Stichting BottleBottle-Up
Informatie in verband met publicatievereisten ANBIANBI-status
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Naam, RSIN, contactgegevens

Naam:
RSIN:
Emailadres:
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Stichting bottle-up
855630309
info@bottle-up.org

Doelstelling

Stichting Bottle-Up stelt zich ten doel het leveren van een bijdrage aan de verbetering en bescherming van het leefmilieu op het
eiland Zanzibar, gelegen aan de oostkust van Afrika, door het verminderen van zowel zwerfafval als storting van afval op het
eiland. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het up-cyclen van met name glasafval, onder andere door dit te
verwerken tot nieuwe bruikbare producten. Met deze doelstelling beoogt Stichting Bottle-Up het algemeen belang te dienen en
Stichting Bottle-Up heeft geen winstoogmerk.
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Bestuurssamenstelling

Het bestuur wordt momenteel gevormd door:
Elisabeth van Doorne-Endres:
Hubert van Doorne:
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Voorzitter, Secretaris
Penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting Bottle-Up ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van
het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting Bottle-Up heeft geen personeel in dienst.
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Activiteitenverslag

De activiteiten van Stichting Bottle-Up hebben de afgelopen periode bestaan uit:
-

-

Contacten leggen met kennis instituten, ondernemingen, organisaties en personen welke verder kunnen helpen in de
ontwikkeling van de doelstellingen;
Ontwikkeling van een lokale (zelfstandige) organisatie op Zanzibar;
Overbrengen van kennis door het trainen van betrokkenen van de lokale organisatie op Zanzibar;
Promotie van de doelstellingen en activiteiten van de stichting om zo bekendheid te geven aan het probleem en het
initiatief; en
Werven van fondsen om activiteiten te kunnen bekostigen.
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Balans, staat van baten en lasten over 2017 en

6.1

Balans per eind 2017

voorgenomen bestedingen

Liquide middelen
Kortlopende schulden
Eigen vermogen

€ 716
€ 42.974 -/€ 42.258 -/-

6.2

Staat van baten en lasten over 2017

Ontvangen donaties
Ontvangen subsidies
Baten
Beheerkosten
Fondsverwervingskosten
Doeluitgaven
Resultaat

€ 159
€ 4.026
€ 4.185
€ 345 -/€ 0 -/€ 4.095 -/€ 255 -/-

De daadwerkelijke doekuitgaven in 2017 bedragen € 4.095, waarvan € 2.407 ten behoeve van “Bottle Brick” (de ontwikkeling
van een bouwsteen van glasafval) en € 1.688 ten behoeve van “Dutch Design Week” (de ontwikkeling van verschillende
producten van glasafval en in samenwerking met ontwikkelaars en alle bijkomende aspecten waaronder het trekken van
publicitaire aandacht).

6.3

Voorgenomen bestedingen in 2018

Naar verwachting zullen de doeluitgaven in 2018 ongeveer 10.000 euro bedragen ten behoeve van de ontwikkeling van de
“Bottle Brick”.
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Beleidsplan

Het integrale beleidsplan is te vinden op de website van Stichting Bottle-Up.

