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De foto’s in dit jaarverslag zijn gemaakt door Yvonne Brandwijk in opdracht van de ASN Bank. Stichting Mucolim
Nederland werkt samen met de gemeente Kimbanseke, Kinshasa (Democratische Republiek Congo). Stichting
Mucolim is ook bekend onder de naam: Stichting tegen onwetendheid en ondervoeding (MUCOLIM: Mutuelle
pour la lutte Contre l’Ignorance et la Malnutrition). De stichting werkt mee aan de integratie op sociaal, economisch,
gezondheidskundig, cultureel en creatief gebied van de berooide plattelandsbevolking in Congo.
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De missie van de ASN Bank
De ASN Bank is een onderneming die de duurzaamheid van de samenleving wil bevorderen. Zij laat zich in haar
economische handelen daardoor leiden. Het bevorderen van de duurzaamheid van de samenleving wordt gezien
als het meewerken aan veranderingen die zijn bedoeld om een einde te maken aan processen waarvan de nadelige
gevolgen worden verschoven naar de toekomst of worden afgewenteld op het milieu, de natuur en kwetsbare
bevolkingsgroepen.
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Verslag van het bestuur
Ontstaan en doel van de ASN Foundation
Sinds haar oprichting leent ASN Bank N.V. (de ASN Bank) de middelen die haar zijn toevertrouwd, uitsluitend op
maatschappelijk verantwoorde wijze uit. Haar betrokkenheid reikt echter verder. De bank schenkt een deel van haar
winst aan projecten en organisaties die bijdragen aan haar missie. Bij het 25-jarige jubileum van de ASN Bank, in
1985, werd hiervoor een Jubileumfonds opgericht. Dit fonds deed op ad-hocbasis giften namens de ASN Bank. Om
het giftenbeleid van de ASN Bank te formaliseren en nog effectiever te maken, richtte de bank op 9 december 2004
de Stichting ASN Foundation te Den Haag op. De stichting heeft als doel om duurzame initiatieven en de publiciteit
hierover te bevorderen door culturele, sociale, educatieve en charitatieve activiteiten financieel te ondersteunen.

Aandachtsgebieden
Organisaties en projecten in de volgende aandachtsgebieden komen in aanmerking voor een gift van de
ASN Foundation:
• duurzame economische ontwikkeling,
• conservatie van ecosystemen en biodiversiteit,
• ontwikkelingssamenwerking,
• mensenrechten,
• vrede en ontwapening,
• stimulering van culturele ontwikkeling,
• zorg en welzijn.
De ASN Foundation kan projecten uit de gehele wereld steunen. Zij neemt echter alleen aanvragen in behandeling
die worden gedaan door een organisatie die in Nederland is gevestigd.

Fiscale aspecten
De stichting is aangewezen als een instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Dit houdt
in dat giften aan de stichting kunnen worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.
De stichting beschikt over een ANBI-verklaring.

Donateurs
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Het vermogen van de stichting wordt gevormd uit jaarlijkse bijdragen van de ASN Bank en uit donaties en schenkingen
van onze relaties. Ook medewerkers van de ASN Bank voelen zich betrokken en doneren soms aan de stichting.
De ASN Foundation kan jaarlijks een bedrag van circa € 300.000 besteden.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestond in 2013 uit:
• voorzitter: Ewoud Goudswaard, algemeen directeur van de ASN Bank;
• secretaris-penningmeester: Michel Negenman;
• bestuurslid: Robert Rubinstein;
• bestuurslid: Mariëtta Smid.
Ambtelijk secretaris van de stichting is de directiesecretaris van de ASN Bank, Radj Jhinkoe. Hij beoordeelt samen
met het bestuur de aanvragen die bij de ASN Foundation binnenkomen.
Samenstelling van het bestuur
Wij namen in onze decembervergadering afscheid van mevrouw Mariëtta Smid. Zij was tot en met 31 december 2013
als medewerker van de ASN Bank lid van het bestuur. Haar zittingstermijn van vier jaar was afgelopen. In 2009 besloten
we tot de mogelijkheid een medewerker van de ASN Bank toe te laten tot het bestuur. Daarmee willen wij de betrokkenheid van de medewerkers van de ASN Bank bij de stichting ASN Foundation vergroten. We hebben de medewerkers
opgeroepen zich kandidaat te stellen als opvolger van mevrouw Smid. Dat leidde tot twaalf enthousiaste reacties. In
de vergadering van april 2014 zullen we de opvolger van mevrouw Smid benoemen.
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Werkzaamheden 2013
Het bestuur heeft in 2013 twee keer vergaderd.
Wegens tijdgebrek weken wij in 2013 af van het gebruik om een organisatie in Nederland die financiële ondersteuning
van de ASN Foundation heeft gekregen, te bezoeken. Dit gebruik, dat mede als doel heeft nader kennis te maken
met een organisatie, wordt in 2014 hervat.
Naast het jaarverslag over 2012 verscheen in 2013 het ASN Foundation Jaarbericht 2012, met uitgebreide informatie
over enkele ondersteunde projecten. Deze nieuwsbrief is zowel in gedrukte vorm verschenen als gepubliceerd op
www.asnbank.nl > Wat doen wij > Hoe vullen we duurzaamheid in? > ASN Foundation.
In 2013 bleek dat de meeste verzoeken voor ondersteuning per e-mail worden ingediend. Wij moedigen dit aan, mede
omdat het secretariaat voornemens is de administratie volkomen te digitaliseren. Uiteraard blijft de mogelijkheid
bestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen als dat niet anders kan.
In 2013 heeft de ASN Foundation 120 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van € 312.800.
ANBI-eisen verscherpt
Medio 2013 informeerde de Belastingdienst over een verandering van de regels voor ANBI’s per 1 januari 2014.
De Belastingdienst heeft enkele nieuwe voorwaarden ingevoerd. Het doel hiervan is het vertrouwen van het publiek
in de filantropische sector te bevorderen. Aan de meeste van deze voorwaarden voldeed de ASN Foundation reeds:
wij maakten al diverse gegevens openbaar via een internetadres, zoals de NAW-gegevens van de ASN Foundation,
de bestuurssamenstelling, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording. Een
verscherpte eis waaraan wij nog niet voldeden, was een eigen internetadres. Dit adres hebben wij eind 2013
gerealiseerd met de introductie van www.asnbank.nl/foundation.
Thema 2013: duurzame energie
Op advies van de afdeling Communicatie heeft het bestuur in 2011 besloten om jaarlijks een thema te kiezen, dat
aansluit bij de duurzame thema’s van de ASN Bank. Voor 2013 kozen wij het thema ‘duurzame energie’. In dit kader
droeg de ASN Foundation bij aan onder meer de Stichting Energie en Samenleving, het Dogon Vrouwen Initiatief,
FairForward, Stichting HospitaalBroeders en de Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge. In bijlage 1 van dit
verslag lichten wij deze projecten kort toe.
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Daarnaast was er het afgelopen jaar speciale aandacht voor de bij. De afgelopen jaren kwamen er steeds meer
berichten over de alarmerende sterfte onder bijenvolken. Deze bedreigt niet alleen het voortbestaan van vele soorten
bijen, maar ook van de mens. Veel van onze voedingsgewassen zijn immers van insecten afhankelijk voor de bestuiving.
Daarom heeft de ASN Foundation in 2013 diverse bijenprojecten in Nederland ondersteund die als doel hebben de
bijenstand in Nederland te beschermen en te behouden, en de algemene bewustwording over het belang van de bij
te bevorderen.

