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Be the change
you wish to see in the world.
Mahatma Gandhi
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Inleiding

Dit jaarverslag van Stichting Libre Foundation omvat de periode vanaf de oprichting op 3 augustus
2010 tot en met 31 december 2010.
Dit hoofdstuk benoemt de missie, visie en de rechtsvorm, om hiermee de aandacht te richten bij het
lezen van de volgende hoofdstukken. Achtereenvolgens behandelen de volgende hoofdstukken: de
inspanningen rond beleid en communicatie, de trajecten in Nederland, het buitenland, de ‘personele’
positie en de financiële positie oftewel de jaarrekening van stichting Libre Foundation.

Rechtsvorm
Vanaf 3 augustus 2010 is er sprake van twee organisaties:
Libre Foundation B.V. biedt hoogwaardige trainingen en coachingstrajecten voor Nederlandse
organisaties, tegen marktconform tarief. De aangesloten opleidingsprofessionals worden per
opdracht gecontracteerd. Deze B.V. heeft een betaalde directeur/ trainer/ accountmanager in dienst:
Erik Bos. De klanten van zijn voormalige eenmanszaak Libre Training zijn overgenomen door Libre
Foundation B.V.
Libre Foundation B.V. is een Fiscaal Fondsenwervende Instelling (FFI) met doorstootverplichting:
minimaal 90% van de winst wordt afgedragen aan stichting Libre Foundation.
Stichting Libre Foundation heeft als doel het aanbieden van leiderschapstrainingen voor leiders van
NGO’s in ontwikkelingslanden. Het budget hiervoor wordt in Nederland verdiend door Libre
Foundation B.V.. De Stichting heeft een driemansbestuur, werkt uitsluitend met vrijwilligers en is
door de belastingdienst officieel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent
dat giften aan de stichting financieel aftrekbaar zijn. De Stichting is de enige aandeelhouder van de
B.V.
Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van de stichting.

Onze missie
Libre Foundation bestaat om de leiders van non-gouvernementele organisaties in
ontwikkelingslanden, door middel van training te ondersteunen bij persoonlijke groei en het
ontwikkelen van leiderschapscapaciteit, omdat ze daar op een andere manier weinig kansen toe
hebben. Libre Foundation ondersteunt daarmee het volbrengen van hún missie.
Wij zijn internationaal bekend als professionele opleiders in persoonlijke effectiviteit en leiderschap.
Organisaties die kunnen betalen, betalen. Organisaties die niet kunnen betalen, betalen niet.

Onze visie
Iedereen ter wereld die zich inzet voor een groter, maatschappelijk belang dat verder reikt dan zijn of
haar eigen persoonlijke omgeving, kan zonder al te grote drempels getraind worden in de
basisvaardigheden rond communicatie en leiderschap.
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Beleid en communicatie

Beleidswerkzaamheden
In 2010 heeft de structuur per 3 augustus 2010 veel voorbereiding gevraagd. Er moest worden
afgestemd met notaris, verzekeraars, belastingdienst. Verschillende stukken zijn bestudeerd,
getekend en geformuleerd. Zo is ook het beleidsplan 2010-2014 van de Stichting opgesteld.
Ook is in de eerste helft van het jaar gewerkt aan enkele documenten (trainershandleiding, checklist
buitenland, contract training buitenland) om meer structuur te brengen in het verloop van een
buitenlandse opdracht.
Communicatie
Op het gebied van communicatie is in de eerste helft van 2010 een promotiefilm opgenomen, die te
zien is op de website van de stichting. Qua communicatie naar de trainerspool is in november een
netwerkdag georganiseerd en zijn in september en december nieuwsbrieven verstuurd. Ook de
betrokken klanten en partners hebben een brief ontvangen met toelichting op de
organisatiestructuur.
Raad van Advies
In het najaar van 2010 is gewerkt aan verdere invulling van de website, waaronder het aanbieden
van de website in het Engels. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen rond de installatie van een
Raad van Advies. Deze gaat in januari 2011 van start en hiervoor is een drietal mensen benaderd. Het
bestuur heeft wel trainerservaring en zijn hoog opgeleid (met studieachtergronden in
Logistiek/Opleidingskunde, Arbeidspsychologie/Criminologie, Farmacie/Geneeskunde). Hun
expertise laat echter duidelijk hiaten zien op de terreinen Bedrijfskunde,
Ontwikkelingssamenwerking, Leiding geven aan Vrijwilligers en Juridische aspecten. Jacques Fiers,
Gerhard Schuil en Eveline Herben gaan Libre Foundation vanuit deze terreinen in de Raad van Advies
ondersteunen en adviseren.
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Trajecten in Nederland: Libre Foundation BV

