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Algemeen
Het bestuur presenteert hierbij het jaarverslag en de financiële verantwoording van Donor
Impact Invest Fund (DIIF) voor het jaar 2021. De DIIF is een stichting met de ANBI status en is
opgericht in mei 2014 door Pymwymic een netwerk van impact investeerders, families en
filantropen.
Wij geloven dat sociale ondernemers de kern vormen van de grote veranderingen die
momenteel nodig zijn. De wereld zit vol met gepassioneerde, creatieve sociale ondernemers
die innovatieve manieren bedenken en hiermee wereldwijde problemen omzetten in
duurzame bedrijven. Het Earth Charter (handvest van de Aarde) als universeel waardekompas vormt een inspiratie-kader bij ons werk.
Sociale ondernemers hebben duurzame ondersteuning nodig, in combinatie met geduld en
flexibiliteit. Momenteel hebben maar weinig investeerders de risicobereidheid of de middelen
om jonge sociale ondernemingen te helpen voeden. Venture philanthropy (donerend
investeren) biedt het antwoord op dit financieringstekort.
Gedreven door een missie om de systeem-transformatie te versnellen, ondersteunt DIIF
sociale ondernemingen in de startfase met zowel eigen vermogen als schuldinstrumenten.
Dit doen we door vier domeinen te adresseren, educatie, agri/food, gezondheid en energie.
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Vernieuwing en herijking
2021 heeft vooral in het teken gestaan van herijking van de missie en de visie, het loskomen
van de oprichtingsorganisatie Pymwymic en het opzetten van een eigen identiteit. De naam is
veranderd van Stichting Pymwymic Donor Impact Involve Fund naar Donor Impact Invest Fund
omdat dat meer de lading van de activiteiten dekt.
Daarnaast is er door Ignaz Anderson, filantropie adviseur, gewerkt aan de uitbreiding van het
netwerk om zo meer donoren te enthousiasmeren voor de DIIF door het concept “donerend
investeren’ verder vorm te geven. Er zijn tientallen gesprekken geweest met potentiële
samenwerkingspartners (particulieren, bedrijfsfondsen, vermogensfondsen en Charity-desks
van banken) en aan het einde van 2021 is dit succesvol afgerond met een meer jaarlijkse
toezegging voor een fonds op naam binnen de DIIF van LifeTree. De donatie zal echter pas in
2022 geeffectueerd worden. Het streven is om begin 2022 nog twee tot drie grotere schenkers
aan ons te kunnen binden.
Samen met de Iona Stichting is een event in voorbereiding “Eigendom-Anders” waarbij andere
vormen van ondernemerschap worden gestimuleerd. Het concept van Steward Ownership
heeft onze aandacht ook aangezien de investering in De Clique steward-owned georganiseerd
is. Verder nemen wij ook vanuit de branch-vereniging voor filantropie (FIN) actief deel aan de
gesprekken met de belastingdienst en het Ministerie van Financiën rond Maatschappelijk
Investeren samen met Stichting Doen, FairCapital, DRK-foundation, Ikea-foundation en
Noaber-foundation.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond in 2021 uit 5 personen:
Ilse Bastmeijer, voorzitter, Ad van der Sluijs, penningmeester, Frank van Beuningen, secretaris,
Bas van Ecke, algemeen bestuurslid en Eveline Hilhorst, algemeen bestuurslid
De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Ignaz Anderson
is als freelancer aangesteld om het bestuur te ondersteunen en fondsen te werven voor een
bedrag van circa 60.000 euro per jaar.

