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Stichting Education Fund ’94  
Gegevens conform ANBI publicatie-verplichting 

 
 

Naam 
Stichting Education Fund '94 

 

RSIN of fiscaal nummer 
806250884 

 

Contactgegevens 
Stichting Education Fund '94 

Stadhouderskade 60 

1072 AC Amsterdam 

 

Bestuurssamenstelling 
Monique van ’t Hek (National Director, Plan International Nederland), bestuurslid 

Rik Roskam (Corporate Partnerships Developer, Plan International Nederland), bestuurslid 

Charlotte van Meer (Director Legal EMEA, ISC and Procurement, AkzoNobel), bestuurslid 

Sarah Keur (Head of Brand and Creative Services, AkzoNobel), bestuurslid 

 

Beleidsplan 
De stichting heeft geen apart beleidsplan opgesteld maar handelt vanuit de doelstelling en op basis van besluitvorming 

over te besteden gelden in project zoals in de jaarlijkse bestuursvergadering wordt geagendeerd. 

 

Beloningsbeleid 
De bestuursleden genieten ten laste van de stichting geen beloning of onkostenvergoeding. 

 

Doelstelling 
De stichting heeft ten doel het met financiële middelen ondersteunen van projecten in ontwikkelingslanden op het gebied 

van onderwijs, gezondheid en hygiëne, en milieubescherming. En in het algemeen noodzakelijke en nuttige voorwaarden 

op bovengenoemde terreinen te bevorderen, teneinde humanitaire omstandigheden voor kinderen en volwassenen in 

bedoelde landen structureel te (doen) verbeteren, een en ander in de meest ruime zin. 

 

Activiteiten 
Al sinds 1994 richten AkzoNobel en Plan zich samen via Stichting Education Fund '94 op betere leefomstandigheden voor 

kansarme kinderen en jongeren. Meer dan 50 projecten in 15 landen heeft AkzoNobel mede mogelijk gemaakt in Zuid 

Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië. In de loop der jaren is bijna € 2 miljoen geïnvesteerd en hebben ruim 10.000 kinderen 

de mogelijkheid gekregen goed onderwijs in veilige en hygiënische omstandigheden te volgen. 

 

Ook de medewerkers van AkzoNobel dragen bij aan het Education Fund via fondsenwervende acties.  

 

Voor de komende jaren zal de focus op Youth Economic Empowerment liggen waarbij kansarme jongeren geholpen 

worden aan een gerichte beroepsopleiding en toegang tot de arbeidsmarkt. 
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Financiële verantwoording 
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