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ANBI gegevens Stichting Education Fund ‘94 
 

 
 

Naam: 
Stichting Education Fund '94 

 

RSIN of fiscaal nummer: 
806250884 

 

Contactgegevens: 
Stichting Education Fund '94 

Velperweg 76 

6824 BM Arnhem 

 

Bestuurssamenstelling: 
Marieke Spee (Director Culture, Engagement, Diversity & Inclusion, AkzoNobel), bestuurslid 

Nathalie Quéré (Director Brand, Digital and Creative services, AkzoNobel), bestuurslid 

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

Sabine Tjeenk Willink (Raad van Toezicht, Plan Nederland), 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. In jubileumjaar 2011 

werd bijna € 90.000 opgehaald voor 3 jubileum projecten in Brazilië, India en Vietnam. 

 

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: 
 

 

 

Balans per 31 december 2017     

(bedragen in euro's)     

 2017  2016  

     

Activa     

Liquide middelen           165.056             116.924   

Vordering AkzoNobel                     -                       -   

Nog te ontvangen rente                     -                       -   

Totaal activa           165.056              116.924   

     

Passiva     

Stichtingsvermogen           165.038             116.906   

Projectverplichtingen                     -                       -   

Nog te betalen bankkosten                   18                      18   

     

Totaal passiva           165.056              116.924   

     

     

     

Staat van baten en lasten voor het jaar eindigend op 31 december 2016  

(bedragen in euro's)     

  Actueel   Begroting  Werkelijk  

 2017  2017 2016 

     

Baten     

Ontvangen giften             49.150               60.000              54.665  

Rentebaten                     -                       -                      -  

Totaal baten             49.150                60.000              54.665  

     

Lasten     

Project bijdragen                     -               60.000              60.000  

Bankkosten                   74                       -                    71  

Totaal lasten              74                60.000              60.071  

     

Saldo baten en lasten             49.076                       -               5.406- 

     

Mutatie in het vermogen van de Stichting             49.076                        -               5.406- 

     

Totaal                     -                        -                      -  

     

 