Projecten in 2013
De ASN Foundation krijgt zowel verzoeken voor kleine projecten als verzoeken voor grote projecten binnen. In bijlage
1 vindt u een overzicht van alle projecten die de stichting in 2013 heeft gesteund, gerangschikt op omvang van het
bedrag van de donatie. Hierna belichten wij kort twaalf uiteenlopende, inspirerende projecten in verschillende
delen van de wereld die de ASN Foundation in 2013 steunde.
Project			
Bamboehuizen in Nicaragua
Organisatie
Stichting Students4Sustainability
In Nicaragua woont ongeveer 78 procent van de mensen in slechte huizen of op straat. Er is genoeg bamboe,
maar dat wordt als ‘armeluishout’ beschouwd. Wereldwijd wordt bamboe steeds populairder als bouwmateriaal.
Het groeit snel en is zowel licht van gewicht als sterk. Ook neemt het veel koolstofdioxide op.
Vier Nederlandse studenten gaan huizen van bamboe ontwikkelen in de Nicaraguaanse stad El Rama. Zij doen dat in
samenwerking met de plaatselijke universiteit, lokale ambachtslieden en ondernemers. De studenten beginnen met
een modelwoning, die gebruikt zal worden als buurtcentrum en verblijfplaats van de studenten. De studenten gaan
hier workshops geven over duurzame architectuur en watergebruik.
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Dit is een project van de Stichting Students4Sustainability, kortweg S4S. Dit is een studentenorganisatie die wil
investeren in duurzame techniek in ontwikkelingslanden, via duurzame, grensverleggende studentenprojecten.
S4S daagt tevens technische studenten uit om duurzame techniek toe te passen in hun leven en werken.
Project			
Zonnepanelen voor een school in India
Organisatie
Conserve HRP via FairForward
Fair Forward is voortgekomen uit Fair Trade Original. Sinds 2013 is FairForward een zelfstandige organisatie die
fairtrade producten in het kader van ‘gifts and living’ op de markt brengt. Ook heeft FairForward programma’s om de
bedrijfseconomische ontwikkeling bij handelspartners te bevorderen, evenals de sociaal-economische ontwikkeling
bij de producenten.
De ASN Foundation steunt in dit kader een project voor zonnepanelen voor een schooltje in de plaats Bahadurgarh in
Haryana (India). Dit is de eerste en enige school in de omgeving, waar ongeveer tienduizend mensen wonen. De school
is opgezet door het bedrijf Conserve HRP (Handmade Recycled Plastic). Dit bedrijf werkt alleen met hergebruikte
materialen. Het maakt van autobanden, autogordels, plastic zakken en afvalkatoen prachtige tassen, portemonnees
en kleinmeubelen. Er zijn veel stroomstoringen in India, waarvoor zonnepanelen een goede oplossing zijn. Bovendien
leveren de panelen zowel milieuvoordeel als kostenvoordeel op.
Project			
Herstel van beschadigde ecosystemen
Organisatie
Ecosystem Return Foundation
De Ecosystem Return Foundation (ERF) in oprichting heeft als doel om de komende twintig jaar wereldwijd 150 miljoen
hectare aan ecosystemen te herstellen die op grote schaal zijn aangetast. Daarbij werkt de organisatie samen met
diverse partners. Het herstellen en vervolgens beschermen van ecosystemen leidt tot vruchtbare grond, vermindering
van de CO2-uitstoot, een betere waterhuishouding en vooral een rijke biodiversiteit. Ook heeft het een positieve
invloed op de lokale gemeenschappen, die profiteren van nieuwe banen en een stabieler sociaal-economisch bestaan.
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Project			
Berlewalde
Organisatie
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
In de middeleeuwen was het Berlewalde een bos in de Achterhoek. Het is allang verdwenen, maar de Vereniging
Nederlands Cultuurlandschap (VNC) heeft de naam gegeven aan een project om vervallen historische landschaps
elementen in de gemeenten Bronckhorst en Lochem te herstellen, en zo het cultuurlandschap te behouden en
verbeteren.
Dit project past in het streven van de VNC om de eeuwenoude agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar te houden.
De vereniging ijvert voor een rijk geschakeerd, per streek verschillend cultuurlandschap in heel Nederland. Als vruchtbare delta heeft Nederland de morele plicht een groot deel van haar voedsel op eigen grondgebied te produceren,
vindt de VNC. Deze agrarische productielandschappen moeten ook ruimte bieden aan andere functies, zoals
cultuurhistorie, landschapsschoon, recreatie en biodiversiteit.
Project			
Bijentuin bij imkerij De Bijenboerderij
Organisatie
Stichting Bijentuin De Baronie
Bestuiving is onmisbaar voor de groei van veel voedingsgewassen. En bijen zijn onmisbaar voor bestuiving. De bij
heeft het echter zwaar. Onder invloed van de toenemende monocultuur, bijenziekten, de intensieve landbouw en
moderne pesticiden sterft jaarlijks dertig procent van de bijenvolken.
Om mensen te doordringen van de ernst van deze situatie en ze aan te zetten de bij te helpen, is Stichting Bijentuin
De Baronie in het leven geroepen. De stichting legt een educatieve en recreatieve tuin aan op het terrein van
De Bijenboerderij in het Brabantse Strijbeek. Er komen een bloementuin, een bijenbos en een educatieve ruimte.
Daarmee wil De Bijentuin betere leefomstandigheden creëren voor bijen, het aantal bijenvolken laten toenemen
en de bezoeker laten kennismaken met het belang van de bij.
Project			
Toekomst voor olifanten in Azië
Organisatie
Bring the Elephant Home
Aziatische olifanten worden met uitsterven bedreigd door gebrek aan leefruimte en voedsel. Rond 1900 leefden er
nog zo’n honderdduizend wilde olifanten in Thailand. Nu zijn het er naar schatting 1.500. Omdat er te weinig bomen
zijn eten zij landbouwgewassen, wat tot conflicten met boeren leidt.
Bring the Elephant Home wil de olifanten helpen door diervriendelijk ecotoerisme te bevorderen, een natuurlijke
leefomgeving voor olifanten te creëren en bewaren, gezond voedsel voor olifanten te verbouwen, alternatieve werkgelegenheid voor olifantbegeleiders te bevorderen en conflicten tussen mensen en olifanten op te lossen. In het
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kader van het project Trees for Elephants plantte Bring the Elephant Home in 2008 100.000 bomen en in 2009 een
kleine 50.000.
Recent is de Borneose ‘pygmee-olifant’ door het Wereld Natuur Fonds Maleisië erkend als een aparte ondersoort
van de Aziatische olifant. Het voortbestaan van deze olifanten is echter in gevaar door de ongeremde, soms illegale
uitbreiding van palmolieplantages. Bring the Elephant Home heeft ondersteuning gevraagd om de overlevingskansen
van deze olifanten te vergroten via een nieuw olifanten- en herbebossingsproject op Sabah te Borneo, Indonesië.
Project			
Aanleg van boszones in het Dogongebied
Organisatie
Stichting Dogon Vrouwen Initiatief (DVI)
Het Dogon Vrouwen Initiatief helpt de vrouwen van de Dogon, een arm boerenvolk in Mali (West-Afrika), om de
