen verbeteren.

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

Voor directeur-bestuurder en personeel gelden vaste beloningsvormenen zoals
geregeld in arbeidscontracten (waaronder salaris, vakantietoeslag en
pensioenregeling).

https://hetgroenebrein.nl/wp-content/uploads/2022/06/Jaarver
slag-HGB-2021.pdf
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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 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

9302

Financiële vaste activa

€

2450

€

11752

+

Voorraden

€

118600

€

43900

Vorderingen &
overlopende activa

€

100548

€

135690

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

10981

€

2950

€

13931

136596

€

+

32241

+
€

355744

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

367496

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderingsreserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€

85126

€

+

+
€

85126

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

282370

Totaal

€

367496

+
€

71684

71684

211831

+
€

31-12-2021

€

€

€

Totaal

+

Passiva

225762

€

154078

€

225762

+

In 2021 was het netto resultaat: € 13.442 Op 31 december 2021 is het eigen vermogen van HGB vastgesteld op € 85.126
De volledige verantwoording is te vinden in de jaarrekening 2021, te vinden via:
https://hetgroenebrein.nl/wp-content/uploads/2022/06/Jaarrekening-2021-HGB-dd-1-3-2022.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

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

1452334

+

€
€

0

+

+
0

€
€

0

1107224

+
0

+

+

€

1452334

€

1107224

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

708008

€

501810

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

646518

€

540435

Huisvestingskosten

€

17033

€

13021

Afschrijvingen

€

4065

€

4124

Financiële lasten

€

569

€

358

Overige lasten

€

62699

€

51979

Som van de lasten

€

1438892

€

1111727

Saldo van baten en lasten

€

13442

€

-4503

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.

Zie voor het volledige overzicht en de verantwoording de link hieronder naar de
jaarrekening over 2021.

https://hetgroenebrein.nl/wp-content/uploads/2022/06/Jaarrek
ening-2021-HGB-dd-1-3-2022.pdf

