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1. Accountantsrapport

Stichting Dopper Foundation
Ter attentie van het bestuur
Paul Krugerkade 45e
2021 BN Haarlem
Aalsmeer, 26 juni 2017
Ons kenmerk: 02004038/2016

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2016 van Stichting Dopper Foundation te
Haarlem.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: Het bestuur van Stichting Dopper Foundation
De jaarrekening van Stichting Dopper Foundation te Haarlem is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van
baten en lasten over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Dopper Foundation.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Dopper Foundation
Haarlem

1.2 Algemeen
Vergelijkende cijfers
De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2015 zijn ontleend aan het rapport van Alpha
Administratie Adviesbureau B.V. te Haarlem, zoals opgesteld d.d. 4 april 2016.
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.
Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Aalsmeer, 26 juni 2017
Alfa Accountants en Adviseurs B.V.
Dit document is digitaal ondertekend:
drs. N.R. van Eekelen AA
27 jun 2017 13:27:32 (GMT +02:00)
Ref.: dbgeeejiibd

#ondertekenaar2

drs. N.R. van Eekelen AA

Samenstellingsverklaring afgegeven
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BESTUURSVERSLAG
‘Dopper Foundation stimuleert changemakers die helpen het tij van plastic in ons water te keren’

Voorwoord
Beste lezer,
Allereerst wil ik je namens het bestuur van de Dopper Foundation hartelijk danken voor de tijd en
aandacht om ons jaarverslag over 2016 te lezen. Met het jaarverslag willen we als bestuur
verantwoording afleggen over 2016 en een blik vooruit werpen op 2017.
In het verslag kun je onder andere lezen aan welke mooie projecten de Dopper Foundation in 2016
heeft mogen werken en bijdragen. Van bestaande samenwerkingsprojecten met Simavi in Nepal tot
aan de spectaculaire projecten van de Plastic Madonna en Olympische ringen tijdens de Olympische
Spelen in Rio de Janeiro.
De projecten zijn sinds dit jaar ook onderverdeeld in de drie strategische pijlers van de Dopper
Foundation: Dopper Academy, Dopper Delta en Dopper Docks. Deze 3 pijlers komen voort uit het
strategisch plan dat de Foundation voor de komende jaren heeft geformuleerd om zo haar impact
verder te vergroten.
Naast een meerjaren strategie om onze ambities te realiseren is er in 2016 ook gewerkt aan een
professionele governance-structuur. Sinds medio 2016 is er een scheiding aangebracht tussen het
bestuur en de (dagelijkse) directie van Dopper Foundation. Als bestuur zijn we verheugd dat per 1
januari 2017 Lonneke Craemers als directeur aan de Dopper Foundation is verbonden. Wij hebben er
alle vertrouwen in dat met de komst van Lonneke de uitvoering van de strategie van Dopper
Foundation in uitstekende handen is.
Dopper Foundation is onlosmakelijk verbonden met Dopper B.V. en opereert in deze combinatie in
feite als een B Corp: een benefit corporation. Bij de samenstelling van het nieuwe bestuur is er
daarom bewust voor gekozen om Merijn Everaarts als bestuurslid op te nemen. Als founder van
Dopper vertegenwoordigt Merijn als geen ander de missie-gedreven en ondernemende spirit die ook
de Dopper Foundation moet kenmerken.
In Nederland ontbreekt het -helaas- nog aan een specifieke rechtsvorm voor B Corps. Los van de
juridische en bestuurlijke aspecten zijn er tal van andere zaken die nog “ontdekt” moeten worden om
het concept van B Corps verder vorm te geven. Dopper Foundation wil zich als pionier op dit vlak ook
actief inzetten op het genereren van best practices en deze uitwisselen en versterken samen met
gelijkgestemde partijen.
Namens het bestuur nogmaals veel dank voor jouw tijd en aandacht,
Rutger Prent
Voorzitter Dopper Foundation
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Dopper Foundation
Kristalhelder water uit de kraan en in de oceaan, dát is de droom die Dopper en Dopper Foundation
delen. Met zowel een B.V. als Foundation staat Dopper voor een nieuwe vorm van bedrijfsvoering
waarbij, naast economische, ook maatschappelijke winst wordt nagestreefd.
Elk jaar belandt zo’n 10 miljoen ton plastic in onze oceanen. Dopper wil dit tij keren en om die missie
te verwezenlijken nemen Dopper en Dopper Foundation een andere route. Dopper wil met één
herbruikbare design waterfles alle single-use plastic waterflesjes overbodig maken. Dopper
Foundation wil andere changemakers aanmoedigen die het tij van plastic vervuiling keren. Dit behelst
alle plastic vervuiling dus niet alleen single-use petflesjes. Omdat schoon drinkwater een
randvoorwaarde is om een duurzaam alternatief te verkiezen boven gebotteld water, investeert
Dopper Foundation tevens in veilig drinkwater voor iedereen.
Dopper Foundation wordt gefinancierd door 5% van de netto verkoopomzet van Dopper. Wanneer je
een Dopper koopt doneer je automatisch aan Dopper Foundation. Je kan jouw karma natuurlijk altijd
spekken met nog meer kudo’s door een donatie te doen aan Dopper Foundation. Je kan zelfs een
stille aanbidder worden, of juist eentje die we van de daken – eh social media kanalen – schreeuwen.
Stichting Dopper Foundation is bij notariële acte opgericht per 28 januari 2013. De stichting is officieel
geregistreerd als ANBI in Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dosiernummer KvK 57084947.