levenskwaliteit van hun gezinnen te verbeteren. Dankzij geld van DVI kunnen goed georganiseerde vrouwengroepen
microkredieten verstrekken aan hun leden. De vrouwen gebruiken de microkredieten voor allerlei economische activiteiten waarmee ze het gezinsinkomen vergroten. Daardoor kan het gezin gezonder eten en is er geld voor medische
zorg en onderwijs voor de kinderen.
In het leefgebied van de Dogon is sprake van landdegradatie: het verlies van biologische en economische productiecapaciteit van het land. Dat vormt een bedreiging voor de Dogon, die afhankelijk zijn van de landbouw. DVI wil de
landdegradatie stoppen door de aanleg van boszones. Bomen hebben zowel ecologische als economische waarden.
Ze zijn nodig voor herstel en bescherming van de landbouwgronden, de natuur en de biodiversiteit. Hun blad en
vruchten zijn voeding voor de bevolking en hun vee. Tevens leveren ze olie en andere producten. Ten slotte leveren
bomen hout om mee te bouwen en te koken. Momenteel geven de Dogon een groot deel van hun inkomen uit aan
hout als brandstof, omdat het extreem schaars is.
DVI zet voor dit project de Groasis-waterbox en houtbesparende ovens in. De Groasis-waterbox geeft bomen een
essentiële ‘kickstart’ op zeer droge gronden. De houtbesparende ovens hebben de helft minder hout nodig dan een
gewoon vuur. DVI schakelt de bevolking in bij de aanplant van bomen op haar eigen landbouwgronden en voor het
onderhoud via goede snoeitechnieken.
Project			
Opsporing en behandeling van baarmoederhalskanker op Lombok
Organisatie
Female Cancer Foundation (FCF)
Baarmoederhalskanker treft jaarlijks een half miljoen vrouwen wereldwijd. Ruim de helft van hen overlijdt aan de
ziekte. In ontwikkelingslanden sterven er iedere dag zeshonderd vrouwen aan de ziekte; tachtig procent van alle
vrouwen die baarmoederhalskanker krijgen, woont in een ontwikkelingsland. De ziekte komt vaak voor bij moeders
van jonge kinderen, die vaak ook degenen zijn die het inkomen verdienen. Hun overlijden is dus zowel in emotioneel
als in economisch opzicht een drama voor hun omgeving.
FCF zet zich in om baarmoederhalskanker in ontwikkelingslanden te bestrijden met behulp van een zeer eenvoudige,
kosteneffectieve methode die is ontwikkeld in het Leids Universitair Medisch Centrum. Voor nog geen € 10 kan een
vrouw worden onderzocht en, indien nodig, worden behandeld met vloeibare stikstof en koolzuur. Deze benadering
kan voor 90% het ontstaan van baarmoederhalskanker voorkomen. De ASN Foundation ondersteunt een project van
FCF op Lombok in Indonesië.
Project			
Kinderen de kans bieden hun muzikale talenten te ontplooien
Organisatie
Stichting Leerorkest
In 2006 startte het Leerorkest in de Bijlmer in Amsterdam met een nieuwe, innovatieve aanpak van muzikaal educatief onderwijs aan basisscholieren uit achterstandswijken. Het Leerorkest leert kinderen van groep 5 tot en met 8
vier jaar lang spelen op symfonische instrumenten van hun keuze. De kinderen krijgen iedere week één uur les in
groepjes en onder schooltijd. Al snel spelen ze samen in een echt orkest, het Leerorkest. Dat treedt ook op, soms
zelfs op locaties als het Concertgebouw en het Muziekcentrum aan ’t IJ. Kinderen leren niet alleen een muziekinstrument te bespelen, maar ook sociale en emotionele vaardigheden die van belang zijn voor hun toekomst. Ze leren
samenwerken, vergroten hun discipline en doen zelfvertrouwen op. Muziek maakt kinderen slim, sociaal en gelukkig.
Inmiddels zijn er 23 leerorkesten in achterstandswijken in Amsterdam, met in totaal bijna 2.500 kinderen. In heel
Nederland zijn soortgelijke projecten opgezet met hulp van het Leerorkest.
Project			
Ondersteuning van ouderen in Kenia en Ethiopië
Organisatie
Stichting Oud in Afrika
De Stichting Oud in Afrika is sinds 2001 in Afrika actief voor ouderen in Kenia en Ethiopië. Het doel van deze stichting is
om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven. Waar nodig ondersteunt zij ouderen die voor hun kleinkinderen
zorgen, en alleenstaande ouderen. Ook steunt de stichting een huis waar ouderen beschermd wonen. Zij werkt daar-
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bij samen met lokale professionals, veelal nonnen die stevig zijn geworteld in de samenleving. De stichting verleent
ook oogzorg (staaroperaties) en thuiszorg, en verstrekt micropensioenen. Een van de projecten van de stichting is
een zelfhulpgroep van oudere vrouwen in het Keniaanse Kiangombe, een dorp vlakbij Thika Town ten noorden van
Nairobi. Voor hun levensonderhoud maken zij onder andere tassen van sisal.
Project			
Schoonwaterproject in Oeganda
Organisatie
Stichting de Samaritaan
Schoon water voorkomt ziekte, maar 1,2 miljard mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Elke twintig
seconden sterft een kind door geïnfecteerd water. Het is dus een zaak van leven of dood om gezond drinkwater te
hebben. Stichting de Samaritaan maakt voor € 60 per stuk Biozandwaterfilters. Deze filteren een groot deel van de
bacterieën en virussen uit het water. Een filter geeft een arm gezin voor de rest van zijn leven schoon water.
Met haar project ‘Een klein bedrag, een wereld van verschil’ wil de stichting in 2013 – 2014 duizend waterfilters
plaatsen in Oeganda. De waterfilters worden geïnstalleerd door Samaritans Purse Uganda. Deze organisatie legt
de gezinnen uit hoe ze hun filter moeten gebruiken en onderhouden. Zij bezoekt elk gezin na een paar maanden om
te zien of het goed met de filter omgaat. Als aanvulling op de waterfilters geven ‘dorpsgezondheidsteams’ les in
gezondheid en goede hygiëne.
Project			
Steun voor schoolkinderen en hun ouders in Cartagena
Organisatie
Stichting La Vecina
Een kwart van de kinderen in Colombia gaat niet naar school omdat hun ouders te arm zijn om schoolboeken of een
verplicht schooluniform te betalen. Dat is bijvoorbeeld het geval in La Boquilla, een sloppenwijk aan de rand van
Cartagena. Hier wonen vluchtelingen van het platteland en stedelingen die onder de armoedegrens leven. Stichting
La Vecina geeft onderwijs in La Boquilla. De stichting is in 2005 opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan
de levensomstandigheden van kansarme kinderen in Cartagena. Zij helpt deze kinderen met onderwijs en opvang.
De stichting maakt met de financiële middelen de uitvoering mogelijk van de projecten die zij aangaat met haar
Colombiaanse partnerorganisatie Fundación La Vecina. In eerste instantie had dit betrekking op een programma voor
kansarme kinderen met een leerachterstand: een basisschoolprogramma met klasjes van maximaal vijftien kinderen.
In de loop der jaren kon de stichting haar hulp uitbreiden tot psychosociale ondersteuning, medische ondersteuning
en ouderondersteuning.