Donatieverwerving en financiële resultaten
In 2021 heeft het Donorfonds € 85.951 aan donaties ontvangen. Per 31 december 2021 heeft
het Fonds een totaal aan toegezegde donaties van € 490.000, waarvan het volledige bedrag is
ontvangen. Het netto resultaat van het Fonds over het verslagjaar bedraagt € 19.439 (2020: €
134.356. De algemene reserve en de beleggingsreserve van het Donorfonds per 31 december
2021 bedragen € 57.346-/- (2020: € 6.434 -/-) en € 376.470 (2020: € 306.119).
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Communicatie en zichtbaarheid
Gezien de naamsverandering en de vernieuwing door herijking van de DIIF was er in 2021
behoefte aan een eigen identiteit met de daarbij behorende communicatiemiddelen. De
huisstijl is aangepast, er is een nieuwe website gemaakt en er is een nieuwe presentatie met
flyer. Omdat we de resources om deze middelen te produceren zelf in huis hadden, zijn
hiervoor geen grote kosten gemaakt. Verder is er halverwege het eerste kwartaal een pagina
aangemaakt voor de DIIF op LinkedIn om hier ook aan de zichtbaarheid van de stichting te
werken. Dit heeft tot een mooi aantal van bijna 200 volgers geleid. Op dit platform zijn ook de
DIIF-bestuurders één voor één geïntroduceerd en worden regelmatig updates van de
portfoliobedrijven gedeeld. Verder is de DIIF nu beter vindbaar op Google, wat het makkelijker
maakt om de DIIF online te vinden.

Via het medium Impact Investor, een uitgave
van het Financieel Dagblad heeft de
voorzitter, Ilse Bastmeijer, deelgenomen aan
een paneldiscussie over impact investeren
tijdens de Klimaatweek in oktober. Hiermee
is de DIIF ook onder de aandacht gebracht
van een breder publiek.

Aan het einde van het jaar is er een vernieuwde nieuwsbrief uitgestuurd naar de bestaande
donoren en andere geïnteresseerden.
De DIIF is lid geworden van de branche-vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en heeft in
dit kader een aantal online-bijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering in november
bijgewoond. Verder werd deelgenomen aan het platform CoFinanceOurFuture en het
ImpactFest The Haque.

Portfolio bedrijven/investeringen
Het portfolio van de DIIF bestond in 2021 uit deelnemingen/leningen aan vier verschillende
bedrijven. Bas van Ecke heeft zich vanuit zijn rol als bestuurder voornamelijk beziggehouden
met de begeleiding door het bezoeken van aandeelhoudersvergaderingen en
managementmeetings en door 1 op 1 contact te onderhouden met de ondernemers. In 2021
zijn er geen nieuwe bedrijven aan het portfolio toegevoegd omdat er nog niet voldoende
middelen voor waren.
Donor Impact Invest Fund
Jaarverslag 2021

5

Paper on the Rocks (PotR)
Ontwikkelingen
Ook voor PotR was 2021 na 2020 wederom een moeilijk jaar. Door de lockdowns was het
lastig nieuwe klanten te benaderen. Toch waren er aan het einde van het jaar een paar
nieuwe klanten met grote orders die ook in 2022 met vervolgorders komen. Dankzij een COL
lening van de ROM Utrecht was er nog geen extra kapitaal nodig. Wel heeft dat als
consequentie dat aflossing van onze lening pas later kan gaan plaatsvinden. Positief nieuws
was dat de ontwikkeling van nieuw papier niet stil gestaan heeft. Dit zal waarschijnlijk in Q3
22 een extra inkomstenstroom gaan genereren.
Op dit moment zijn alle activiteiten gericht op omzet en dat er break-even gedraaid gaat
worden. PotR haalt ook regelmatig het nieuws. Een notitieboekje getiteld “De herinneringen
van Rutte” ging viral. Was namelijk een leeg boekje welke het in de Tweede Kamer bij de
oppositie heel goed deed!
Impact
Het papier dat Paper on the Rocks voor haar producten gebruikt is gemaakt van steen als
een alternatief voor bomen. Het materiaal dat gebruikt wordt voor dit “stenen”papier is
gemaakt van calcium carbonate, deze stof is
veelvoorkomend op onze planeet. De steen is
restafval vanuit de mijnen en verbranding kan
luchtvervuiling opleveren. Echter, door
gebruik te maken van dit gesteente voor
papier maakt dat het weer waarde heeft. De
voordelen van steen papier zijn: - zero bomen
gebruik, - zero watergebruik. -minder CO2
emissie, - zero waste en -een significant lager
energiegebruik bij de productie.

