Activiteiten verslag 2016

Voorwoord
We investeren in en doneren aan initiatieven, bedrijven en organisaties die met hun gedachtengoed, producten
en/of diensten bijdragen aan onze missie. Initiatieven dus, die bijdragen aan het herstellen en borgen van de balans
tussen hoofd, handen en hart. Hoe klein een project ook, op deze manier willen we samen een olievlek creëren,
onze gezamenlijke impact vergroten. En zo steeds meer medestanders krijgen die even overtuigd zijn van de
noodzaak kinderen niet alleen op te voeden by the head, maar ook by the heart.
In dit activiteiten verslag rapporteert het bestuur over de werkzaamheden van Stichting Talud over het jaar 2016.
Het bestuur
Carolien van de Grijspaarde – voorzitter
Jeanne Specht Grijp – vicevoorzitter
Paul Bossers - secretaris/penningmeester
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1. De stichting
1.1 Gegevens
Stichting Talud is gevestigd op:
Strawinskylaan 653
1077 XX Amsterdam
De formele oprichting van de Stichting heeft plaatsgevonden op 13 september 2010 (RSIN: 822937360). De
Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50802291. Het bankrekeningnummer
van de Stichting is: NL86ABNA0402009789 (ABN Amro).
De stichting heeft een eigen website: www.talud.org
1.2 Het bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
 Carolien van de Grijspaarde – Voorzitter
 Jeanne Specht Grijp – Vicevoorzitter
 Paul Bossers - Penningmeester/Secretaris
1.3 ANBI
Door de belastingdienst is in 2010 aan de stichting de ANBI-status verleend (RSIN: 822937360). Dat wil
zeggen dat de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling wordt gezien.

2. Missie, Visie, doelstellingen
2.1 Missie:
We investeren in en doneren aan initiatieven, bedrijven en organisaties die met hun gedachtengoed, producten
en/of diensten bijdragen aan onze missie. Initiatieven dus, die bijdragen aan het herstellen en borgen van de
balans tussen hoofd, handen en hart. Hoe klein een project ook, op deze manier willen we samen een olievlek
creëren, onze gezamenlijke impact vergroten. En zo steeds meer medestanders krijgen die even overtuigd
zijn van de noodzaak kinderen niet alleen op te voeden by the head, maar ook by the heart.
2.2 Visie
In een wereld en onderwijspraktijk waarin steeds meer de nadruk ligt op de rede, het hoofd, en waarin vooral
het intellect wordt getoetst, gelooft Talud dat het belangrijk is voor kinderen om ook gestimuleerd te worden
op sociaal emotioneel vlak, voor een goede balans tussen hoofd, handen en hart.
Met vertrouwen kunnen zijn wie je bent; In je kracht kunnen staan en je eigen talenten mogen ontplooien;
Autonoom kunnen zijn én je ook leren verhouden tot anderen; Je eigen gevoel leren onderkennen en het onder
woorden kunnen brengen, daar willen we kinderen en jongeren tot 23 jaar bij helpen. Dát is onze visie.
2.3 Doelstellingen
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Stichting Talud is een ANBI die integrale kinderprojecten ondersteund. Dit doet zij door middel van:
 Het bieden van kennis en netwerk ter bevordering van de organisatie van het project. De Stichting
biedt kennis en ondersteuning bij het aanbrengen van focus, structuur en het opzetten van een lange
termijn strategisch plan, waarbij tevens gekeken zal worden naar mogelijkheden voor inkomens
generende activiteiten ter bevordering van de zelfredzaamheid.
 Daarnaast biedt de Stichting een netwerk waar initiatieven gebruik van kunnen maken voor het delen
van kennis en kunde met andere projecten en organisaties.
 Financiële ondersteuning aan projecten vanuit de Stichting.

3. Activiteiten 2016
3.1 Het Bestuur
De bestuursleden Jeanne en Carolien zijn in de periode augustus tot en met december wekelijks
samengekomen om Talud activiteiten te bespreken. In de periode januari tot en met augustus 2016 is Carolien
minder frequent aanwezig geweest, maar is zij elke donderdag geïnformeerd en zijn alle besluiten met het
gehele bestuur in overleg genomen. De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden:










