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Algemene gegevens fonds
Naam

Sijbrandij Foundation

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

235 Montgomery Street Floor 18, 94104, San Fransisco, California, USA

Telefoonnummer

9 3 6 7 7 6 1 3 5 9

E-mailadres

hello@sijbrandij.org

Website (*)
RSIN (**)

8 2 6 5 2 3 1 8 3

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Sytse Sijbrandij

Secretaris

Eefje Chalmers

Penningmeester

Karen Sijbrandij

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

The purpose of the Sijbrandij Foundation is to give to charities that aim to solve the
world’s problems - cure cancer, start charter cities, solve climate change issues, and
code education.

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

The Foundation’s vision is to change the world by giving to noble causes. The
Sijbrandij Foundation catalyzes transformational social change by investing in,
connecting, and championing charter cities, medical innovations, and advancements in
technology through education.
The Foundation strives to work with innovators closest to the challenges, to advance
equity, and drive toward a sustainable world of peace and prosperity for all. Social
innovators tackle interconnected problems and advance solutions from every angle from disrupting unjust systems and movement building to improving policies and
practices. We focus on problems and places that are ripe for change, with potential for
major impact.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

The Foundation will be funded by individuals and by earnings on investments made
with contributed funds. The Foundation does not raise funds from the public and does
not operate any business enterprise for commercial purposes.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

The Foundation’s activities are focused on making grants, donations, gifts and
contributions from the income and assets held by the foundation, exclusively for the
foregoing charitable purposes. The Foundation is also authorized to make grants to
individuals to pursue studies at educational institutions. Any scholarship assistance will
be in the form of grants either made directly to the educational institutions or to the
individuals. A Scholarship Selection Committee comprised of the Foundation’s Board of
Directors will select the specific type and purpose of the scholarship and how it is
publicized to students. The number and amount of scholarships awarded will depend
on the Foundation’s budget for the program. Eligible students must demonstrate
financial need, and show the potential and desire for academic achievement. During
financial year 2020, the Foundation retained funds on a checking account.

Open

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

The current policy of the Foundation Board provides that Directors and Officers serve
as volunteers, without compensation from the Foundation.

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.

Since the Foundation has been established on 11 December 2020, the Foundation did
not conduct activities during financial year 2020.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 0

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

€

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

0

Overige baten

€

8.158.736

Totale baten

€

8.158.736

–

€
€

+

€

–

€
€

€
€

0

+
0

407.465

–
407.465

€

+

€

407.465

12.223

Lasten
Doelbesteding/giften/donaties

€

€

€

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

8.149

Totale lasten

€

8.149

+

€
€

+
0

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

8.150.587

€

8.149

€

20.372

+
€

0

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

€

387.093
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting op de
staat van baten en lasten.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier een
toelichting in is opgenomen.
Geef ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen een toelichting.

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

The Foundation received a substantial donation amounting to USD 10M during
financial year 2020.
It is expected that the Foundation will realize gross investments income in the amount
of USD 500k during financial year 2021.

Open