Organisatie
Sinds de oprichting in 2013 zijn de middelen van Dopper Foundation met het succes van Dopper mee
gegroeid. In 2016 is daarom een herstructurering en professionaliseringstraject in gang gezet. Een
strategisch adviseur is halverwege 2016 aangetrokken om dit traject te leiden en een nieuw en actief
bestuur is gedurende het jaar geïnstalleerd.
Rutger Prent (voorzitter)
Paul Klinckhamers (penningmeester)
Merijn Everaarts (secretaris)
Rugter Prent is aangebleven als bestuurslid en heeft de rol van voorzitter op zich genomen. Rutger
zal vanuit zijn expertise ondersteunen bij het zo effectief mogelijk implementeren van de herziene
strategie van Dopper Foundation.
Juridisch adviseur van Dopper, Paul Klinckhamers, is aangetreden als penningmeester. Hij zal, naast
de taken die horen bij deze functie, ondersteunen bij het inrichten van een juridisch professionele
organisatie.
Merijn Everaarts heeft (opnieuw) plaats genomen in het bestuur als secretaris, met als doel de sociale
missie van Dopper te borgen in Dopper Foundation.
Beloning
Alle bestuurders vervullen hun taak belangeloos. Zij kunnen geen aanspraak maken op vacatie- of
presentatiegelden. De bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de in de uitoefening van
hun functie gemaakte onkosten.
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Doelstelling
Dopper Foundation communiceert haar doel als het stimuleren van changemakers die het tij tegen
plastics in ons water helpen keren. In de statuten van Dopper Foundation staat het doel van de
stichting omschreven als het promoten van kraanwater, het ondersteunen van drinkwaterprojecten en
het reduceren van de zogenaamde ‘plastic-soep’ in de oceanen. De stichting wil dit doel bereiken
door het organiseren van evenementen en het deelnemen aan festivals en events.

Projecten
De activiteiten van Dopper Foundation richten zich op twee hoofdthema’s: veilig drinkwater uit de
kraan en innovatieve oplossingen voor plastic die verder gaan dan de waterfles. Projecten worden
geselecteerd en ontwikkeld vanuit drie hoofdactiviteiten: Dopper Academy, Dopper Delta en Dopper
Docks.

Dopper Academy
Kennis over een probleem vormt de basis voor de oplossing ervan. Daarom wil Dopper Foundation
met de Dopper Academy onderzoek en onderwijs stimuleren en faciliteren.

