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Voor u ligt het Publieksverslag van 2018.
Hierin leggen wij als bestuur rekenschap 
af wat wij afgelopen jaar als fonds hebben 
besteed. En hoe we ons fonds versterkt 
hebben. 

Het is mijn tweede jaarverslag als voorzitter. 
Het jaar 2018 was voor mijzelf een jaar 
waarbij maar weer eens duidelijk werd dat 
emancipatie geen vanzelf stijgende lijn is, 
maar veel vaker schoksgewijs plaatsvindt. 

Soms volgt op een 
stap vooruit, plots 
twee stappen terug.
Als we over de grens 
kijken, naar bijvoor-
beeld de Verenigde 
Staten, was de ooit  
zo hoopvolle emanci-
patie-agenda onder 
oud-president  
Obama, grotendeels 
in 2018 weer teniet 
gedaan door de acties 
van de huidige presi-
dent Trump.  

Die kwam onder andere met het verbod 
om transgenders op te nemen in de Ame-
rikaanse krijgsmacht. Ook de ‘Trump in de 
tropen’, de nieuw gekozen Braziliaanse 
president Jair Bolsonaro, predikt een uit-
gesproken anti- LHBTI-agenda. 
Het buitenland lijkt soms ver weg, maar ook 
wij in Europa zijn kwetsbaar. Kijk maar naar 
de Europese geschiedenis. Het Berlijn van 
de jaren ’20 van de vorige eeuw was dé plek 
om te zijn voor andersdenkenden, onder wie 
ook de LHBTI’ers van destijds.  
Maar wat in de jaren ’20 een vrijplaats was, 
werd tien jaar later in de jaren ’30 een plek 
van verschrikking, zeker ook voor LHBTI’ers. 
Zo snel kan het dus gaan.
Daarom blijft aandacht en steun voor LHBTI- 
emancipatie zo belangrijk; behaalde resul-
taten laten zich lastig bestendigen. Met de 
verkeerde politicus aan het roer kan de tijd 
zomaar weer worden terug gedraaid.
Toch wil ik niet blijven hangen in het verleden, 
of mij blindstaren op landen die de verkeerde 
kant op gaan.  

1. Resultaten bestendigen

Het bestuur van Het Blauwe Fonds,  
linksboven: Jaus Müller, Annet Les  
en Brandon O’Dell. 
Onder: Ibrahim Cirak en Dennis Boutkan.
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Het Blauwe Fonds is een optimistisch 
fonds. Wij geloven dat we met elkaar onze 
verworven rechten kunnen verdedigen en 
uitdragen. Zichtbaarheid en werken aan 
sociale acceptatie is nog altijd heel hard 
nodig, zeker ook in Nederland.
Wij geloven in de kracht van strijders en 
vrijwilligers. We zien dat ze soms nét  
dat kleine beetje te kort komen om hun  

(en daarmee ook onze) idealen te verwe-
zenlijken. Daarmee maken we Nederland 
weer sterker voor alle LHBTI’s, daarom 
ben ik zelf zo vereerd voorzitter te zijn van 
Het Blauwe Fonds. Ik ben er trots op aan-
voerder te zijn van een enthousiast bestuur 
met een groot netwerk. 
Ook in 2018 waren wij weer die ontbrekende 
schakel tussen droom of ambitie van de 

vrijwilligers en de concrete realisatie  
van LHBTI-projecten. 
Mag ik ook dit jaar weer op uw steun  
rekenen? 

Dennis Boutkan,  
voorzitter Het Blauwe Fonds

2. Het jaar van verdere uitbouw van het fonds

In 2017 heeft het oude bestuur het stokje 
overgedragen aan een nieuw bestuur.  
In 2018 waren zij vol op stoom. Dit heeft 
geleid tot een verdere uitbouw van  

Het Blauwe Fonds. Dit vertaalde zich in het 
feit dat het fonds veel meer mensen wist te 
bereiken. Enerzijds door de impact van 
langlopende projecten, zoals het Ouderen-

fonds, anderzijds doordat we erin slaagden 
uit allerlei hoeken nieuwe mensen te binden 
aan ons fonds.  
Soms waren we als bestuur zelf ook ver-
rast. Zo ontdekten wij rond de Gay Pride 
afgelopen zomer dat frietsaus fabrikant 
Oliehoorn besloot te doneren aan Het 
Blauwe Fonds. Als bestuur waren wij ook 
wel nieuwsgierig hoe de frietsaus makers 
bij ons fonds terecht kwamen.  
Het antwoord was even simpel als doel-
treffend: via Google. 

