Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Space Buzz Foundation
6 9 9 7 4 2 6 8

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

Laantje van Bruijn 27
0 6 5 3 5 6 3 0 2 4

E-mailadres

zvangessel@bencis.com

Website (*)

https://www.spacebuzz.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 8 0 8 7 1 9 4

Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en onder andere Frankrijk, Italie, Hongarije, België, USA, Brazilië en UAE
1

Aantal medewerkers (*)

2 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Z.J. van Gessel

Secretaris

P.A. van Kranenburg

Penningmeester

O. Snijders

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

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

De stichting heeft ten doel een publiek, met name basisscholieren, te doordringen van
de kwetsbaarheid van de aarde via de unieke blik van astronauten op onze planeet. Dit
wordt het ‘overview effect’ genoemd. Een speciaal lesprogramma behelst de
niet-commerciële exploitatie van een of meerdere ‘Space bus(sen)’. Dit zijn met
hoogwaardige AR/VR uitgeruste vervoermiddelen die zijn ingericht als ruimtevaartuig
en waarin een ruimtevlucht levensecht wordt nagebootst. De bussen zullen kosteloos
scholen bezoeken, op voorwaarde dat deze scholen een beknopt lesprogramma
uitvoeren rondom de komst van dit ‘ruimteschip’. Het lesprogramma heeft ten doel
een krachtige ‘mindshift’ te bewerkstelligen door scholieren en andere deelnemers
kennis te _ laten nemen van de kwetsbare staat van de aarde vanuit het unieke
perspectief van de ruimte. De ambitie van SpaceBuzz is om 100 miljoen kinderen
wereldwijd inspireren met het perspectief van astronauten met behulp van ons award
winning* educatie programma. Het is een ‘experiential learning’ programma dat
kinderen leert op het gebied van ruimtevaart, techniek (STEM) en planeet Aarde.

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

* Schoolkinderen en hun leraren de mogelijkheid bieden het educatie programma te
volgen in de klas. Het bezoek van de SpaceBuzz raket aan de schoolklas is daar een
belangrijk onderdeel van.
* Verdere optimalisatie van het educatie programma ism UvT gebaseerd op het
wetenschappelijke onderzoek naar de learning gains en impact van SpaceBuzz.
* Wereldwijd uitrollen van het SpaceBuzz educatie programma met als doel om
kinderen over de hele wereld te inspireren ambassadeur van de aarde te worden.
Bovenstaande activiteiten hebben allen als doel invulling te geven aan de doelstelling
van SpaceBuzz 2021-2029.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Organisatie van fundraise activiteiten om bovenstaande activiteiten te financieren.
SpaceBuzz is een non profit educatie stichting met een open acces filosofie. Het
programma wordt in Nederland kosteloos aangeboden aan schoolklassen mogelijk
gemaakt door donaties van stichtingen, prive personen en bedrijfsleven.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

* Kosteloos beschikbaar stellen van het educatie programma aan schoolkinderen en
hun leraren, inclusief het bezoek van het SpaceBuzz raketvoertuig aan hun school
* Verdere ontwikkeling en optimalisatie van het educatie programma
* Bouwen van nieuwe SpaceBuzz raketten
* Wereldwijd uitrollen van het educatie programma

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

Het beleidsplan is opvraagbaar bij de stichting via
info@spacebuzz.earth

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

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

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.

* Rondtouren van de SpaceBuzz raket langs scholen in Nederland, aangepast aan de
corona situatie in Nederland
* Organisatie van fundraise activiteiten. Dit was zeer beperkt in verband met de corona
situatie in Nederland en de bijbehorende restricties voor ontmoetingen.
* Onderhouden van wereldwijde contacten. De wereldwijde uitrol stond on hold ivm de
corona situatie wereldwijd.

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

nnb

Open

Open

04 van 06

2

Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

676.182

€

732.476

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

611.238

€

318.044

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

1.287.420

+
1.050.520

€
€

420.353

€

+
€

367.508

+
€

679.559

432.508

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

1.966.979

€

+

457.691

+

€

488.744

€

457.691

Bestemmingsfondsen

€

730.235

€

350.000

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

371.383

€

585.660

Kortlopende schulden

€

376.617

€

89.677

Totaal

€

1.966.979

€

1.483.028

65.000

€
259.206

488.744

€

+
€

1.483.028

+

+

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de concept cijfers 2020. Deze cijfers kunnen daarom nog wijzigen. Zodra de jaarrekening 2020 van de stichting
gereed is, zal de stichting haar definitieve cijfers publiceren.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

60.000

Som van baten van particulieren

€

60.000

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

80.500

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

330.236

€

350.000

Som van de geworven baten

€

890.236

€

798.500

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€

368.000

€

368.000

+

€
€

500.000

+

+

€

+
890.236

€
€

+
798.500
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

33.478

€

Aankoop en beheer

€

165.137

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

157.788

Anders, namelijk (vul hier in)

Operationele kosten

€

67.645

€

163.676

Besteed aan doelstellingen

€

266.260

€

321.464

Wervingskosten

€

97.368

€

422.387

Kosten beheer en administratie

€

100.878

€

13.459

Som van de lasten

€

464.506

€

757.310

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

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

425.730

+

+

€

41.190

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de concept cijfers 2020. Deze cijfers kunnen
daarom nog wijzigen. Zodra de jaarrekening 2020 van de stichting gereed is, zal de
stichting haar definitieve cijfers publiceren.

Open

+

+

