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Financieel verslag 2016 en 2017  

 
STICHTING BEST PRACTICE PRICE FOUNDATION 

 
 
Inleiding 

Per 1 januari 2015 is de ANBI Stichting Best Practice Price Foundation actief. Deze stichting heeft een 
concept ontwikkeld om de duurzaamheid in de productieketen in één getal samen te vatten. De 
stichting beoogt dat producenten en consumenten met BPP beter kunnen kiezen met als gevolg 
duurzamere producten.  
Vanaf het eerste moment is er ingezet op: 
1. Een (vrijwilligers-)bestuur te vormen dat de grondlegger van BPP ondersteunt bij het realiseren 

van de doelstellingen. 
2. Om het concept nader uit te kunnen werken zijn de onderstaande activiteiten verricht: 

 Gesprekken gevoerd met partijen als o.a. het Groene Brein, de Universiteit van Wageningen, 
Ecosign in Keulen.  

 De Universiteit Wageningen heeft, in een projectvorm, het BPP-concept toegepast op de 
productie van Hamburgers. 

 Stagiaires hebben, binnen hun studievaardigheden en eigen mogelijkheden, stage gelopen in 
Nederland of in Portugal. 

3. In 2018 wordt er gestreefd naar een concrete doorbraak van het BPP-concept zodat beloftes die 
het concept in zich heeft, worden geeffectueerd. 
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Omdat er geen concrete inkomsten geweest zijn en de vrijwilligerswerkzaamheden om niet plaats 
vonden, zijn er vanaf het begin geen kosten of baten geweest en is er derhalve geen balans en 
jaarrekening opgemaakt. De boekhouder dhr. Schippers, Cultuursingel 99, 8256 AL te Biddinghuizen, 
kan desgevraagd een verklaring afgeven over de financiën in de jaren 2016 en 2017 
Momenteel zijn we een aanzet aan het doen om op alternatieve wijze (bv. crowdfunding) middelen te 
verkrijgen. We hopen, qua inkomsten, in 2018 op een bedrag van € 50.000, = uit te komen. 
Deze gelden worden allemaal ingezet voor onderzoek, opbouw ICT-infrastructuur en 
organisatiekosten.  
Vergoedingen aan bestuursleden staan momenteel niet gepland. Mogelijk zal er in de toekomst 
sprake kunnen zijn van een onkostenvergoeding (tot een maximum van de wettelijk toegestane 
vrijwilligersvergoeding). 
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