Het Blauwe Fonds werd in 2009 door de drie ‘founding fathers’ Coos Huijsen, 
Ernst Nijkerk en Tom Mikkers samen met Lank Bos en Peter Bost opge-
richt. Vanuit het niets wisten zij een initiatief van de grond te krijgen zoals 
dat nog niet bestond in Nederland: een solide en slagvaardig particulier 
fonds gericht op de ondersteuning van projecten die de LHBTI-emancipa-
tie in Nederland bevorderen.
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Het vergroten van het bereik is zeker ook 
te danken aan het harde werk van Merel 
Verburgt. 
Merel is onze (freelance) communicatie en 
pr-specialist en fondsenwerver. Wij zijn blij 
dat zij zich in 2018 wilde committeren aan 
ons fonds. Het bestuur heeft dan ook eind 
2018 besloten om de inzet van Merel te 
continueren.

GEVEN AAN HET BLAUWE FONDS

In 2018 wisten wij via ons eigen netwerk en 
dat van oud-bestuurders diverse donaties 
binnen te halen. Zoals bij een bruiloft, waar-
bij de gasten werd gevraagd om een dona-
tie aan Het Blauwe Fonds te doen in plaats 
van keukenprullaria.  
We hebben dit jaar dan ook de ‘donatiegift’ 
geïntroduceerd waarbij je ons fonds kunt 
kiezen als goed doel en we hebben inmid-
dels een laagdrempelig, betrouwbaar  
betaalsysteem voor donaties op onze web-
site. Dat kan ook via smartphone of tablet 

en de eigen betaalapp. Via een creditcard- 
betaling zijn ook donaties vanuit het buiten-
land welkom.

NALATEN

Ook zijn wij in 2018 te rade gegaan bij  
experts op het gebied van nalaten en erfe-
nissen. Het liefst zouden wij zien dat ons 
fonds vaker in testamenten wordt opge-
nomen. Zodat men met een nalatenschap 
bij kan dragen aan blijvende LHBTI-eman-
cipatie.  
Koppels van het gelijke geslacht hebben 
vaker dan hetero’s geen kinderen.  
Anders dan paren met kinderen, kan het 
lastiger zijn om een zinvolle nalatenschap 
te vinden. Wat kunnen kinderloze koppels 
van het gelijke geslacht doen met het ver-
mogen dat zij nalaten?  
In dit gat willen wij graag springen. Omdat 
een nalatenschap aan Het Blauwe Fonds 
zorg draagt voor een nieuwe generatie. 
Een nalatenschap bereikt op termijn  

jongeren die worstelen om uit te kast te 
komen. Hiermee helpen de donateurs de 
toekomst. Want ook in de toekomst hebben 
jongeren steun nodig. Emancipatie geef je 
door. 
Denk overigens nu niet dat wij niets op 
hebben met LHBTI-stellen mét kinderen, 
integendeel. De opbrengst van onze crowd-
fundingsactie ging dit jaar naar de stich-
ting Meer Dan Gewenst, die zich al jaren 
inzet voor het bereikbaar maken van een 
kinderwens voor LHBTI-stellen.  
Dankzij de giften van onze vrienden en 
donateurs is die droom voor velen ook 
weer een stapje dichterbij gekomen. 

EVENEMENTEN
 
Wij willen ons fonds op diverse manieren 
versterken. Naast het werven van donaties  
organiseren we als bestuur elke twee jaar 
een sponsordiner. In 2017 was dat bij  
De Nederlandsche Bank, in 2019 zal dat  
bij de ING zijn. 
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BESTUUR

Op 1 janauri 2018 had het bestuur de  
volgende samenstelling:
• Dennis Boutkan voorzitter
• Ibrahim Cirak penningmeester
• Brandon O’Dell secretaris
• Annet Les algemeen bestuurslid
• Jaus Müller algemeen bestuurslid

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd 
en komt gemiddeld eenmaal per zes weken 
bijeen. 

In 2018 werd het bestuur van het fonds 
ondersteund door Merel Verburgt (freelance) 
op het gebied van PR & fondsenwerving. 

3. Organisatie van de Stichting

V.l.n.r Annet Les, Ibrahim Cirak, Dennis Boutkan, Jaus Müller en Brandon O’Dell.
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WEBSITE

In 2018 hebben we onze website grondig 
onder handen genomen. Er is meer over-
zicht aangebracht tussen de verschillende 
onderwerpen en teksten zijn korter en 
krachtiger geworden. Ook kunnen bezoe-
kers van de website nu eenvoudig en snel 
doneren. 