Impact
Dopper Foundation is in september 2016 gestart met de ontwikkeling van een impact onderzoek naar
de sociale en milieu impact van Dopper. Doel van dit onderzoek is in eerste instantie inzicht te krijgen
in de mate waarin Dopper slaagt om middels haar activiteiten haar doelstellingen te halen: het
promoten van kraanwater en reduceren van plastic in ons water. Daarnaast wil Dopper zoveel
mogelijk bewijs verzamelen voor de gerealiseerde impact.
In samenwerking met Avance Impact is een survey ontwikkeld die in 2017 is uitgezet onder
verschillende doelgroepen en gebruikers van de Dopper fles om hier een onderbouwd antwoord op te
kunnen geven. Het is de bedoeling om de scope van het onderzoek de komende jaren te vergroten
en de activiteiten van Dopper Foundation daarbij mee te nemen.

Changemaker Challenge
Met de Changemaker Challenge daagt Dopper Academy masterstudenten uit om baanbrekend
afstudeeronderzoek te doen naar de problematiek rondom schone oceanen, plastic afval en veilig
drinkwater. In 2016 is de eerste editie gestart. Talentvolle studenten van verschillende
studierichtingen aan verschillende Nederlandse universiteiten zijn op zoek gegaan naar de
Changemaker in zichzelf en hebben daarmee waardevolle kennis toegevoegd aan bestaand
onderzoek of zelfs een heel nieuw onderwerp aangekaart.
www.changemakerchallenge.nl
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Gastlessen
In 2016 heeft Dopper Foundation – in samenwerking met Plastic Soup Foundation – gratis gastlessen
over de plastic soup gegeven aan basis- en middelbare scholieren. Met deze lessen hebben we de
leerlingen van meer dan 80 verschillende scholen laten inzien dat de Plastic Soep minstens zoveel
aandacht verdient als die shuttle run test of dat onverwachte SO.