Door goed prospecteren en netwerken is Libre Foundation B.V. in gesprek gekomen met
opdrachtgevers, die een behoefte hadden hun personeel te scholen. Op het gebied van soft skills,
communicatieve vaardigheden en persoonlijke effectiviteit kon Libre Foundation B.V. met goede
voorstellen komen. Na elk akkoord op een voorstel (met marktconforme tarieven), hebben we
professionals uit onze pool geselecteerd om de opdracht uit te voeren. De uitvoerende trainers
hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Trainers factureren een marktconform
dagdeeltarief en hun reiskosten. De trainers die hun inkomsten willen afstaan, kunnen dat doen door
middel van een gift aan Stichting Libre Foundation.

Overzicht opdrachten
Opdrachtgever
Gusto MSC
Akzo Nobel
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start opdracht
november
oktober

uitvoerende trainer
Femke Hogema en Amanda Binnendijk
Veronica Waleson
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Politie Gelderland-Zuid
Esaote Europe
Proton
Geodis
IPV
Firmament
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oktober
september
september
september
doorlopend
doorlopend

Annelize Muraczewski
Jean-Pierre Pinckaers
Jean-Pierre Pinckaers en Theo Bruekers
Eduard Povel
Erik Bos
Erik Bos

Trajecten in het buitenland: Stichting Libre Foundation

Voor onze trajecten in het buitenland hebben we contact gezocht met partijen (Nederlands of uit
een ontwikkelingsland) die de praktische organisatie van een project op zich willen nemen.
We hebben ons gericht op functionarissen (zoals ‘de voorzitter’) binnen NGO’s in
ontwikkelingslanden. We hebben inmiddels contacten met:
- Mountbatten/ICU in Oeganda
- The Hunger Project, mogelijke trajecten in Oeganda en Malawi
- Be More: mogelijke training in Malawi
- WECF: inventarisatie mogelijkheden
- Derde Wereld Werkplaats: training in Oeganda (T-o-T) in augustus 2011
- MDF-ESA, mogelijke samenwerking in Tanzania
- Maartje Bos, mogelijke training in Ghana
- Gatagara, mogelijke training in Rwanda
- Gamrupa, mogelijke training in Gambia
Zodra we in contact zijn gekomen met een partij worden de volgende zaken geregeld:
- vaststellen lokale projectcoördinator;
- lijst van ongeveer 15 deelnemers, maximaal twee per organisatie;
- vaststellen trainingslocatie en data;
- versturen intakeformulieren met leerdoelen;
- selecteren uitvoerende trainer;
- opstellen voorcalculatie (met name ticket, overnachtingkosten en maaltijdkosten);
- briefing van de trainer, tekenen samenwerkingsovereenkomst;
- uitvoeren training;
- evaluatie, verslaglegging, financiële verantwoording en nacalculatie;
- ontvangst terugkoppeling per deelnemer over effect in de dagelijkse praktijk.