SOCIALE MEDIA

Sinds 2014 zijn we voor het eerst actief 
aanwezig op de sociale media. Via Twitter 
en Facebook bereiken we veel sneller en 
goedkoper een potentieel publiek. Onze 
online aanwezigheid is voor het fonds snel, 
goedkoop en belangrijk. Het bereik in de 
sociale media is in 2018 opnieuw vergroot, 

er zijn meer ‘likes’ op de 
Facebooksite en meer 
volgers op Twitter. 
Sinds 2018 zijn we ook 
aanwezig op LinkedIn. 
Zodoende hebben we 
een groter bereik bin-
nen de zakelijke doel-
groep. Het bestuur 
heeft afgesproken 
meer aanwezig te zijn 
in professionele netwer-
ken, dus ook via LinkedIn. 

De sociale media is 
belangrijk voor het fonds om duide-
lijk te maken wat het fonds is, welke 
projecten wij ondersteunen en wat 
sympathisanten kunnen bijdragen. 
Incidenteel promoten we ook 
nieuws via Facebook met betaalde 
links. Het directe extra bereik via 
Facebook en Twitter is circa 1.000 
personen en instanties. Indirect is 
dit bereik vanzelfsprekend groter. 

4. Communicatie
Naast de website nemen de sociale media een steeds belangrijkere  
plek in om te communiceren met onze (potentiële) doelgroepen.

http://www.hetblauwefonds.nl
https://www.hetblauwefonds.nl
https://www.linkedin.com/company/het-blauwe-fonds/
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Het Blauwe Fonds speelt een prominente 
rol in de sociale media rondom LHBTI- 
emancipatie.
Volg onze activiteiten bij interesse vooral 
via Twitter: @blauwefonds 
en www.facebook.nl/hetblauwefonds  
en www.linkedin.com/company/het- 
blauwe-fonds

BROCHURE

Naast de sociale media blijven geprinte 
media ook van belang en is de brochure  
op diverse plekken 
verspreid.

LOGO

Ons logo heeft dit jaar 
een nieuwe payoff: 
Het Blauwe Fonds, 
Hart voor LHBTI- 
emancipatie.  
We hebben deze 

tekst aangepast omdat het fonds er voor 
LHBTI’s in Nederland is en we dit willen 
laten terugkomen in het logo.

AMBASSADEURSNETWERK 

Het Blauwe Fonds wordt medevertegen-
woordigd door ons ambassadeursnetwerk.
De ambassadeurs vertegenwoordigen het
fonds op bijzondere gelegenheden en ge-
ven het fonds een gezicht. 
Daarom is een actief ambassadeursnet-
werk belangrijk voor het fonds en zijn wij 

onze ambassadeurs zeer erkentelijk voor 
hun werk.
In 2018 heeft Het Blauwe Fonds een nieuwe 
ambassadeur erbij: mede-oprichter van 
het fonds Lank Bos. Lank is de levenspart-
ner van een van onze Founding Fathers.  
Hij maakte carrière als manager van een 
praktijk voor fysiotherapie en bekleedt sinds 
2013 een adviesfunctie in de zorg.

Op dit moment zijn er vier ambassadeurs 
actief: Arthur Japin, Martin van Gelder, 
Arthur van Schendel en Lank Bos.

Arthur van Schendel Lank BosArthur Japin Martin van Gelder
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https://twitter.com/BlauweFonds
https://www.facebook.com/hetblauwefonds
https://www.linkedin.com/company/het-blauwe-fonds/
https://www.linkedin.com/company/het-blauwe-fonds/
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SAMENWERKING NATIONAAL OUDEREN-
FONDS
 
Het Blauwe Fonds heeft net als voorgaan-
de jaren in 2018 het project ‘Onzichtbare 
Ouderen’, dat wordt uitgevoerd door het 
Nationaal Ouderenfonds, gesteund met 
een aanzienlijke gift. Omdat het hier gaat 
om een langlopend traject waarbij veran-
dering alleen dankzij langdurige steun tot 
stand kan komen, heeft Het Blauwe Fonds 
de steun aan dit project voortgezet. 
De zorgverleners van de toekomst moeten 
op de hoogte zijn van de mogelijke proble-
matiek van LHBTI-ouderen. Het project 
vraagt aandacht voor seksuele diversiteit 
bij woonzorginstellingen, eerstelijnshulp-
verleners en in het onderwijs.  
Het Blauwe Fonds en het Ouderenfonds 
willen door voorlichting bijdragen aan  

5. Ondersteunde projecten
Hieronder volgen enkele projecten die Het Blauwe Fonds steunde in 2018. 
Voor dit jaar verslag lichten we graag enkele projecten uit.