Interne organisatie
o Per 1 juni 2016 is Paula A.F. Marques teruggetreden als bestuurslid van de Stichting Talud,
dit in verband met de aanscherping van de regels (nevenwerkzaamheden) bij haar
werkgever de AFM.
o Het aanstellen van de heer Paul Bossers als bestuurslid per 1/1/2017 ter vervanging van
mevrouw Marques. Met aanstellen van de Paul Bossers zijn tevens de functies van de
bestuursleden aangepast.
o In mei 2016 is de samenwerking met de Charity Desk van Net4Kids beëindigd. Het bestuur
heeft er voor gekozen om intern een team op te zetten.
o Per 1 juni 2016 is Henk Veldman aangesteld als Project & Investment Manager (32 uur per
week). Per 1 juli 2016 is Nadja van Berkum (voorheen Management Assistent) aangesteld
als Project & Investment Assistant (32 uur per week).
Verbreden kennis en netwerk van het werkveld van de Stichting
o Deelname aan de projectreis naar de Essential Schools in de Verenigde Staten.
o Het bijwonen van verscheidene evenementen (o.a. Ashoka Education Day) ter versterking
van het Talud netwerk.
Versterken samenwerking tussen de projecten & investeringen
o Op 6 oktober 2016 heeft Talud een inspiratiedag georganiseerd voor alle
samenwerkingspartners in het Mandelahuisje in Amsterdam. Tijdens deze dag hebben alle
initiatieven kennis gemaakt en zijn afspraken gemaakt/ ideeën ontplooit om samen te
werken om zodoende elkaar te versterken.
Onderzoek & strategie
o In kaart brengen van initiatieven die aansluiten bij de missie & visie van Talud – zowel voor
de donaties als voor de impact investeringen.
o Het aanscherpen van de Afrika strategie voor Talud om zodoende onze doelstellingen te
realiseren.
Financiën
3

o
o

o

Begrotingen en budgetten
Donaties
 In 2015 is besloten om focus te gaan leggen op Nederland, hetgeen geresulteerd heeft
in de samenwerking met een aantal nieuwe initiateven. Het heeft tevens geresulteerd
in een overzicht van initiatieven die Talud kan ondersteunen in 2017.
 In 2016 hebben Jeanne, Nadja en Henk een bezoek gebracht aan Kenia om de huidige
samenwerkingspartners te bezoeken en een beeld te vormen van mogelijke partners in
de toekomst.
Impact investeringen
 Onderzoek van de mogelijkheden tot impact investment vanuit de Stichting onder
behoud van de ANBI status.
 In kaart brengen van initiatieven die passen binnen het impact investment beleid. Deze
missie-gerelateerde impact investeringen worden gedaan vanuit de 5% stamvermogen
van de Stichting. Eind 2015 heeft de eerste investering plaatsgevonden en in 2016 is er
een tweede bijgekomen. De verwachting is dat er in 2017 nog minimaal 1 missiegerelateerde investering bij komt.

Naast bovengenoemde zaken is het bestuur op deze dagen bezig geweest met de lopende zaken van de
Stichting, zoals:



Voortgang ondersteunde projecten
Aansturing project & investment manager & assistent

4. Projecten 2016
4.1 Watoto Wema Centre – Kenia
Stichting Talud heeft aan het Watoto Wema Centre gedoneerd via de Charity Desk van Net4Kids. De financiële
steun van Stichting Talud is in 2015 ten goede gekomen aan de aankoop van een stuk naastgelegen land. Dit
land zal gebruikt worden voor inkomen genererende activiteiten voor het kindertehuis. Tevens is een deel van
donatie gebruikt voor het versterken van de financiële administratie.
4.2 Imani Rehabilitation Agency – Kenia
In 2016 is Stichting Talud een lange-termijn (3-jaar) samenwerking aangegaan met het Imani Rehabilitation
Agency. In 2015 heeft Talud reeds gedoneerd via de Charity Desk van Net4kids en per 2016 doneert Talud
rechtstreeks aan Imani. De financiële steun is ten goede gekomen aan het educatieprogramma en de bouw
van een aantal toiletten.
4.3 MyQuest – Nederland
In oktober 2015 is een samenwerkingstraject (donatie) gestart met MyQuest om de mogelijkheden van
QuestTreks in Nederland te verkennen. In 2016 heeft dat geresulteerd in verscheidene QuestTreks voor
jongeren in Nederland en is een organisatie opgezet met 4 enthousiaste betrokkenen. Het donatietraject liep
via de Charity Desk van Net4Kids. In 2017 wordt gekeken in hoeverre MyQuest in aanmerking komt voor een
investering vanuit het missie-gerelateerde impact beleid van Talud.
4.4 NIVOZ/Het Kind - Nederland
In 2016 is een 3-jarige samenwerking aangegaan met NIVOZ Het Kind. Het Kind is een initiatief van NIVOZ en
is een platform waar onderwijsmensen en betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over de praktijk van het
4

