Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Agrodome

Nummer Kamer van
Koophandel

0 9 2 1 7 1 0 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Generaal Foulkesweg 42a

Telefoonnummer

0 3 1 7 4 2 7 5 7 0

E-mailadres

info@agrodome.nl

Website (*)

www.stichting.agrodome.nl

RSIN (**)

8 2 1 9 8 6 4 1 7

Actief in sector (*)

Natuur en milieu
Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Europa

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Hans van der Torren

Secretaris

Sissy Verspeek

Penningmeester

Bert van der Ent

Algemeen bestuurslid

Jaap van de Linde

Algemeen bestuurslid

Fred van der Burgh

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Stichting heeft ten doel de milieu- en klimaateffecten van bouw gerelateerde
activiteiten terug te dringen via een transitie van het huidige bouwproces naar en
productieproces gebaseerd op oneindig beschikbare grondstoffen in de breedtste zins
des woords.
Stichting Agrodome in Wageningen heeft als kerntaak het leveren van een bijdrage
aan de transitie van een fossiele- naar een bio-economie. Het werkterrein is de
bouwsector. Binnen de bouwsector ligt de focus op biobased bouwmaterialen. Biobased
is een onmisbaar element in het streven naar een circulaire economie. De
inspanningen van Agrodome zijn er op gericht bouwmaterialen die zijn gebaseerd op
fossiele- en minerale grondstoffen te vervangen door biobased materialen. De Stichting
fungeert niet alleen als kenniscentrum maar vormt ook de spil in een netwerk van
producenten en leveranciers van biobased bouwmaterialen. Zij levert advies, werkt
samen met universiteiten en hoge scholen, verzorgt lezingen en vertegenwoordigt, waar
nodig, de community van producenten en leveranciers van biobased bouwmaterialen.
Ook overheden doen geregeld een beroep op de Stichting,

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Agrodome verzameld en ontwikkeld kennis over bio-based materialen door middel van
contacten in het netwerk en deelname aan projecten op het gebied van
kennisontwikkeling. Deze kennis wordt verspreid via lezingen, presentaties en
workshops. Daarnaast via sociale media (website, kennisbank (biobasedbouwen.nl) en
social media fora.
Daarnaast richt Agrodome zich op wet en regelgeving, via deelname aan overleggen
(normcommissies, overheden, politiek).
De werkzaamheden worden permanent uitgevoerd via vrijwilligers, dan wel (indien er
middelen zijn ) ingehuurde externen.
Deze werkzaamheden creëren als geheel een gelijk speelveld voor niet fossiele
materialen in de bouwwereld. Hiermee wordt de transitie in gang gezet, gehouden en
verder gerealiseerd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Agrodome krijgt middelen uit projecten, subsidies, vergoedingen (lezingen ,
workshops) en donaties.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen middelen worden geheel aan de doelstelling, transitie besteed.
Dit kan zijn inhuur externen, aanschaf expositiemateriaal en kantoorkosten (website,
telefoon, papier etc.)

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://stichting.agrodome.nl/groen-hart/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur kan aanspraak maken op een vergoeding van gemaakte onkosten.
Er is geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

2020 in hoofdlijnen

Open

Projecten
Afronding project Circulaire weginfrastructuur (EFRO)
Growing a green Future (Interreg Vlaanderen Nederland)
Kennisdeling
Kennisbank biobasedbouwen, permanente aanvullingen
Deelname aan The Exploded View en de Embassy Circular Biobased Building
Webinars Greenworks
Deelname aan ICDubo, Rotterdam, permanente expositie
Internationaal
Deelname aan het Europese netwerk van Natureplus

Url van het activiteitenhttps://stichting.agrodome.nl/projecten/
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

Balansdatum

3 1

– 1 2

Activa

1-1-2020

– 2 0 2 0

31-12-2020

Passiva

1-1-2020

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Financiële vaste activa

€

€

0

Herwaarderingsreserve

€

0

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

€

0+

0

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

363

€

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

2380

€

+
€

2070

+
0

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

0

De vorderingen zijn overlopende posten.

+
0

€

0

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

9300

€

0

Kortlopende schulden

€

1350

€

1357

Totaal

€

0

€

0

+
€

0

+

€
365

€

0

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

1300

€

Subsidies van overheden

€

16778

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

5200

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

0

€

Baten sponsorbijdragen

€

32990

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

237

Giften

€

0

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

+
0

€
€

+
0

+

+

€

0

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

45101

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

200

Som van de lasten

€

0

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

Som van de baten

Lasten

0

€

540

€
€

1055

+

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