Toekomst ASN Foundation
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De inkomsten van de ASN Foundation bestaan vrijwel volledig uit de donatie van de ASN Bank. De directie van de
ASN Bank besluit jaarlijks tot deze donatie. Voor 2014 is de donatie wederom begroot op € 300.000. Het bestuur
van de ASN Foundation beslist in de loop van het jaar welke organisaties en projecten in aanmerking komen voor
een gift. Deze dienen te vallen in de volgende categorieën:
• duurzame economische ontwikkeling,
• conservatie van ecosystemen en biodiversiteit,
• ontwikkelingssamenwerking,
• mensenrechten,
• vrede en ontwapening,
• stimulering van culturele ontwikkeling,
• zorg en welzijn.
Het streven is om het totaal van de giften die de ASN Foundation schenkt, gelijk te laten zijn aan het totaal van de
donaties die zij ontvangt. Deze giften hebben grotendeels een eenmalig karakter. Voor het jaar 2014 is er voor totaal
€ 8.000 aan giften toegezegd die voortvloeien uit een meerjarige verbintenis. Als er desondanks in enig jaar een
overschot ontstaat, dan wordt dit toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
Den Haag, 13 mei 2014
Het bestuur van de Stichting ASN Foundation,
Ewoud Goudswaard, voorzitter
Michel Negenman, secretaris-penningmeester
Robert Rubinstein
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Balans per 31 december 2013
In euro’s, na resultaatsbestemming