Op het podium
Als onderneming met een maatschappelijke en zakelijke achtergrond, hebben we de afgelopen jaren
veel kennis opgedaan op ‘t gebied van water, waste en (sociaal) ondernemerschap. Regelmatig staan
we daardoor op een podium voor een presentatie of om een bijdrage te leveren aan onder meer
denktanks, paneldiscussies en debatten. De locaties verschillen van schoolklassen tot grote
congressen.
Regelmatig vertelt Dopper founder en bestuurslid van Dopper Foundation Merijn Everaarts over de
weg die is afgelegd vanaf het moment dat hij een documentaire zag over de plastic soup. Een weg
die leidt langs succesmomenten, leermomenten, onderscheidingen, certificeringen en een groeiende
community. Een weg die bovendien nog steeds niet doodloopt maar ons verder voert langs veel
nieuwe verrassingen.
Plekken waar Merijn onder andere geschitterd heeft: Erasmus University of Rotterdam, Delft
University of Technology, University of Nijmegen, University of Tilburg, HAN University of Applied
Sciences Arnhem and Nijmegen, Chamber of Commerce, Friesland Campina, Spark Leadership,
TEDxHongkong, TEDxYouthMaastricht, Green Film Making Competition, Amsterdam University of
Applied Sciences, University of Amsterdam, Start-up weekend Groningen, University of Grass,
Permanent Beta Day.
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Plastic Madonna Rio
Tijdens de zomer van 2016 verraste Dopper de badgasten in Rio met een wel héél opvallende
zonaanbidster: Plastic Madonna. Dit kunstwerk van een moeder die haar kind borstvoeding geeft,
naar een ontwerp van Dopper ambassadeur Peter Smith, is gemaakt van rondzwervende PETflessen.
Op World Ocean Day – 8 juni 2016 – is de 12 meter lange Plastic Madonna op het strand van
Botafogo onthuld. Met het kunstwerk wilden we aandacht vragen voor de grootschalige plastic
vervuiling waarmee we uiteindelijk ook onze eigen voedselketen verpesten. Het strand is immers de
laatste plek waar plastic afval kan worden tegengehouden voordat het in zee belandt, waar het
onderdeel wordt van de plastic soep en door zeedieren wordt opgegeten, de zeedieren die wij
vervolgens ook van ons eigen bordje prikken. Plastic Madonna staat zo symbool voor de moeder die
haar baby ongewild vergiftigd met plastic moleculen. Hierdoor zal het kindje nooit uitgroeien tot de
grote Christo Redentor – het 38 meter hoge Jezusbeeld – dat vanaf de bergen op Rio én de Plastic
Madonna neerkijkt.
Het Plastic Madonna project was allesbehalve een koud kunstje. Maandenlang zijn Dopper Beach
Messengers in Rio actief geweest om plastic afval te rapen. Dit deden zij – samen met de lokale
bevolking – tijdens feestelijke beach cleanups. Vrijwel alle strandgangers waren onder de indruk van
het verhaal van deze uitbundig uitgedoste messengers en werden zo gemotiveerd om mee te helpen.
In totaal is er maar liefst 65 kilo plastic verzameld, dat zijn zo’n 4000 petflesjes! De cleanups hebben
de Brazilianen bovendien bewuster gemaakt van de negatieve impact die single-use plastic heeft op
het milieu en onszelf. Dat bewustzijn is hard nodig in een land waar dagelijks 250.000 ton afval wordt
geproduceerd en slecht 2% wordt gerecycled.
De Plastic Madonna in Rio is gebaseerd op het ontwerp van de Nederlandse kunstenaar Peter Smith.
Hij realiseert met Stichting Klean een soortgelijk project aan de kust van Scheveningen. Deze
Nederlandse Plastic Madonna wordt met 3D printers gemaakt van plastic zwerfvuil. Smith wil met het
kunstwerk vooral aandacht vragen voor de oorzaak én oplossing van het plastic probleem: “Velen
denken dat het ene stukje afval dat ze op straat laten vallen niks uitmaakt, maar zo is de plastic soep
ontstaan. Door die enorme kracht van de mensheid. Ik wil die kracht omdraaien en ten goede
gebruiken”. Smith stelt dat als één op de vier mensen elke dag één stuk zwerfafval opruimt, de wereld
snel schoon is en de groei van de plastic soep een halt toe wordt geroepen. “Als we dat eenmaal zien
dan zullen we ook gaan geloven dat datgene dat we zelf kunnen doen nooit te klein is om een verschil
te maken. En zo kunnen we ook de grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan; door
bijna niets – maar niet niets – te doen.”
De Plastic Madonna is in Brazilië gerealiseerd door Eric Fuly. Volgens deze Braziliaanse kunstenaar
draait kunst om veel meer dan kleuren en vormen: kunst heeft het vermogen om levens te
veranderen. Daarom is Eric altijd bezig met het sociale aspect van zijn werk. Zo heeft hij tijdens een
kunstproject op de Spelen van Londen kostuums ontwikkeld van gerecyclede kranten, papier en
plastic om zo aandacht te vragen voor de wereldwijde afvalproblematiek. Naast kunstenaar is Eric
docent bij Spectaculu; een sociaal educatief project dat jongeren uit de achterstandswijken van Rio
opleidt tot (beeldend) kunstenaar. Eric betrekt deze jongeren zoveel mogelijk bij zijn projecten zodat
zij zich verder kunnen ontwikkelen, ervaring kunnen opdoen of een inkomen kunnen genereren. De
studenten van Eric hebben ook deel uitgemaakt van het technische en creatieve team van de Plastic
Madonna. Ze zijn direct betrokken geweest bij de confectie, afwerking, esthetische ontwikkeling en
het hergebruiken en transformeren van plastic voor het kunstwerk. Op deze manier liet Eric de
jongeren op een andere manier naar plastic kijken. Hij heeft hen nieuwe artistieke technieken en
toepassingen geleerd om het plastic te (her)gebruiken. Zo wordt kunst een vehikel om hen iets bij te
brengen over het milieu en duurzaamheid. Eric is heel enthousiast over het Plastic Madonna project:
‘Het heeft me uitgedaagd om elke petfles waardevol te maken, aandacht te vragen voor de
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ecologische problemen waarmee we worden geconfronteerd en zo kunst en duurzaamheid te
combineren.’