Mora Water Systems
Ontwikkelingen
Contact met het Spaanse bedrijf Mora loopt stroef. Er is geen update van voortgang
en project. Het einde van de looptijd van de lening is bereikt en Mora is in gebreke
gesteld voor het niet nakomen van de aflossingsafspraken. Op dit moment worden
de juridische mogelijkheden onderzocht en beraden we ons op verdere stappen.
Impact
Gezien de stroeve contacten is er geen inzicht in de impact die dit bedrijf maakt.
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De Clique
Ontwikkelingen
Voor De Clique waren de lockdowns een drama. Zonder personeel op kantoor en
gesloten horeca was de aanvoer van reststoffen stilgevallen. Daarmee ook de eerste
inkomstenstroom omdat er ook geen paddenstoelen gekweekt konden worden en er
geen compost gemaakt kon worden was er geen omzet. Het team heeft gelijk kosten
beperkt en extra subsidiemogelijkheden benut. Daarnaast heeft de verhuizing naar
de Stek plaats gevonden, is er een nieuw bakken-ophaal-systeem geïntroduceerd en
staan er nu drie containers op huurbasis voor het kweken van oesterzwammen. Om
de financiële gaten op te vangen is er voor 2022 aan de bestaande aandeelhouders
om een extra lening gevraagd. De verwachting is dat als er geen verdere lock-downs
meer komen eind 2022 het break-even punt bereikt gaat worden. Ondertussen is er
ook nog een tender van de overheid gewonnen en wordt er nu aan opschaling
gewerkt.

Helioz
De aandelen in Helioz waren reeds verkocht. Vanuit de desinvestering is er ondanks
Corona toch nog een nabetaling gekomen van 6000 euro aangezien de cijfers van
2020 hierop recht gaven. Voor 2021 is daar geen mogelijkheid meer. Hiermee is de
financiële kant afgerond.

Cargoroo
Ontwikkelingen
De uitrol van elektrische bakfietsen loopt voorspoedig. De omzet per bakfiets per dag
was hoger dan begroot. Voor uitrol naar nieuwe steden is er een financier gevonden
die de kosten van de fietsen op zich neemt. Ook worden de vleugels uitgeslagen naar
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België en Duitsland. Diverse technische aanpassingen zijn doorgevoerd om de
downtime te beperken. Ook worden er voorbereidingen getroffen voor een nieuwe
financieringsronde om verdere groei te realiseren. Al met al ziet het er positief uit.

