
 

 

 

 

Activiteiten verslag 2021 

 
In dit activiteiten verslag rapporteert het bestuur over de werkzaamheden van Stichting Talud 

over het jaar 2021. 

 

Het bestuur 

Ninette Spliethoff – voorzitter 

Menno van de Grijspaarde – penningmeester 

Berend van Gessel – secretaris 

 



1. De stichting: 
 

1.1 Gegevens 
 

Stichting Talud 

Nieuwe Parklaan 107 (kamer 9) 

2587 BP Den Haag 

 

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: 

- Ninette Spliethoff – voorzitter 

- Menno van de Grijspaarde – penningmeester 

- Berend van Gessel – 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. Visie, Missie en doelstellingen: 

 
Wereldwijd worstelen mensen met de gevolgen van economische ongelijkheid en 

klimaatverandering. De toenemende luchtvervuiling en bodemverontreiniging veroorzaken 

steeds meer (infectie-) ziekten en pandemieën. Door het plaatselijk ontbreken van 

voldoende financiële slagkracht om armoede en de opwarming van de aarde tegen te 

gaan, ziet Stichting Talud de ontreddering en emigratie in met name derdewereldlanden 

toenemen. 

 

Stichting Talud hoopt door middel van donatie(s) het leefklimaat van mens en dier te 

verbeteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Haar doelstelling is de financiële ondersteuning van projecten die een bijdrage leveren 

aan: 

- bescherming van natuur en milieu; 

- ondersteuning van projecten gerelateerd aan pandemieën; 

- bevordering van het (medisch) welzijn van kinderen en kwetsbare groepen; 

- ondersteuning van ontwikkelingslanden. 

 

Stichting Talud streeft naar de continuïteit en het voortbestaan van de Stichting met 

behoud van het vermogen. 

 

 

3. Activiteiten 2021 
 

Het bestuur heeft Stichting Talud in 2021 een nieuwe vorm gegeven. Ze heeft haar 

doelstellingen verbreed en haar donatie beleid aangepast.  

Wij willen steun verlenen aan: 

- Organisaties die door pandemieën hulp behoeven; 

- Organisaties die de gezondheid van het milieu verbeteren; 

- Organisaties die werkgelegenheid in ontwikkelingslanden stimuleren; 

- Organisaties die het welzijn van kinderen en kwetsbaren bevorderen. 

 

 

4. Donaties 2021 
 

Jaarlijks kiest het bestuur één van bovengenoemde doelstellingen om een donatie aan te   

doen.  

 

In 2021 doneerde Stichting Talud aan: 

- De Amsterdamse UMC COVID-19 Biobank 

 

 

 