onderwijs. Door middel van artikelen, publicaties en bijeenkomsten inspireert het platform om na te denken over
een goede onderwijspraktijk. De donatie van Talud wordt ingezet om het bereik van het platform te vergroten.
4.5 Masterpeace – Nederland en Sierra Leone
De samenwerking tussen Talud en MasterPeace is tot stand gekomen op basis van de activiteiten die
MasterPeace ontplooit op het gebied van onderwijs in Nederland. Deze activiteiten bestaan uit het uitrollen van
de Be a Nelson scholen en de ontwikkeling en verspreiding van de Skillzz webapplicatie. Tevens heeft Talud
eenmalig als pilot de Be A Nelson verkiezing in Sierra Leone financieel ondersteund.
4.6 Designathon – Nederland en Kenia
De samenwerking met Designathon richtte zich op de organisatie van het Global Children’s Designathon 2016
evenement dat gehouden werd op 12 november 2016. Tijdens het evenement zijn 200 kinderen verdeeld over
9 steden wereldwijd (o.a. Amsterdam en Nairobi) hebben hun creativiteit ingezet voor een betere wereld. Het
onderwerp van de Global Children’s Designathon 2016 is de circulaire economie.
4.7 The Beach - Nederland
De samenwerking tussen Stichting Talud en Stichting The Beach richt zich op de activiteiten van de projecten
Gangmakers en Makers Unite. Gangmakers laat kinderen tussen de 7 en 12 jaar uit Amsterdam Nieuw West
hun eigen talenten ontdekken door onder begeleiding van professionele ontwerpers te ervaren hoe het is om
iets te maken en ontdekken. Makers Unite geeft jonge statushouders een kans om hun eigen talenten te
ontdekken door het maken van up-cycled producten in samenwerking met lokale inwoners. Makers Unite
probeert statushouders hun eigenwaarde terug te geven, in contact te brengen met Nederlanders, netwerk op
te bouwen en een nieuw begin te maken met hun leven.
4.8 De Schoolschrijver - Nederland
De samenwerking tussen Stichting Talud en Stichting de Schoolschrijver richt zich op het faciliteren van de
intensieve trajecten op taalzwakke scholen. Door de activiteiten van Stichting De Schoolschrijver worden
kinderen in hun kracht gezet en leren ze te vertrouwen op hun eigen talenten en creativiteit.

5. Investeringen 2015
5% van het stamvermogen wordt geïnvesteerd in missie gerelateerde impact investeringen. Hierbij richt Stichting
Talud zich op initiatieven die bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, specifiek gericht op
het onderwijs.
5.1 Leeruniek – Nederland
In 2016 heeft Talud verder geïnvesteerd in Leeruniek. De startup heeft de eerste omzet behaald en heeft haar
sociale missie aangescherpt en gewaarborgd in haar organisatie. Samen met de andere investeerders zijn de
lange termijn doelstellingen en ambities vastgelegd. Voor 2017 is het doel om lange termijn contracten te
realiseren met basisscholen in Nederland zodat Leeruniek verder kan groeien.
5.2 De Gelukskoffer - Nederland
Begin 2016 heeft Talud geïnvesteerd in de Gelukskoffer BV. De Gelukskoffer BV is een sociale onderneming
dat streeft naar een betere balans tussen IQ en EQ in het basisonderwijs door middel van een unieke
lesmethode waarin geluk centraal staat. Inmiddels hebben 18.000 kinderen in Nederland al les gehad in Geluk.
De investering van Talud is aangewend om de lesmethode door te ontwikkelen naar groep 3 & 4 van het
basisonderwijs. De Gelukskoffer is een sociale onderneming heeft als hoofddoel het creëren van
maatschappelijke impact bij kinderen waarbij geld verdienen een middel is om de missie te bereiken. Deze
afspraken zijn vastgelegd in een bijzonder statuut van de BV. Voor 2017 heeft Talud een reservering
opgenomen voor het door ontwikkelen van de lesmethode naar groep 1 & 2.
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6. Plannen 2017
6.1 Projecten en Investeringen
Door het opbouwen van een eigen team in 2016 kan de samenwerking met de huidige partners verder
verbeterd worden. Dit betreft onder andere de monitoring, maar ook de werkzaamheden gericht op project
professionalisering. Daarnaast zal Talud een aantal nieuwe projectpartners toevoegen in zowel Europa als
Afrika. In 2016 is reeds begonnen met verkennende gesprekken hetgeen mogelijk gaat resulteren in trajecten
met Roots of Empathy, Ashoka (Kenia en Nederland) en Terra Nova. Verder ligt het in de lijn der verwachtingen
dat de samenwerking met Designathon tevens verlengd gaat worden. Tot slot is het de verwachting dat op
investeringsvlak ook een nieuwe ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Een sterke afweging voor Talud is de
opschaalbaarheid van bedrijven en in het bijzonder van de huidige partners zoals de Gelukskoffer.
6.2 Het Bestuur
Het bestuur zal in het jaar 2017 haar werkzaamheden voortzetten met de focus op het verder onderzoeken
van de mogelijkheden tot Impact Investing binnen Nederland vanuit 5% stamvermogen met behoud van de
ANBI status. Verder zal het bestuur de missie, visie en doelstellingen van Stichting Talud door ontwikkelen en
zullen de criteria voor projecten en investeringen kritisch onder de loep genomen worden. Mogelijke
investeringen en donaties zullen verder onderzocht worden.
6.3 Project & Investment Officer en Project & Investment Assistant
Het project team van Talud is 4 dagen per week werkzaam om de huidige projecten en investeringen te
monitoren. Daarnaast gaat het team verder met het opbouwen van portfolio van mogelijke projecten.
6.4 Nieuwe website
In 2017 gaat de nieuwe website van Talud online. De nieuwe website is gebruiksvriendelijker en er is meer
ruimte voor het onder de aandacht brengen van de initiatieven die wij ondersteunen.
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