Gebeurtenissen na balansdatum
Op 25 mei 2022 heeft het Donorfonds € 100.000 geïnvesteerd in Leeruniek B.V.
(“Leeruniek”).
Leeruniek is gevestigd in Amsterdam en biedt het onderwijs een centraal dashboard
waarmee actueel inzicht geboden wordt in de ontwikkelingen van leerlingen en waarmee de
inzichten eenvoudig omgezet worden in concrete acties.
Op 9 juni 2022 heeft het Donorfonds € 100.000 geïnvesteerd in Meetjack Holding B.V.
(“Meetjack”)
Meetjack is gevestigd in Haarlem en brengt middels (het vruchtvlees van) jackfruit een
alternatief voor dierlijk vlees op de markt.
Op 29 maart 2022 ontving het Donorfonds een meerjarige toezegging in de vorm van een
fonds op naam van LifeTree B.V. ad. € 250.000 per jaar ten behoeve van investeringen
gericht op de thema’s Educatie, Gezondheid en Voeding. Daarnaast werd een meerjarige
toezegging door LifeTree B.V. verleend om de opbouw van de organisatie van het
Donorfonds te ondersteunen.
Op 25 april 2022 ontving het Donorfonds een donatie van Stichting Elise Mathilde Fonds. ad.
€ 250.000 ten behoeve van investeringen gericht op de thema’s Educatie, Gezondheid en
Voeding.
COVID-19 heeft de continuïteit van het Donorfonds niet in gevaar gebracht. De ontvangen
donaties en de donaties die nog beschikbaar zijn, volstaan voor het Donorfonds om aan de
bestaande verplichtingen te voldoen. Hoewel de gevolgen op langere termijn nog niet
volledig kunnen worden overzien, gaan de portefeuillebedrijven van het Donorfonds goed
om met de nieuwe situatie en zijn de nodige maatregelen genomen om deze periode zo
goed mogelijk te doorstaan. Gezien de duur van de COVID-19-crisis en de aanhoudende
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negatieve impact op de economische activiteit, kunnen het Donorfonds en de
portefeuillebedrijven in 2022 met negatieve resultaten te maken krijgen en bijzondere
waardeverminderingen op hun activa boeken. De ernst daarvan kan op dit moment niet
worden voorspeld.
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Vooruitblik 2022
In 2022 wordt het mogelijk om de investeringen weer op te pakken. Met de donaties van de
Stichting Elise Mathilde, Stichting Goeie Grutten en het fonds op naam LifeTree zullen we
passende investeringen gaan doen die in 2021 al in de pijpline zaten. Op de thema’s
educatie en agri/food verwachten we al in Q2 de eerste investeringen te doen. Voor energie
en gezondheid behoeft eerst nog wat meer onderzoek.
Voor alle investeringen geldt dat steward ownership een belangrijk criterium is. Het bedrijf
hoeft dit nog niet actief te beheersen maar moet wel open staan om een andere manier van
eigenaarschap te omarmen.
Met de Iona Stichting wordt er gewerkt aan een bijeenkomst “Eigendom Anders” in de
tweede helft van het jaar. Een event waarbij Steward Ownership voor investeerders,
ondernemers en studenten centraal staat. Hiermee dragen we bij aan een belangrijk thema
van de nieuwe economie. Een partner hierbij is We Are Stewards. In september vindt op
uitnodiging van buitenlandse partner Purpose een groter congres over dit thema plaats in
Berlijn.
Door in 2022 het portfolio uit te breiden zullen we meer fondsen kunnen enthousiasmeren
om ook te gaan participeren in de DIIF. Hiervoor blijft Ignaz verantwoordelijk.
De organisatie kan zich verder ontwikkelen vanuit de donaties van enkele particulieren, Life
Tree en Iona. Mogelijk hebben we in de loop van 2022 behoefte aan een (parttime)
investmentmanager als het portfolio van bedrijven gegroeid is.
Daarnaast is per 1 januari 2022, Jeanne Specht Grijp toegetreden tot het bestuur. Haar
netwerk, kennis en expertise gaat de DIIF helpen bij de beoordeling van de investeringen en
het vullen van de pijplijn.
Al met al gaat 2022 een belangrijk jaar worden voor de DIIF. Het bestuur ziet het met
enthousiasme tegemoet.
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Jaarrekening
Winst- en verliesrekening 2021
Boekjaar
2021

Opbrengsten
Gecommitteerde donaties
Subsidies en overige inkomsten
Resultaat deelnemingen/ Leningen

Kosten
Personeelskosten
Marketing
Kantoorkosten
Advieskosten
Bankkosten

Bedrijfsresultaat
Financiele baten en lasten
Bijzondere baten en lasten
Financiele baten en lasten

Resultaat

Bestemming resultaat
Algemene reserve
Investeringsreserve

Donor Impact Invest Fund
Jaarverslag 2021

Boekjaar
2020

1
€
€

85.000
951
85.951

€
€
€
€

165.000
165.000

€

2 €
€
3 €
€
€
€

-59.411
-1.928
-4.855
-231
-66.425

€
€
€
€
€
€

-18.150
-4.537
-7.744
-177
-30.608

€

19.526

€

134.392

€
€
€

-87
-87

€
€
€

-36
-36

€

19.439

€

134.356

€
€
€

-50.912
70.351
19.439

€
€
€

-696
135.053
134.356
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Balans per 31-12-2021
Boekjaar
2021

