Naam van de instelling
Stichting Nature’s Pride Foundation
RSIN/Fiscaalnummer
852381554
Adres
Honderdland 611
2676 LV Maasdijk
Holland
Doel
De stichting heeft ten doel: de financiering van sociale projecten voor het algemene welzijn van de
werknemers en kleine boeren van toeleveranciers van exotisch groente en fruit wereldwijd en voorts
al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Beleid
De visie van de Nature's Pride Foundation is dat alle mensen in de wereld recht hebben op goede
leefomstandigheden met mogelijkheden om zichzelf te kunnen ontplooien.
De focus ligt daarbij in het bijzonder op het verbeteren van de leefomstandigheden, scholing,
medische zorg en het toekomstperspectief van 's werelds meest kwetsbaren: kinderen en jongeren.
De Nature's Pride Foundation start eigen projecten en ondersteunt tevens bestaande initiatieven van
andere stichtingen. Ook verstrekt de Foundation incidenteel financiële steun aan
noodhulporganisaties en ondersteunt het projecten van het personeel van Nature's Pride en Nature's
Pack.
Naast het eigen fonds beheert de stichting de Fair Trade premie uit de verkoop van Fair for Life - Fair
Trade gecertificeerde mango's. Certificeringen worden uitgevoerd door het Institute for
Marketecology (IMO). De premie wordt door de leverancier gebruikt om sociale projecten ten
behoeve van hun werknemers, hun gezinnen en de gemeenschap te implementeren.
De Stichting Nature’s Pride Foundation heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt ook uit haar feitelijke
werkzaamheden; de stichting laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen van de
doelstelling. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De
stichting werft geen gelden.
Bestuurders
1. Harris, S.S.
2. Duijnisveld, M.H.C.
3. Iwaarden van, C.

(voorzitter)
(penningmeester)
(secretaris)

Beloning van de bestuurders
De bestuurders ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader
van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Er is geen
personeel in dienst.
Activiteitenverslag
Zie website: https://www.naturespride.nl/projecten

Verkorte staat van baten en lasten 2014
Saldo baten en lasten na doeluitgaven: € 2.724,54
Toename vermogen 2014:
€ 2.724,54
Verkorte staat van baten en lasten 2015
Saldo baten en lasten na doeluitgaven: € 1.554,08
Beheerskosten
€ 245,70
Toename vermogen 2015:
€ 1.308,38
Verkorte staat van baten en lasten 2016
Saldo baten en lasten na doeluitgaven: € 459,30
Toename vermogen 2016:
€ 459,30