Beach Volleybal
Op 5 augustus begonnen de Olympische Spelen en Dopper ging voor goud!
Voor Olympisch volleybalsters Madelein en Marleen is het strand hun kantoor. Net zoals jij je ergert
aan die ene collega die koffiekringen achterlaat op jouw flexplek of die remsporen op het herentoilet,
ergeren Madelein en Marleen zich aan het plastic en glas dat zij dagelijks op hun speelveld vinden.
Vooral na warme dagen op Scheveningen is het struikelen over de plastic bekertjes, zakjes chips en
glas. Dit afval pakken zij op en gooien zij in de afvalbak. Marleen: ‘’Als wij het niet doen, wie dan
wel?’’ Dát is precies de reden dat Dopper het duo sponsort.

En hoe zit het eigenlijk met duurzaamheid tijdens de Spelen in Rio? Madelein: ‘’Als we op toernooien
spelen, wordt er altijd water geleverd. In Brazilië gebruiken ze plastic waterflesjes van 300 milliliter.
Die gaan er natuurlijk héél snel doorheen als je in temperaturen van 35 graden speelt, daar irriteer ik
me echt mateloos aan.’’ Madelein en Marleen proberen dergelijke issues voorzichtig aan te kaarten,
want sinds ze in aanraking zijn gekomen met Dopper zijn ze (naar eigen zeggen) een stuk
milieubewuster geworden. Madelein: ‘Ik probeer altijd kraanwater te drinken of – wanneer dat niet kan
– water uit grote flessen zodat ik het kan onderverdelen in de dopper en dus minder plastic afval
produceer.’’ Hoeveel Doppers er in de koffer naar Rio de Janeiro zitten? Marleen: ‘’Drie per persoon;
twee Dopper Steels en één Original.’’

Olympische ringen
Dichtbij het Olympisch volleybalveld stonden de officiële ringen die Dopper in opdracht van de
gemeente van Rio heeft gemaakt. De ringen zijn in samenwerking met Dopper Foundation
geproduceerd door hetzelfde team als die achter de Plastic Madonna stond en zijn tevens gemaakt
van gerecycled plastic.
Waterproject Nepal
Een nieuw driejarig project is ontwikkeld in samenwerking met Simavi met als doel veilige
drinkwatervoorzieningen voor 10,000 mensen in Nepal. De totale projectwaarde is <345K> verdeeld
over drie jaar. Het project is per januari 2017 van start gegaan in de districten Sindhupalchowk en
Dolkha.
Veilig drinkwater uit de kraan is een randvoorwaarde voor een hervulbare waterfles als duurzaam
alternatief. Sinds de eerste Dopper over de toonbank rolde ondersteunt Dopper Foundation de
waterprojecten van Simavi in Nepal.

Bestuurlijke voornemens
Per 1 januari 2017 is Lonneke Craemers aangesteld als interim directeur van Dopper Foundation.
De gastlessen met Plastic Soup Foundation zullen in 2017 geen vervolg krijgen. In plaats daarvan zal
er een start worden gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw educatief programma. De
doelstelling daarvan is meer interactie en gebruik van moderne technologieën.