Financiele vaste activa
Deelnemingen
Leningen

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen/overlopende activa

Liquide middelen

4
€
€
€

75.000
183.000
258.000

€
€
€

37.500
83.000
120.500

€
5 €
€

27.172
27.172

€
€
€

14.950
14.950

6 €

63.060

€

181.121

€

348.232

€

316.571

€
€
€
€

-57.346
376.470
319.124

€
€
€
€

-6.434
306.119
299.685

€

27.172

€

14.950

€
€
€

1.936
1.936

€
€
€

1.936
1.936

€

348.232

€

316.571

Totaal activa

Eigen vermogen
Algemene Reserve
Investeringsreserves
Investeringsfondsen

7

Voorzieningen
Nog te ontvangen rentebaten

8

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden/overlopende passiva

Totaal passiva
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2020

12

Kasstroomoverzicht 2021
Boekjaar
2021

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangen donaties en subsidies
Operationele kosten
Mutatie werkkapitaal
Toename (+)/ afname (-) voorzieningen

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Nieuwe deelnemingen/ leningen
Verkoop deelnemingen/ aflossingen leningen

Netto kasstroom
Bankstand begin periode
Bankstand eindperiode
Netto kasstroom
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Boekjaar
2020

€
€
€
€
€

85.951
-66.512
-12.221
12.221
19.439

€
€
€
€
€

165.000
-30.644
-4.512
6.448
136.292

€
€
€

-137.500
-137.500

€
€
€

-37.500
-37.500

€

-118.061

€

98.792

€
€
€

181.121
63.060
-118.060

€
€
€

82.328
181.121
98.792
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Toelichting bij de jaarrekening
Algemeen
Stichting Donor Impact Invest Fund ("Donorfonds"), een stichting met het predicaat
Algemeen Nut Beogende Instelling ("ANBI"), is op mei 2014 opgericht door Pymywmic, een
gemeenschap van impact investeerders, families en filantropen.
Activiteiten
De missie van het Donorfonds is om sociale ongelijkheid te verminderen en oplossingen te
bieden voor sociale en milieuproblemen door middel van economische oplossingen. Het
Donorfonds katalyseert innovatie door donatiekapitaal te gebruiken om startende sociale
ondernemingen te ondersteunen die mondiale problemen omzetten in duurzame
ondernemingen. Het Donorfonds wil het financieringsgat dichten voor startende bedrijven
waarvan de missie en activiteiten in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
Personeel
Het Donorfonds heeft geen medewerkers in 2021 (2020:0).
Management
Het Donorfonds wordt beheerd door het bestuur.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
In het algemeen worden activa en passiva opgenomen tegen het bedrag waarvoor zij zijn
verkregen of aangegaan, dan wel de reële waarde. Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld,
worden zij opgenomen tegen het bedrag waarvoor zij zijn verkregen of aangegaan. De
balans en de resultatenrekening bevatten verwijzingen naar de toelichtingen.
Financiële vaste activa
Financiële vaste activa worden in eerste instantie opgenomen tegen reële waarde en
vervolgens tegen kostprijs, dat wil zeggen de aankoopprijs vermeerderd met de
transactiekosten en verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingen. In geval
van een waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde; een
waardevermindering wordt opgenomen en ten laste van de winst- en verliesrekening
gebracht.
Vorderingen
Bij de eerste opname worden de vlottende activa opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
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Geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten omvatten contanten, banktegoeden en direct
opvraagbare deposito's met looptijden van minder dan 12 maanden. Rekeningcourantschulden bij kredietinstellingen worden in de balans onder de kortlopende schulden
opgevoerd. Geldmiddelen en kasequivalenten worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden betreffen schulden met een looptijd van minder dan een jaar. Bij de
eerste opname worden de vlottende passiva opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Algemene grondslagen voor bepaling van het resultaat
Baten en lasten worden verantwoord op basis van toerekening aan de verslagperiode.
Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in aanmerking
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Inkomsten
Baten vertegenwoordigen de van donateurs ontvangen giften.
Uitgaven
De lasten worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben.
Voorzienbare en andere verplichtingen, alsmede mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, worden in aanmerking genomen indien zij
vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en mits aan alle andere
voorwaarden voor het vormen van voorzieningen is voldaan.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en - kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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Toelichting bij de winst- en verliesrekening
Boekjaar
2021
1. Opbrengsten
Gecommitteerde donaties
Subsidies en overige inkomsten
Resultaat deelnemingen/ Leningen