Meten van resultaat
Drie maanden na een training vragen we terugkoppeling van de deelnemers over wat er in hun
gedrag is veranderd en welke effect dat sorteert in hun NGO. Veelal worden er, voorafgaand aan een
nieuwe training in een regio, follow-up trainingen georganiseerd. Daar wordt door de uitvoerende
trainer gekeken naar doorgemaakte ontwikkeling.
Dit jaar is 1 project uitgevoerd. Begin december heeft Petra Sijnesael een groep getraind in Zambia.
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‘Personele’ positie

Stichting Libre Foundation wordt geleid door een bestuur, bestaande uit Erik Bos (voorzitter,
penningmeester en secretaris ), Linda Kampert (algemeen lid) en Sebastiaan van Wijk (algemeen lid).
Erik is fulltime beschikbaar voor de dagelijkse leiding en verdeelt zijn tijd over taken van Stichting
Libre Foundation en Libre Foundation B.V..

Pool
Een groep van 53 aangesloten professionals vormt in december 2010 de trainerspool. In de
trainerspool zijn niet alleen trainers en coaches opgenomen, maar ook trainingsacteurs en
professionals voor loopbaan- of opleidingsadvies.
Van deze groep heeft een deel een daadwerkelijke prestatie geleverd, in Nederland of buitenland. De
anderen staan paraat.
Libre Connection
Voor de onderlinge band en de mogelijkheid tot netwerken, organiseert Stichting Libre Foundation
twee keer per jaar een Libre Connection: een bijeenkomst voor de aangesloten professionals met
een inhoudelijke workshop, een deel informatievoorziening en een deel open space, waarin
ontmoetingen centraal staan.
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Financiële positie / jaarrekening

Algemeen
Stichting Libre Foundation in de huidige juridische vorm is opgericht op 3 augustus 2010. De statuten
zijn opvraagbaar via info@librefoundation.nl. Stichting Libre Foundation heeft een voorganger, onder
de naam Stichting Libre Foundation 2008-2010, KvK nummer 09185436. Deze rechtspersoon is
opgehouden te bestaan, vanwege het ontbreken van de ANBI-status en statuten die niet
overeenkwamen met de actuele werkwijze. Het batig saldo dat aanwezig was op het moment van
liquidatie is ten gunste gekomen van de nieuwe Stichting Libre Foundation.
Hieronder is de jaarrekening opgenomen, zoals die door Administratie- en Belastingadviesburo H.
Elsinga is verstrekt. Als bijlagen hierbij verwijzen wij naar de jaarrekening van Stichting Libre
Foundation (Elsinga, 10 juni 2011) en de jaarrekening van Libre Foundation B.V. (Elsinga, 10 juni
2011). Beide jaarrekeningen bestaan uit de balans per 31 december 2010, de winst- en
verliesrekening over 2010 en de toelichting. Deze zijn opvraagbaar via info@librefoundation.nl.
Korte toelichting
Op 26 september 2010 is een geldlening aangegaan met de heer E. Bos met een hoofdsom van
€18.000,--, en een rentepercentage van 5% per jaar verschuldigd over de hoofdsom (rentebedrag van
€ 225). Er wordt jaarlijks € 1.000,-- afgelost, voor het eerst op 31 december 2012.
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Balans per 31 december 2010 Stichting Libre Foundation (Na resultaatbestemming)
ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa
Deelnemingen

31 december 2010
€
€

18.000
18.000

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

24.503

1

Liquide middelen

24.503
2
15.706

Totaal activazijde

58.209

PASSIVA

Kapitaal stichting
Stichtingsvermogen

31 december 2010
€
€

39.984
39.984

Langlopende schulden
Andere onderhandse leningen

18.000
18.000

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

225
225

Totaal passivazijde

58.209

Winst- en verliesrekening over 2010
2010
€

€

Giften
Bruto bedrijfsresultaat
Exploitatiekosten
Kantoorkosten
Som der bedrijfskosten

42.461
42.461
2.181
56

4

2.237

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

1
2
3
4

3

40.224
-240
-240
39.984

betreft een te ontvangen gift van Libre Foundation B.V.
Triodos Bank 1983.34.540 rekening-courant
Gift Libre Foundation B.V. (€ 24.503), Gift Stichting Libre Foundation 2008-2010 (€15.958), Overige giften (€2.000)
projectkosten
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