31-12-2013

31-12-2012

Activa
Vorderingen en overlopende activa

3

4

Liquide middelen

27.350

29.348

Totaal

27.353

29.352

Bestemmingsreserves

853

9.702

Kortlopende schulden

26.500

19.650

Totaal

27.353

29.352

Begroot 2013

Werkelijk 2012

304.000

300.000

304.526

3

2

4

304.003

300.002

304.530

312.800

300.000

298.880

52

2

69

312.852

300.002

298.949

-8.849

-

5.581

Passiva

Staat van baten en lasten over 2013
In euro’s

Werkelijk 2013

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Rentebaten
Som der baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Saldo van baten en lasten

Bestemming saldo 2013
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Onttrekking aan:
• Bestemmingsreserves - 8.849

Jaarrekening 2013

Toelichting op de balans en de staat van
baten en lasten

Balans per 31 december 2013

Algemeen

De overtollige liquide middelen zijn op een rekening
van ASN Sparen Zakelijk geplaatst, tegen een gemiddeld rentepercentage over 2013 van 1,5% (2012: 2,5%).

De Stichting ASN Foundation is statutair gevestigd
in Den Haag. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn RJ 650 Fondsenwervende
instellingen.

Waarderingsgrondslagen
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en
passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De baten
en lasten worden toegerekend aan de periode waarop
zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de
functionele valuta van de stichting.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. Stichting ASN Foundation
maakt geen gebruik van complexe of afgeleide financiële
instrumenten.

Financiële risico’s
Renterisico
Het renterisico is voor de ASN Foundation verwaarloosbaar doordat er slechts zeer beperkt sprake is van rente
dragende activa of passiva.
Kredietrisico
De ASN Foundation verstrekt op dit moment geen
kredieten of waarborgen. Het kredietrisico beperkt
zich tot de uitstaande geldmiddelen bij de ASN Bank.
Valutarisico
Alle bedragen luiden in euro’s. Er is daardoor geen
sprake van valutarisico.

Bezoldigingen
De ASN Foundation heeft geen personen in loondienst.
Het bestuur werkt onbezoldigd. ASN Bank N.V. stelt
de administratieve en secretariële ondersteuning ter
beschikking.

Liquide middelen

Bestemmingsreserves
Ultimo 2012 is een positieve bestemmingsreserve
ontstaan van € 9.702. De Stichting ASN Foundation
ontving in 2013 een gift van in totaal € 300.000 van
de ASN Bank en € 4.000 van particulieren. Zij heeft
een post te vorderen interest van € 3. In 2013 heeft de
stichting voor in totaal € 312.800 aan giften voldaan.
De overige kosten bedroegen € 52. De Stichting
ASN Foundation eindigt het boekjaar 2013 met een
positieve bestemmingsreserve van € 853. Deze bestemmingsreserve zal in 2014 worden toegekend aan een
organisatie en/of project.

Kortlopende schulden
Ultimo 2013 moest betaling van de volgende giften die
in 2013 waren toegezegd, nog geëffectueerd worden:
Stichting Ouderenzorg Moldavië
Stichting Vajra
Stg. Dienstencentrum Gered Gereedschap
ZOA	
Stichting Wemos 
Stg. Students4sustainability 
NCVT&A	
AIDFI Foundation 
Stichting Loka 
Stichting Kidsrights 
Fair Forward 
Totaal 	

€ 1.000
€ 1.000
€ 1.500
€ 2.500
€ 7.500
€ 1.000
€ 1.500
€ 1.500
€ 2.500
€ 1.500
€ 5.000
€ 26.500

Niet uit de balans blijkende
verplichtingen
De ASN Foundation heeft zich verplicht om aan enkele
instellingen jaarlijkse giften te verstrekken:
• Stichting Vredeswetenschappen (leerstoel) in
2014 een gift van € 6.000;
• Scriptieprijs Stichting Vredeswetenschappen in
2014 tot en met 2016 een gift van € 2.000 per jaar;
• Bachelorprijs Stichting Vredeswetenschappen in
2015 en 2016 een gift van € 1.000 per jaar.
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Staat van baten en lasten over 2013
Baten uit eigen fondsenwerving
De baten van de ASN Foundation worden gevormd
uit jaarlijkse bijdragen van de ASN Bank en, op termijn,
uit donaties, schenkingen en dergelijke van klanten
van de ASN Bank. In 2013 heeft de ASN Foundation
de volgende giften ontvangen.
ASN Bank N.V. 
Particulieren 
Totaal	

€ 300.000
€ 4.000
€ 304.000

De baten particulieren betreft het verschil tussen de
begrote baten en de werkelijke baten in 2013.
Van de totale baten is in 2013 103% (2012: 98%) direct
ten goede gekomen aan de doelstellingen van de
ASN Foundation. Dit percentage is groter dan 100%
doordat ook de bestemmingsreserve is aangewend
om giften te doen, naast de giften over 2013. In 2013
(2012: nihil) zijn geen kosten verantwoord uit eigen
fondswerving.
Besteed aan doelstellingen
Een overzicht van de uitgaven aan projecten en
programma’s vindt u in bijlage 1.
Van de som der lasten is in 2013 100% (2012: 100%)
besteed aan doelstellingen.
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Kosten beheer en administratie
ASN Bank N.V. verstrekt administratieve, secretariële
en facilitaire diensten om niet.
Den Haag, 13 mei 2014
Het bestuur van de Stichting ASN Foundation,
Ewoud Goudswaard, voorzitter
Michel Negenman, secretaris-penningmeester
Robert Rubinstein

Jaarrekening 2013
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Wij hebben de jaarrekening over 2013 van Stichting ASN Foundation te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het verslag van het Bestuur, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben
onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen
en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en
de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de
accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit
van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
22
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing
voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van Stichting ASN Foundation per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.

