foundation

Jaarverslag 2019

Inhoudsopgave

Doelen 2019

3

Inkomsten

4

Overige ontwikkelingen

4

Toekomst

5

Resultatenrekening 2019

6

2

In dit jaaroverzicht wordt gereflecteerd op de in 2019 gestelde doelen en de realisatie
daarvan. Ook worden er een aantal andere ontwikkelingen besproken.

Doelen 2019

In 2019 stelde de Behavior Change Foundation zichzelf twee doelen:
1. Netwerk van partnerorganisaties uitbreiden.
2. Drie internationale gedragsveranderingsprojecten uitvoeren.

Deze doelen zijn deels behaald, en deels ligt er nog werk voor 2020. Om te beginnen is er
geïnvesteerd in het uitbreiden van het netwerk van partnerorganisaties. Er zijn
kennismakingsgesprekken gevoerd met diverse NGO’s en vermogensfondsen. Dit heeft
nieuwe

kansen

geboden,

gedragsveranderingsworkshop

zoals
bij

een

het

mogen

verzorgen

netwerkorganisatie

voor

van

een

kleinschalige

ontwikkelingsprojecten. Ook heeft het motivatieproject in Nicaragua (zie onder) geleid tot
het opzetten van een samenwerking met The Lab of Life; een sociale onderneming met
expertise in motivatieproblematiek. Uit deze samenwerking is een nieuw product ontstaan:
de Energy Trainer. Deze training is in eerste instantie ingezet voor het motivatieproject in
Nicaragua, maar de BCF is in overleg met onder andere Hotel con Corazon (Mexico) om de
training ook daar in te zetten. Ook heeft de BCF samen met onderzoekers van de Radboud
Universiteit Nijmegen en YCAB Foundation (Indonesië) een subsidieaanvraag ingediend bij
NWO voor financiering van een validatie-onderzoek van de Energy Trainers bij jongeren in
Jakarta, Indonesië.
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Verder zijn er niet drie, maar twee internationale gedragsveranderingsprojecten
uitgevoerd. Deze projecten waren al in het najaar van 2018 opgestart, maar zijn in de
zomer van 2019 afgerond. Het gaat om een project waarbij de motivatie van middelbare
schoolleerlingen in Las Lagunas, Nicaragua werd verhoogd door middel van een
motivatietraining (Energy Trainer). Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Hotel
con Corazon. Daarnaast is er, ook in Nicaragua, een interventie uitgevoerd om het
verbranden van plastic afval te verminderen en in plaats daarvan het afval te recyclen. Dit
project is in samenwerking met La Clinica de Las Lagunas en Hotel con Corazon
uitgevoerd.

Inkomsten

In 2019 sloten we een donatieovereenkomst met de Behavior Change Group en ontvingen
wij maandelijkse donaties van hen. De donaties stelden ons in staat bovengenoemde
projecten uit te voeren en daarnaast een website te hosten en een bankrekening te
onderhouden.

Overige ontwikkelingen

Naast de gestelde doelen heeft er zich in 2019 nog een geweldige ontwikkeling
voorgedaan: vier nieuwe bestuurders hebben zich gemeld als vrijwilliger voor het dagelijks
bestuur van de Behavior Change Foundation. Hierop is besloten om de structuur van de
Foundation aan te passsen: vanaf 2020 vormen Mattheis van Leeuwen (Voorzitter), Rick van
Baaren (Algemeen lid) en Tim Wolters (Algemeen lid) de Raad van Toezicht (RvT) van de
BCF. Zij stellen een kernteam aan dat de dagelijkse leiding over de BCF heeft. Het
kernteam bestaat in 2020 uit: Sari Nijssen (Directeur), Nina Crox (Hoofd Strategie), Martijn
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de Hoop (Hoofd Financiën), Roos Dohmen (Hoofd Communicatie) en Myrthe Veegers
(Hoofd Duurzaamheid). Zowel het kernteam als de RvT opereert op vrijwillige basis.
Vanwege de wijzigingen in de structuur van de Foundation worden ook de statuten in 2020
gewijzigd.

Toekomst

De Behavior Change Foundation kijkt terug op een productief eerste volledige
bestaansjaar. Met meer mankracht zijn wij ervan overtuigd in 2020 een nóg impactvoller
jaar neer te kunnen zetten. Bovendien hebben we in 2019 een ruim begrotingsoverschot
overgehouden waardoor we in 2020 in staat zijn meer projecten uit te voeren. Voor meer
informatie over onze plannen voor 2020 verwijzen we u naar ons Beleidsplan.
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Resultatenrekening 2019

Opbrengsten

Gift Behavior Change Group
Rente

€ 4.999,92
€ 10,01
€ 4.989,91

Totaal inkomsten
Kosten

Vaste lasten
Bankrekening

€ 122,48

Hosting website

€ 132,79

Variabele lasten
Projecten Nicaragua
Reiskosten

€ 1.525,93

Accommodatie

€ 636,99

Eten/drinken

€ 129,16

Lokale reiskosten

€ 24,61

Materiële kosten interventie

€ 522,26

Transactiekosten

€ 159,18

Overige kosten
Onkostenvergoedingen

€ 89,00

Printen promotiemateriaal

€ 36,15

Totale uitgaven

€ 3.378,54

Saldo opbrengsten minus kosten
Toename liquide middelen

€ 1.611,37
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