Mat en Fethi
Mat (72) en Fethi (64) zijn teamgenoten in het OldStars walking football team in Heiloo, een project van 
het Ouderenfonds. En ze hebben een relatie. Hoewel Mat goed met zijn teamgenoten kon opschieten, 
vond hij het toch moeilijk en spannend om te vertellen over zijn geaardheid. Hij was bang voor nega-
tieve reacties. Mat: “Ik heb het eerst aan mijn trainer verteld. Een paar dagen later hadden we training 
en heb ik iedereen in de kleedkamer bij elkaar geroepen. Gelukkig reageerde iedereen heel goed.  
Ik kreeg high fives en knuffels!” Mats teamgenoten 
maakten gelijk kennis met Fethi, die een warm welkom 
kreeg. Mat: “Fethi had eerder geen bal aangeraakt, 
maar hij speelt nu mee in mijn team. Hij had niet ver-
wacht dat hij het zo leuk zou vinden!” Lees het hele ver-
haal op www.ouderenfonds.nl/nieuws/mat-en-fethi

kennisoverdracht aan (toekomstige) zorg-
professionals, zodat zij in de praktijk goed 
om kunnen gaan met diversiteit en alle 
ouderen goede zorg kunnen bieden.  
Er zijn in 2018 17 gastlessen gegeven aan 
klassen met gemiddeld 20 studenten.  

In totaal zijn hierdoor 340 studenten be-
reikt. Een groot deel van deze studenten 
kan de opgedane kennis direct bij zijn of 
haar stage gebruiken. 
Ook is er een workshop gegeven aan  
25 docenten. Deze docenten hebben ver-
volgens zelf weer les kunnen geven over  
dit onderwerp (bereik: 60 klassen met 
gemiddeld 20 studenten, totaal 1200 stu-
denten). 

https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/onzichtbare-ouderen
https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/onzichtbare-ouderen
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Bij 5 mbo-scholen is er via het Ouderen-
fonds een LHBTI-oudere geweest om zijn of 
haar levensverhaal te delen. Hiermee wer-
den 100 studenten bereikt. De docenten die 
de workshop hebben gevolgd, werken tevens 
mee aan een Europese project, waarin het 
Ouderenfonds goede praktijken voor het 
onderwijs en de beroepspraktijk uitwisselt 
met partners uit England, Ierland en Slove-
nië. Er wordt hier onder andere gewerkt 
aan een toolbox met in de praktijk geteste 
onderwijsmaterialen. 
Naast deze activiteiten, wil het Ouderen-
fonds het eigen aanbod van projecten en 
diensten toegankelijker maken voor LHBTI- 
ouderen. Dit willen ze doen door te laten zien 
dat er binnen de lopende projecten LHBTI- 
ouderen deelnemen. Er worden persoonlijke 
verhalen van deelnemende LHBTI-ouderen    
verzameld en gepubliceerd. 

WITH PRIDE

In 2018 ondersteunden 
we ook de totstandko-
ming van de tentoon-
stelling ‘With Pride’ 
van IHLIA LGBT Herti-
tage. Dit is de erfgoe-
dorganisatie met een 
maatschappelijk relevante en onmisbare 
collectie. IHLIA houdt zich bezig met het 
verzamelen en toegankelijk maken van 
informatie op het terrein van de LHBTI 
gemeenschap.
In 2018 bestond IHLIA veertig jaar. Om dit 
jubileum te vieren presenteerde IHLIA  
‘With Pride’; een landelijke campagne en 
tentoonstelling waarin thema’s uit de strijd 
van de afgelopen veertig jaar van de LHBTI- 
beweging worden getoond. 
Een tentoonstelling van activisme tot 
burgerschap, van homofiel tot LHBTI, 
van discriminatie naar wettelijke gelijk-
stelling en een strijdbare toekomst.  

De gratis tentoonstelling is begin 2019 te 
zien in Amsterdam in de Openbare Biblio-
theek. Daarna reist de tentoonstelling door 
Nederland.