Verklaring betreffende het verslag van het Bestuur
Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederlandse controlestandaard 720 vermelden wij dat ons
geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van het Bestuur, voor zover wij
dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’
is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het verslag van het Bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Amstelveen, 13 mei 2014
KPMG Accountants N.V.
N.C. Paping RA

Overige gegevens
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Bijlagen
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Bijlage 1 Giften ASN Foundation in 2013
Organisatie

Projectomschrijving

M. de Klerk

Onderwijsproject in Honduras

250

Source for Life / G. van Rotterdam

Sponsoring fietstocht ten behoeve van Artsen zonder Grenzen

500

Edukans / H.P. Jansen

Onderwijsproject op het platteland van Zuid-Rajasthan in India

500

Stichting Non-foodbank Gouda en omstreken

Non-food Bank Gouda en omstreken

500

Stichting LPB

LPB-Award

600

Wereldouders

Aanschaf oven om brood te bakken voor familiehuis in Peru

750

Stichting Lusulu

Inrichting praktijklokalen Lusulu High School in Binga, Zimbabwe

1.000

Stichting Ghana Haarlem

Uitbreiding Mother Theresa School in Techiman, Ghana

1.000

Stichting Downsyndroom

Aanbieden informatie over Downsyndroom aan grootouders

1.000

When the Eagle Learns to Fly

achtergrond

1.000

Stichting Liliane Fonds

Verzelfstandiging partnerorganisatie in Argentinië

1.000

Stichting Boog

Kids Resto; thema voedselreis/bewuste keuze

1.000

Stichting Meerwaarde

Opzetten middelbaar beroepsonderwijs in India

1.000

Stichting Let’s Care

Let’s Eco Farm, opzetten ecologische boerderij in de Filipijnen

1.000

Stichting Alodo

Bouw gezondheidspost in Womey, Benin

1.000

Schooling for Life

Scholings- en arbeidsmarktprogramma voor jongeren in Sierra Leone

1.000

Stichting Macheo Nederland

Onderwijs-, voedings- en gezondheidszorgprogramma in Thika, Kenia

1.000

Cees Kant Stichting

Waterproject in Zuidoost-Kenia

1.000

Stichting de Tuinen van Mariahoeve i.o.

De Tuinen van Mariahoeve; moestuinproject in Den Haag

1.000

Stichting Dutch Support Sacca Rwanda

Inkomensgenererend breimachineproject voor jonge vrouwen in Rwanda

1.000

Stichting La Vecina

Onderwijsproject in de sloppenwijk La Boquilla, Cartagena, Colombia

1.000

Stichting Kolewa

Onderwijsproject voor kinderen met een hoorstoornis in Indonesië

1.000

Take Care of Children

Onderwijsproject voor kinderen met een mentale handicap in Kinshasa

1.000

Kunstfort bij Vijfhuizen

Ecologisch groeiproject Het Nieuwe Bijenmuseum

1.000

Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge
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Individuele en groepsbegeleiding voor mensen met een problematische

Donatie in €

Aangepast zwembad voor gehandicapte kinderen en duurzame
energievoorziening in vakantiepark Domaine de Puylagorge in Frankrijk

1.000

Stichting Micro Projects

Ondersteuning (aids)weeskinderen en opvanggezinnen in Burundi

1.000

Stichting Coba Baca

Bibliotheek-, bouw- en educatieproject in het noorden van Bali

1.000

Stichting Fundacion PAZ Holandesa

Activiteiten van PAZ Holandesa in 2013

1.000

Stichting Kinderhuis Cambodia

Kinderhuis OPCO in Siem Reap in Cambodia

1.000

Stichting Mama Hoop

Bouw dorp-leercentrum in Gasharu in Rwanda

1.000

Stichting MamaWatoto

Beroepsopleidingsproject voor jongeren in het Teso-districht in
Oeganda

1.000

Stichting Gamrupa Europe

Bouw kraamkliniek bij gezondheidspost in Sifoe, Gambia

1.000

Charitatieve Stichting Project Khanaqin

Gehandicaptenproject in Khanaqin in Irak

1.000

Astrid Uganda Foundation

Vakopleidingsproject voor jongeren in Oeganda

1.000

Stichting Kora
Stichting People2People
Stichting VivaSahel

Opleiding van traditionele vroedvrouwen om moedersterfte terug te
dringen in Burundi
Opzetten bakkerij in Bembeke, Malawi
Bouw van vier klaslokalen voor een basisschool voor de
Tamacigemeenschap, Niger

1.000
1.000
1.000

Stichting Kansen voor Kinderen Nederland

Onderwijsprojecten in de migrantenwijk van Ho Chi Minh City, Vietnam

1.000

Stichting Hart voor Nederland

Naschoolse opvang voor kinderen in kwetsbare situaties in Moldavië

1.000

Stichting Bambale

Internetaansluiting voor informatie- en opleidingscentrum in Kisantu,
D.R. Congo

1.000

Stichting Somali Aid

Bouw moeder-en-kindkliniek in Noord-Mogadishu in Somalië

1.000

Stichting Bifae Farming

Kleinschalige landbouwprojecten voor vrouwen in Kameroen

1.000

Stichting Veldwerk Nepal
Stichting Mirjam in Malawi

Hulp aan straat-, wees- en gehandicapte kinderen en aan vrouwen
Hamro Gaun, Nepal
Opzetten en inrichten van centrum voor kinderen met een handicap in
Bembeke, Malawi

1.000
1.000
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Projectomschrijving

Bureau van de Zoogdiervereniging

Activiteiten rondom het Jaar van de Eekhoorn in 2014

1.000

Knowledge for Children

Schoolboekenproject in Kameroen

1.000

Stichting Geef de Kinderen van Mpongwe een
toekomst

Biologisch landbouwproject in het Mpongwe-district in Zambia

1.000

Stichting Oud in Afrika

Ouderenzorg in Kenia en Ethiopië met als doel ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig laten leven