€
€

85.000
951

€

85.951

Boekjaar
2020

€
€
€
€

165.000
165.000

In 2021 heeft het DIIF € 85.951 ontvangen uit overeengekomen toezeggingen van bestaande
donoren. Naast de lopende toezeggingen betreft dit een bedrag van € 25.951 uit nieuwe
overeenkomsten en/of éénmalige donaties.

2.Personeelskosten

€

-59.411

€

-18.150

De DIIF heeft geen personeel in dienst. In 2021 is een Managementovereenkomst gesloten
met Anderson Servant Philanthropy ten behoeve van de verwachte groei aan donaties en
investeringen.

3.Kantoorkosten

€

-4.855

€

-4.537

De kantoorkosten komen hoofdzakelijk voort uit een dienstverleningsovereenkomst met
Pymwymic Investment Management B.V. Deze overeenkomst is beëindigd per 31 december
2021.
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Toelichting bij de balans
Boekjaar
2021
4. Financiele vaste activa
Deelnemingen:
De Clique
Leningen:
On the Rocks
Mora Water Systems
Cargoroo Holding B.V.

Boekjaar
2020

€

75.000

€

37.500

€
€
€
€

40.500
42.500
100.000
183.000

€
€

40.500
42.500

€

83.000

€

258.000

€

120.500

€
€
€
€

8.489
13.373
5.310
27.172

€
€

5.716
9.234

€

14.950

€
€
€

4.217
58.843
63.060

€
€
€

55.128
125.993
181.121

€
€
€

-6.434
-50.912
-57.346

€
€
€

-5.738
-696
-6.434

Investeringsreserve
Begin periode
Mutatie
Eind periode

€
€
€

306.119
70.351
376.470

€
€
€

171.067
135.053
306.119

Totaal Eigen Vermogen

€

319.124

€

299.685

Totaal financiële vaste activa
5.Overige vorderingen/overlopende activa
nog te ontvangen rente On the Rocks
nog te ontvangen rente Mora Water Systems
nog te ontvangen rente Cargoroo Holding B.V.

6. Liquide middelen
Vrij te besteden
Gereserveerd voor investeringen

7. Eigen vermogen
Algemene Reserve
Begin periode
Mutatie
Eind periode

Vanuit het beleid van het DIIF wordt tenminste 81,85% van de opbrengsten aangewend voor de
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Vanuit het beleid van het DIIF wordt tenminste 81,85% van de opbrengsten aangewend voor
de investeringsdoelstellingen. Als gevolg daarvan wordt jaarlijks 81,85% van de opbrengsten
toegevoegd aan de Investeringsreserve.

Boekjaar
2021
8. Voorzieningen
nog te ontvangen rente On the Rocks
nog te ontvangen rente Mora Water Systems
nog te ontvangen rente Cargoroo Holding B.V.

€
€
€
€

8.489
13.373
5.310
27.172

Boekjaar
2020

€
€

5.716
9.234

€

14.950

Rente op de uitgegeven leningen, die niet in het jaar waar zij betrekking op heeft of daarna
is ontvangen, wordt hiervoor opgenomen in de voorziening.
Bestemming van het resultaat
Het bestuur heeft besloten van het nettoresultaat € 50.912 -/- te bestemmen voor de
algemene reserve en € 70.351 voor de investeringsreserve.

Overige toelichting
Controlevoorschriften
Aangezien Stichting Donor Impact Invest Fund wordt aangemerkt als een 'kleine
onderneming' volgens artikel 396, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is geen
accountantscontrole door een onafhankelijke accountant vereist.
Amsterdam 28 juni 2022

I.G.C. Bastmeijer
Donor Impact Invest Fund
Jaarverslag 2021

A. van de Sluijs
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