9

Een belangrijk project in 2017 zal de ontwikkeling van een nieuw platform zijn, waarop zogenaamde
changemakers op het gebied van water en plastic hun verhaal kunnen vertellen. De bedoeling
daarvan is een inspirerende omgeving te creëren die de missie van Dopper uitdraagt en die mensen
inspireert tot gedragsveranderingen.
Nepal zal voor Dopper Docks het focus land blijven. In april zal Dopper Foundation een reis naar
Nepal ondernemen, om daar zelf meer kennis op te doen over de situatie op het gebied van
drinkwater en plastic. Tevens zal tijdens dezelfde reis een bezoek worden gebracht aan de projecten
die worden opgezet in samenwerking met Simavi.
Het bestuur zal minimaal vier keer per jaar (elk kwartaal) samenkomen om de voortgang van Dopper
Foundation te controleren en bespreken.

Statutaire wijzigingen
Er zijn in 2016 geen belangrijke statutaire wijzigingen geweest. Deze worden ook in 2017 niet
verwacht. Wel is Dopper Foundation van plan te onderzoeken wat de exacte voor- en nadelen zijn
van de ANBI status, in acht nemend dat de financiële inrichting van de stichting zo gunstig mogelijk
uitvalt voor het resultaat van Dopper en Dopper Foundation gezamenlijk, omdat beide organisaties
dezelfde missie nastreven.
Begroting 2017
€
Baten
Donaties 2017

426.873

Totaal baten

426.873

Lasten
Dopper Academy

219.250

Dopper Delta

58.400

Dopper Docks

325.000

Overige kosten

210.115

Totaal lasten

812.765

Saldo baten / lasten

-385.892

Het tekort op de begroting 2017 wordt gedekt door resultaten uit voorgaande jaren. Op 31-12-2016
bedraagt het stichtingsvermogen 544.692.
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Beleid vrij besteedbaar vermogen
De foundation heeft drie pijlers die ondergebracht zijn in bestemmingsreserves, te weten; Dopper
academy, Dopper Delta en Dopper Docks. Het vrij besteedbare vermogen ultimo 2015 is in het jaar
2016 omgezet in een of meerdere bestemmingsreserves waardoor ultimo 2016 geen vrij besteedbaar
vermogen meer bestaat. In onderstaand overzicht is de verdeling van het eigen vermogen
weergegeven.

(Bestemmings)reserves

Dopper Academy
Dopper Delta
Dopper Docks
algemene reserve
Totaal

31-12-2015

toegevoegd 2016

31-12-2016

148.781

198.164
52.784
293.744
-148.781

198.164
52.784
293.744
0

148.781

395.911

544.692
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3. Jaarrekening

Stichting Dopper Foundation
Haarlem

3.1 Balans per 31 december 2016
(na voorstel saldoverdeling)
31-12-2016
€

31-12-2015
€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

1

Liquide middelen

2

Samenstellingsverklaring afgegeven
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446.963

11.933

238.034

325.445

684.997

337.378

31-12-2016
€

31-12-2015
€

€

€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

3

544.692
0

0
148.781
544.692

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

4
5

148.781

35.720

4.919

0

510

6
104.585

14

183.168
140.305

188.597

684.997

337.378

Stichting Dopper Foundation
Haarlem

3.2 Staat van baten en lasten over 2016
2016
€
Baten
Baten van bedrijfsleven

Lasten
Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten
Personeelskosten
Overige lasten

2015
€

7
8

€

€

468.395

355.099

468.395

355.099

9
10
11

57.235
10.990
12.198

Som der lasten

Saldo van baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 12
Rentelasten en soortgelijke kosten
13

181.124
17.946
36.322
80.423

235.392

387.972
7.940
0

119.707
110
(832)

Financiële baten en lasten

7.940

(722)

Saldo van baten en lasten

395.912

118.985

198.164
52.784
144.964
0

0
0
0
118.985

395.912

118.985

Bestemming saldo van baten en lasten
Bestemmingsreserve Dopper Academy
Bestemmingsreserve Dopper Delta
Bestemmingsreserve Dopper Docks
Overige reserves