STEUN STICHTING MEER DAN GEWENST

In 2018 hebben we Stichting Meer dan Ge-
wenst ondersteund. Meer Dan Gewenst 
komt op voor roze ouderschap. Ze zetten 
zich in voor LHBTI’s die een gezin wensen 

of hebben. Ze organiseren infor-
matieve bijeenkomsten over 

juridische, sociale, 
medische en  
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https://www.ihlia.nl/portfolio-items/with-pride/
https://www.meerdangewenst.nl/
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wetenschappelijke aspecten 
van LHBTI-ouderschap.  
Ook organiseren ze borrels en 
speeddates waar wensouders 
elkaar kunnen ontmoeten en 
activiteiten voor roze gezinnen.  
Het Blauwe Fonds steunde  
dit initiatief met een crowd-
fundingsactie.  
Gulle gevers uit ons netwerk doneerden  
en zorgden ervoor dat het een mooie, zicht-
bare familieboot was op de Canal Parade 
in Amsterdam 2018. Met crowdfunding 
hebben we e 715,- opgehaald en het be-
stuur heeft dit bedrag verdubbeld tot een 
totale gift van e 1.430,-.
En… ze wonnen meteen de prijs voor de boot 
met de beste boodschap! Met 35 kinderen 
en 50 volwassenen bereikten ze meer dan 
1 miljoen kijkers aan de kant en op tv.

ONDERSTEUNING ROZE DANSPALEIZEN

In 2016 startte Roze Danspaleizen met een 

aantal ‘Roze Danspaleizen ‘voor ouderen. 
Het Blauwe Fonds ondersteunde in 2018 
een fondsaanvraag.  
Het Danspaleis is een disco voor ouderen 
dat toert door Nederland. Het is een thea-
traal mini-evenement met een bevlogen 
platendraaier, rijdend discomeubel, glim-
mende dansvloer, feestelijk decor en dan-
sende gastheren en –vrouwen. 
Het doel van Het Danspaleis is om (LHBTI-) 
ouderen in beweging te zetten en in con-
tact te brengen met buurtbewoners,  
familie, mantelzorgers en personeel van 

zorgcentra en zorginstellingen. Muziek is 
een sterk middel om ouderen te raken,  
te mobiliseren en in contact te brengen. 
Van LHBTI-ouderen is het bekend dat 
sommigen niet veel contacten in de eigen 
buurt hebben en anderen op latere leeftijd 
weer in de kast raken. Daarom is Het Dans- 
paleis met een roze randje in het leven 
geroepen. Het brengt LHBTI-ers en hetero’s 
samen. Iedereen is er welkom!

Ouderen dansen tijdens de roze editie in het Dovencentrum
 

aan de Stadhouderskade in Amsterdam
Met de LHBTI-familieboot op de Canal Parade laten zien dat LHBTI’ers een
 gezin kunnen vormen, dát was het doel van Stichting Meer dan Gewenst

http://hetdanspaleis.com/agenda-roze-danspaleizen/
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Het Blauwe Fonds ontving in 2018 een 
vergelijkbaar aantal verzoeken voor onder-
steuning. We zien door de jaren heen een 
groeiende bekendheid van het fonds en dat 
leidt tot meer aanvragen.  
Een gevolg hiervan is dat wij helaas ook 
aanvragen moeten afwijzen die niet binnen 
onze doelstellingen vallen. 
 
Afgelopen jaar kregen wij 23 verzoeken 
voor ondersteuning. 
• 2018 : 23 aanvragen
• 2017 : 21 aanvragen
• 2016 : 21 aanvragen
• 2015 : 19 aanvragen
• 2014 : 9 aanvragen
• 2013 : 5 aanvragen

De spelregels voor het toekennen van  
een aanvraag bleven in 2018 hetzelfde  
als in 2017. 
De organisatie aan wie het geld wordt  
toegekend is non-profit, gericht op  
Nederlandse projecten en heeft tevens 

meerdere financieringsbronnen via co-finan- 
ciering. Verder verwacht Het Blauwe Fonds 
dat de projecten rechtmatig, doelmatig en 
tijdig binnen de gemaakte afspraken voor 
subsidieverstrekking worden afgerond. 
De toename van het aantal aanvragen laat 
zien dat de bekendheid van het fonds toe-

neemt, echter het geeft ook aan dat er 
steeds meer van de samenleving en de 
LHBTI- gemeenschap gevraagd wordt  
om zelf in financiering te voorzien. 

Wij blijven ons daarom ook inzetten voor 
het verwerven van fondsen. 