Donatie in €

1.000

Stichting de Samaritaan

Schoonwaterproject in Oeganda

1.000

Stichting Maanda

Onderwijsprojecten Maanda Primary School in Zambia

1.000

Stichting Kune Zuva

School en gezondheidsproject voor weeskinderen in centraal Kenia

1.000

Stichting Ouderenzorg Moldavië

Aanschaf tractor voor de stichting Ouderenzorg Moldavië

1.000

Stichting Vajra

Elektrische schoolbus voor Vajra Academy, Nepal

1.000

Stichting Students4Sustainability

Duurzaam en innovatief bouwproject in El Rama, Nicaragua

1.000

Stichting Elnura
Stichting Bangalore

Voeding en scholing voor (dakloze) werkende kinderen in Bishek,
Kirgizië
Gezondheids- en educatieprojecten in de sloppenwijken van Bangalore,
India

1.100
1.250

De Fabel van de illegaal

Spreekuuractiviteiten voor mensen zonder verblijfsvergunning

1.500

CooP-Africa

Cycling out of Poverty: fietsproject in Kisumu, Kenia

1.500

Stichting Mental Health Improvement Vietnam
Stichting Rwanda Solidair

Opleiding en microkrediet voor alleenstaande moeders in An Chau,
Vietnam
Project voor duurzame energie (biogasinstallatie) op een school in
Rwanda

1.500
1.500

Stichting Rondom Baba

Duurzaam ontwikkelingsproject voor plattelandsbevoling in Mopti, Mali

1.500

Imkervereniging Arnhem Velp e.o.

Nieuwbouw natuureducatieve bijenstal in historisch park Angerenstein

1.500

Stichting Samenwerking Geldrop Burkina Faso

Werkgelegenheidsproject voor gehandicapten in Burkina Faso

1.500

Stichting Tibet Fonds ‘Dolma’

Biologisch landbouwproject voor Tibetaanse vluchtelingen in Zuid-India

1.500

Stichting Bijentuin De Baronie

Verbeteren situatie bijen

1.500

Stichting Ortega

Schoondrinkwaterproject dorp Watgnon op de Molukken, Indonesië

1.500

Stichting Chimwemwe Malawi
Stichting Kaalo Nederland
Stichting Lion Heart Foundation

Vakopleidingsproject voor jongeren met een fysieke beperking in
Malawi
Visserijproject in Eyl in Puntland, Somalië
Best of Both Worlds Programma: terugdringen van moeder- en
kindersterfte

1.500
1.500
1.500

Stichting Together

Boerderijproject in Thiruvetriyur in de deelstaat Tamil Nadu in India

1.500

Steunstichting Inca Educa

Onderwijsproject in Cusco, Peru

1.500

Stichting Werkgevers van de tweede helft
Stichting Solidair met India

Versterking van het bewustzijn van het belang om 45-plussers in dienst
te houden
Aanschaf schoolbus voor kinderen in het Wayannaddistrict in Kerala,
India

1.500
1.500

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Voorkomen kinderarbeid in Senegal

1.500

Stichting Leren van Elkaar

Planten van bomen en bevordering groenteteelt in Cusco, Peru

1.500

Stichting Actie Calcutta

Uitbreiding Marshal Dahar Girls Hostel in Ghatiduba in Noordoost-India

1.500

Stichting Vrienden Holten Bedanda

Bouw drinkwatertanks in Guinee-Bissau

1.500

Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap

Doorstart Dienstencentrum Gered Gereedschap

1.500

NCVT&A

National Centre for Vocational Training & Apprenticeship in Khartoum,
Soedan

1.500

AIDFI Foundation

Uitbreiding werkplaatsvoor de fabricage van rampompen

1.500

Stichting KidsRights

Diverse projecten in Zuid-Afrika

1.500

Stichting Vredeswetenschappen

Vaste jaarlijkse bijdrage aan de scriptieprijs

2.000

Stichting Strohalm Foundation
Peace Brigades International afdeling Nederland

Aanschaf batterijen, computers en naaimachines voor de Sri Sai
Vidyalaya school in Puttaparthi, India
Diverse activiteiten van Peace Brigades International

2.000
2.000
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Stichting Rural Women Foundation
Stichting Timalawi

Ukpo, Nigeria
Bouw medewerkershuis voor trainings- en ontwikkelingscentrum in
Chipoka, Malawi

Donatie in €
2.000
2.000

Stichting Odanadi NL

Tuinbouwproject voor jongenshuis in Mysore, India

2.000

Bring the Elephant Home

Olifanten- en herbebossingsproject op Sabah te Borneo, Indonesië

2.500

Stichting Op Gelijke Voet

Operaties en nazorg voor kinderen met fysieke beperkingen in Congo
Brazzaville

2.500

Stichting Energie en Samenleving

Diverse activiteiten van de Bezinningsgroep Energie

2.500

Stichting Wakk

Bosbouwprogramma in Tanzania

2.500

Het Dogon Vrouwen Initiatief

Duurzaam energieproject, Wakawaka-zonnelamp in Mali

2.500

Stichting Niketan

Start ZML-onderwijs (onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen) in
Bangladesh

2.500

HospitaalBroeders

Aanleg zonne-energiesysteem voor psychiatrisch ziekenhuis in Fetick,
Senegal

2.500

Vereniging Asian Eye Care

Oogheelkundig samenwerkingsprogramma in Zuid-Laos

2.500

Stichting Leerorkest

Muzikaal educatief onderwijs aan basisschoolkinderen in
achterstandswijken

2.500

Female Cancer Foundation

Bestrijding baarmoederhalskanker in ontwikkelingslanden; project in
Lombok, Indonesië

2.500

Stichting Dogon Vrouwen Initiatief

Aanleg boszones in het Dogongebied in Mali

2.500

ZOA

Inkomensgenerend project voor drie vissersdorpen in Oost-Congo

2.500

Stichting Loka
Stichting Rumah Baik
Stichting Constru Casa
Stichting Campagne tegen Wapenhandel
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Projectomschrijving
Project voor schoon drinkwater en sanitatie voor twee basisscholen in

Beplanting en aanleg speeltuin bij kenniscentrum van Loka in Bihar,
India
Project voor het bouwen van woningen en voor werkgelegenheid op
Bali, Indonesië
Vierjarig educatie-, gezondheids- en huisvestingsproject in Guatemala
Campagne tegen pensioenfondsen die investeren in
kernwapenprogramma’s

2.500
3.000
3.000
3.000

Stichting HomePlan

Huizenproject in Haïti

3.600

Kinderkoor De Mussen

Vaste jaarlijkse gift aan kinderkoor in Den Haag

5.000

Stichting Smartkids Foundation

Additionele steun aan onderwijsproject in Ghana

5.000

Women on Wings

Zonne-energieproject voor weefsters in India

5.000

FairForward B.V.

