
Bestuursverslag van Stichting IQ EQ Goede Doelen 

Voor de periode van 27 Mei 2020 (Oprichtingsdatum) t/m 31 December 2020 

   

Algemeen  

Stichting IQ EQ Goede Doelen (hierna: “De Stichting”) is opgericht op 27 mei 2020. De Stichting heeft op 1 Juli 

2020 een beschikking ontvangen van de belastingdienst dat ze erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). De Stichting is gevestigd te Amsterdam, ten kantore van IQ EQ Netherlands N.V. (hierna: IQ EQ NV) op 

het adres Hoogoorddreef 15, 1101 BA te Amsterdam. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

te Amsterdam onder nummer 78138523. Het RSIN nummer van De Stichting is 8612.76.851.  

 

Activiteiten 

De Stichting heeft ten doel, als Algemeen Nut Beogende Instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet 

inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats gekomen regeling, het algemeen belang te dienen door het 

leveren van een bijdrage aan één of meer van de volgende categorieën; welzijn, cultuur, onderwijs, wetenschap en 

onderzoek, natuur en milieu, de gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, ontwikkelingssamenwerking, 

dierenwelzijn, bevordering van de democratische rechtsorde, dan wel een combinatie van twee of meer van de 

bovengenoemde doelen. 

 

Deze doelstelling wordt nagestreefd door het op financieel of op andere wijze, bijvoorbeeld door coördinatie door 

De Stichting van de door IQ EQ NV geboden faciliteiten aan personen die werkzaam zijn bij IQ EQ NV, danwel in 

de vorm van het ter beschikking stellen van tijd door personen die werkzaam zijn bij IQ EQ NV, ondersteunen van 

instellingen die één of meer van de hierboven aangeduide doelen nastreven, en voorts al hetgeen met een en ander 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. 

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. Het kanaliseren, organiseren en/of begeleiden van acties en het verwerven en beschikbaar stellen van 

kennis en kunde en alle andere dienstige middelen die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen; 

b. Het verwerven van fondsen danwel het verkrijgen van financiële steun, bijvoorbeeld in de vorm van 

legaten, erfstellingen (onder het voorrecht van boedelbeschrijving) en schenkingen (in welke vorm dan 

ook) alsmede het aanvragen van subsidies; 

c. Het (doen) verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande doel in de ruimste zin des 

woords verbandhouden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventuele winst kan uitsluitend worden aangewend ten bate van een 

ingevolge dit artikel bedoeld algemeen maatschappelijk belang. Ook uit de feitelijke werkzaamheid/werkzaamheden 

van De Stichting blijkt dat De Stichting het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft. 

 

 

Samenstelling bestuur 

De Stichting kent als orgaan het bestuur. Het bestuur van De Stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen 

aantal van tenminste drie (3) personen en kent een voorzitter en vicevoorzitter. Bestuurders worden benoemd voor 

een periode van vier (4) jaren en kunnen tweemaal worden herbenoemd. Bestuurders ontvangen geen honorarium. 

 

Als bestuur is tijdens de oprichting benoemd door IQ EQ NV en bestaat uit de heer L.L.E. Hollman (voorzitter 

dagelijks bestuur), de heer L.A. de Lange (penningmeester en secretaris) en mevrouw P.C.F. van der Linden (lid 

dagelijks bestuur). 

  



Vermogen van de Stichting  

Het vermogen van De Stichting zal worden gevormd door 

- Eventuele schenkingen, legaten, subsidies en donaties 

- Alle andere verkrijgingen en baten 

Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.  

 

Financiele informatie 

In de periode van het bestuursverslag heeft De Stichting de volgende fondsen verworven: 

- EUR 1.566 door de verkoop aan het personeel van bij derden voor kostprijs aangekochte mondkapjes. 

- EUR 1.566 door een bijdrage door IQ EQ NV ter verdubbeling van bovenstaande verworven fondsen.  

- EUR 1.350 door de ontvangst van vrijwillige bijdragen door het personeel toegevoegd aan de mondkapjes 

actie. 

- EUR 3.195 door een bijdrage van Stichting Bewaarbedrijf IQ EQ-Giro door afstandsverklaringen van 

participanten in een beleggingsfonds. 

- EUR 150 door de verkoop van overtollige activa van IQ EQ NV 

Totaal ontvangsten van De Stichting EUR 7.827 

 

Uit de verworven fondsen zijn bijdragen gedaan, zoals bedoeld en beschreven in de activiteiten van De Stichting: 

- EUR 4.000 aan De Voedselbank, Amsterdam 

 

Het batig saldo van De Stichting op 31 December 2020 bedroeg EUR 3.827  

 

Het bestuur verwacht, gedurende het jaar 2021, het batig saldo op 31 December 2020 aan te wenden om een bijdrage 

te doen zoals bedoeld en beschreven in de activiteiten van De Stichting. 

 

 

 

 

 

Het bestuur          

 

 

          

            

             

       

 

L.L.E. Hollman                   L.A. de Lange   P.C.F. van der Linden 

 

Bestuurder    Bestuurder    Bestuurder  