6. Aanvragen 2018

Het Blauwe Fonds organiseert in 2019 een 
groot sponsordiner in samenwerking met 
de ING-Bank. Hiermee wil het bestuur het 
ingezette initiatief van een tweejaarlijks 
sponsordiner voortetten. 
Ook organiseren we begin 2019 een bijzon-
dere nieuwjaarsborrel in samenwerking 
met Stichting IHLIA waarbij we onze gas-
ten een exclusieve rondleiding aanbieden 
op de tentoonstelling With Pride. 
Daarnaast hebben wij voor 2019 nog een 

evenement in de steigers gezet, een exclusief 
gesponsord huiskamerconcert aan de gracht 
in Amsterdam, waarbij de opbrengst ten 
goede komt aan Het Blauwe Fonds. 
Het Blauwe Fonds verwacht ook steun te 
kunnen geven aan groepen binnen de LHBTI- 
gemeenschap die meer steun nodig hebben 
vanwege hun bi-culturele achtergrond. 
Daarnaast wil het fonds zich in 2019 meer 
gaan inzetten op het thema LHBTI en religie. 
Begin 2019 bleek ook nog maar eens hoe 

7. Geplande activiteiten 2019
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actueel dit thema is, toen dominees hun 
handtekening zetten onder de uitgespro-
ken anti-LHBTI Nashville-verklaring.
Ook volgt het bestuur de ontwikkelingen 
rondom LHBTI-vluchtelingen.

Verder zal Het Blauwe Fonds de samen-
werking net als vorig jaar met het Natio-
naal Ouderenfonds voortzetten. 
Een van de ontwikkelingen is dat er een 
toolkit komt voor het onderwijs, waarbij 

docenten leren hoe ze les kunnen geven 
over LHBTI diversiteit. Het bestuur wil met 
het Nationaal Ouderenfonds in 2019 blijven 
inzetten op MBO onderwijs, dat zijn immers 
de ‘handen aan het bed’ van de toekomst. 

8. Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het 
beleid van het bestuur en de algemene 
gang van zaken binnen de stichting.  
Op 1 januari 2018 had de raad de volgende 
samenstelling: 
• dhr. Olaf C.H.M. Sleijpen voorzitter  
(Divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen 
en beleggingsondernemingen DNB)  
• mw. Carolien Gehrels  
(European Director Big Urban Clients Arcadis)
• dhr. Jan Driessen 
(Directeur/eigenaar Q&A | Communicatie)

Jan DriessenOlaf Sleijpen Carolien Gehrels
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Het vermogen van de Stichting Het Blauwe 
Fonds wordt statutair gevormd door 
schenkingen, erfenissen, subsidies en 
donaties, alsmede door andere verervingen. 

Alle uitgaven van de stichting zullen zoveel 
mogelijk uit de rente van het kapitaal en 
andere inkomsten van de stichting worden 
betaald.  

Per 31 december 2018 bedroeg het  
eigen vermogen van Het Blauwe Fonds:  
e 57.207,-

9. Financiën en Balans 2018
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9. Balansoverzicht per 31 december 2018
 31 december 2017 31 december 2018
ACTIVA
VASTE ACTIVA  € 0  € 0
Kantoorinventairs € 0  € 0
Hard- en software € 0  € 0
Afschrijving op vaste activa € 0  € 0
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden  € 0  € 0
LIQUIDE MIDDELEN  € 42.565  € 123.766
Kas € 0  € 0
Kruisposten € 0  € 0
ABN-AMRO Bank € 42.565  € 123.766
OVERIGE VORDERINGEN  € 3  € 3
Debiteuren € 0  € 0
Nog te ontvangen toezeggingen € 0  € 0
Vooruitbetaalde kosten+ overige vorderingen € 0  € 0

Totaal activa € 42.568 € 123.769

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN  € 33.568  € 57.207
Vrij besteedbaar vermogen € 33.568  € 57.207
OVERIGE SCHULDEN  € 0  € 0
Crediteuren  € 1.000
Toegezegde bestedingen externe projecten 
Overige nog te betalen bedragen  € 8.000  € 66.562

Totaal passiva € 42.568 € 123.769
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Stichting Het Blauwe Fonds
Rietlandterras 54
1019 EW Amsterdam

info@hetblauwefonds.nl
www.hetblauwefonds.nl

 www.facebook.nl/hetblauwefonds
 @blauwefonds
 www.linkedin.com/company/
 het-blauwe-fonds

KvK Den Haag 27307037
IBAN: NL 67 ABNA 0620 1505 21

Het Blauwe Fonds heeft de ANBI status 
onder nr. 818610657.
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