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Dopper Foundation
Haarlem

3.3

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Dopper Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Paul Krugerkade 45e, 2021 BN te
Haarlem en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 57084947.
Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Dopper Foundation bestaan voornamelijk uit:
-Het promoten van kraanwater;
-Het ondersteunen van drinkwaterprojecten;
-Het reduceren van de zogenaamde plastic-soep in de oceanen.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
Dejaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
Organisaties-zonder-winststreven.
Daarnaast zijn ook de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige
uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gevolgd, die zijn uitgegeven door de Raad voor
de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen bijdragen en overige baten en de lasten
over het jaar. De ontvangsten en overige baten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking
hebben.
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3.4 Toelichting op de balans
Vlottende activa

1 Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Nog te ontvangen bijdragen Dopper B.V.

2 Liquide middelen
Rabobank

31-12-2016
€

31-12-2015
€

0
446.963

109
11.824

446.963

11.933

238.034

325.445

2016
€

2015
€

3 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Dopper Academy
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

0
198.164

0
0

Stand per 31 december

198.164

0

2016
€

2015
€

Bestemmingsreserve Dopper Delta
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

0
52.784

0
0

Stand per 31 december

52.784

0

2016
€

2015
€

Bestemmingsreserve Dopper Docks
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Overboeking van overige reserves

0
144.964
148.780

0
0
0

Stand per 31 december

293.744

0

Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Dotatie aan bestemmingsreserve Dopper Docks
Stand per 31 december
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2016
€

2015
€

148.781
0
(148.781)

29.796
118.985
0

0
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Kortlopende schulden

4 Schulden aan leveranciers
Crediteuren
5 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
6 Overige schulden en overlopende passiva
Nettolonen
Accountantskosten
Nog te betalen posten
Verplichtingen Simavi
Vakantiegeld

31-12-2016
€

31-12-2015
€

35.720

4.919

0

510

802
3.000
783
100.000
0

0
0
782
182.156
230

104.585

183.168

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Meerjarige verplichtingen
Stichting Dopper Foundation is in 2016 een meerjarige financiële verplichting aangegaan met Simavi
voor 3 jaar. Hiervan heeft bedrag van € 243.933 betrekking op de boekjaren 2017 en 2018. Om deze
gelden te ontvangen heeft Simavi diverse inspanningsverplichtingen, als zij hier niet aan voldoet is
Stichting Dopper Foundation niet verplicht tot het voldoen van de financiële verplichtingen.
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2016
€

2015
€

466.104
2.291

354.249
850

468.395

355.099

2.598
54.637

181.124
0

57.235

181.124

100.000
36.129
34.477
10.518
3.630
184.754
(182.156)

177.124
0
0
0
4.000
181.124
0

8 Baten van bedrijfsleven
Bijdrage Dopper B.V.
Overige baten

9 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Besteed aan doelstelling
Kosten inhuur manager foundation

Besteed aan doelstelling
Donaties Simavi
Changemaker Challenge
Gastlessen plastic soup
Donaties Wateraid America
Overige bestedingen
Vrijval verplichting Simavi

2.598

181.124

9.331
1.659

15.175
2.771

10.990

17.946

Lonen en salarissen
Brutolonen en -salarissen

9.331

15.175

Sociale lasten en pensioenlasten
Sociale lasten

1.659

2.771

11 Overige lasten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

7.327
0
4.871

27.897
7.683
742

12.198

36.322

0
7.327

20.638
7.259

7.327

27.897

10 Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenlasten

Verkoopkosten
Marketing - werk derden
Marketing - projecten
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2016
€
Kantoorkosten
Website- en internetkosten

2015
€
0

Algemene kosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Bankkosten
Overige algemene kosten

7.683

3.000
1.059
762
50

0
1.301
341
(900)

4.871

742

7.940
0

0
110

7.940

110

7.940

0

0

832

12 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente overige vorderingen
Ontvangen bankrente

Rente overige vorderingen
Rente over nog te ontvangen bijdragen Dopper B.V.
13 Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente overige schulden

Haarlem,
Stichting Dopper Foundation
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