Zonnepanelenproject voor een school in India

5.000

Leerstoel Stichting Vredeswetenschappen

Vaste jaarlijkse gift

6.000

We Women Foundation

Universitaire opleiding voor Birmese vrouwelijke vluchtelingen in
Thailand

6.250

HOPE: Habitat for Orphans in Poverty Stricken Environments (project
Habitat for Humanity Nederland

voor wezen in armoedige omstandigheden) in Thaba Tseka District,

7.500

Lesotho
Stichting Wemos

Klinisch geneesmiddelenonderzoek in Zuid-Afrika

Stichting Smartkids Foundation

Onderwijsproject voor jongeren in Ghana

10.000

Stichting World Servants Nederland

Bouw van twee lerarenwoningen en latrines in Ikwere in Zambia

10.000

Landelijke India Werkgroep
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Verbeteren van arbeidsomstandigheden van meisjes in de Zuid-Indiase
textielindustrie
Project ‘Berlewalde’: behouden en verbeteren van cultuurlandschap

7.500

10.000
12.500

Vaste jaarlijkse gift aan internationaal film- en debatfestival met
Movies That Matter

speelfilms en documentaires die mensenrechten, vrede en vrijheid

15.000

centraal stellen
Stichting Terre des Hommes Nederland

Projecten voor beroepsopleidingen Uddipan (Bangladesh) en Sabala
(India)

15.000

NAGA Foundation

Groen en vruchtbaar maken van droge gebieden in Afrika

20.000

Ecosysteem Return Foundation

Opstartfase Ecosystem Return Foundation

25.000

Bijlage 1 Giften ASN Foundation in 2013
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Bijlage 2 Adresgegevens en personalia
Personalia
ASN Foundation
Bezuidenhoutseweg 153
2594 AG Den Haag
www.asnbank.nl/foundation
foundation@asnbank.nl
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Ewoud Goudswaard
Sinds 2004 voorzitter van het bestuur van de
ASN Foundation.
Ewoud Goudswaard (1958) is sinds 2001 algemeen
directeur van de ASN Bank. Hij was gedurende het
verslagjaar lid van de raad van commissarissen van
ASN Groenbank, die per 31 december 2013 is opge
heven. Tevens is hij lid van de raad van commissarissen
van Triple Jump B.V., de projectbeheerder van het
ASN-Novib Microkredietfonds. Ewoud Goudswaard
begon zijn carrière bij de NMB Bank, later ING Bank,
in het kredietrisicomanagement voor (grote) zakelijke
relaties. Vanaf 1989 bekleedde hij directiefuncties in
Haarlemmermeer, Amsterdam en Rotterdam; vanaf
1997 was hij voorzitter van de directie van het district
Midden-Holland. Ewoud Goudswaard heeft diverse
nevenfuncties: hij is lid van de raad van advies van de
Club van Rome Nederland en van de raad van advies
van Plan Nederland en penningmeester van de
Museumvereniging en de stichting Museumkaart.
Michel Negenman
Sinds 2004 secretaris-penningmeester van het bestuur
van de ASN Foundation.
Michel Negenman (1947) heeft een belangrijk deel van
zijn loopbaan als vakbondsbestuurder doorgebracht.
Hij was tot 1993 penningmeester en lid van het Federatiebestuur van de FNV. In die hoedanigheid was hij lid
van de SER, Stichting De Volkskrant en de raad van
commissarissen van Reaal en van haar voorgangers.
In 1992 werd hij algemeen directeur van de ASN Bank;
hij was tot zijn pensioen directeur Beleggingsfondsen
van de bank. Hij is nog bij de bank betrokken als bestuurslid van de Stichting ASN Beleggingsfondsen.

Robert Rubinstein
Sinds 2004 lid van het bestuur van de ASN Foundation.
Robert Rubinstein richtte in 1999 Brooklyn Bridge op.
Daarmee introduceerde hij een voor die tijd radicaal
concept: triple bottom line investing (TBLI) ofwel
investeren rekening houdend met people, planet en
profit. Brooklyn Bridge ontwikkelde zich tot TBLI
GROUP. Deze onderneming helpt ondernemingen,
instellingen, ngo’s en particulieren om duurzaamheid
te institutionaliseren. Rubinstein doceerde aan de
Rotterdam School of Management en onderwijst
momenteel aan internationale business schools en
universiteiten. Via dochterondernemingen biedt hij
consulting, opleidingen en conferenties over TBLI
aan onder meer beleggingshuizen, pensioenfondsen,
hedgefondsen en internationale bedrijven. Rubinstein
zit in het bestuur van vele organisaties, waaronder de
raad van advies van Ethical Markets TV, IMSA (International Sustainability Consultancy), de 3IG International
Interfaith Investment Group, BNP Parisbas Investment
Partners (ESG), Green Investment Forum en Tellspec.
Mariëtta Smid
Sinds december 2009 lid van het bestuur van de
ASN Foundation.
Mariëtta Smid is sinds mei 2008 senior adviseur duurzaamheidsbeleid bij de ASN Bank. Hiervoor werkte zij
bij SNS Asset Management, sinds 1996 als vermogensadviseur en beheerder, en sinds 2003 als analist maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Mariëtta
heeft een bachelorgraad in bedrijfseconomie. Daarnaast
heeft zij de postdoctorale opleiding Financieel en
Beleggingsanalist en het post-doctoraalprogramma
Universalising Socioeconomic Security for the Poor
aan het Institute of Social Studies succesvol afgerond.
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