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In 2020 is meer aandacht gekomen voor de aard
van de beleggingen. Zo gaan we de Ethische ETF
Vergelijker oprichten (ETFs zijn een type
investeringsfonds) zodat we zeker weten dat de
donaties zo goed mogelijk belegd worden. 
Dit betekent DUBBEL impact: de rente gaat naar
het goede doel en de beleggingen worden gedaan
in bedrijven die goed bezig zijn voor de toekomst!

NOG MEER "FIRSTS"
2020 was een jaar van "firsts": de eerste
nieuwsbrief, de eerste enquête, de eerste media
aandacht, de eerste samenwerkingen en het eerste
jaarverslag!

EERSTE DONATEURS
Op 26 maart 2020 zijn de eerste donaties in het
Toekomstfonds ingelegd.

FEEDBACK VAN DONATEURS
We hebben de eerste feedback van onze donateurs
ontvangen: veel nuttige tips uit goede gesprekken
die we in 2021 graag voortzetten.

GOEDE DOELEN POSITIEF
In 2020 hebben we met de eerste goede doelen
gesproken over onze ideeën. Het resultaat: veel
positieve reacties en ideeën voor samenwerking!

TOEKOMSTFONDS
Jaarverslag 2020
In 2020 is het Toekomstfonds opgericht. In dit jaarverslag
beschrijven we in vogelvlucht de hoogtepunten van dit jaar.

DUBBELE IMPACT
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Veel organisaties hebben ons in 2020 op
verschillende manieren geholpen, door gratis
expertise, praktische hulp en/of gratis toegang tot
hun diensten te bieden. Veel dank voor al jullie
hulp!

De € 252 is als volgt verdeeld:
€ 25 naar Toekomstfonds voor operationele kosten
€ 113 waarde vermeerdering donaties (zodat het
    rendement volgend jaar hoger is!)
€ 113 naar de goede doelen

TOEKOMSTFONDS
2020 in cijfers

€ 252 (31,8%) RENDEMENT
In 2020 heeft het Toekomstfonds 31,8% aan
rendement behaald, dat is € 252 !

792 EURO AAN DONATIES
Online doneren was in 2020 nog niet mogelijk.
Toch hebben we de eerste donaties al binnen, via
handmatige transfers naar het Toekomstfonds!

€ 113 NAAR GOEDE DOELEN

14 VRIJWILLIGERS + 20 STUDENTEN

Het team van Toekomstfonds bestaat inmiddels
uit 14 vrijwilligers.
Daarnaast hebben meer dan 20 studenten van de
Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht al
met ons samengewerkt.
We zijn de vrijwilligers en studenten erg dankbaar!

HEEL VEEL ORGANISATIES

DE GIFT DIE BLIJFT GEVEN


