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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Stichting Greenport Horti Campus

G. Kant

https://www.worldhorticenter.nl/nl/stichting-greenport-horti-campus

C.C.B. Meijeraan

Schiedamsedijk 114, 3134 KK Vlaardingen

T.L.M. Duijvestijn

Nederland

5 6 4 6 1 7 0 4

0

0

8 5 2 1 3 6 6 2 6

0 6 5 4 9 9 5 7 4 7

Onderwijs en wetenschap 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

info@greenport-horticampus.nl
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

De Greenport in de regio Westland, Oostland en Barendrecht is een krachtige en 
innovatieve sector met een sterkeinternationale positie in de topsector tuinbouw en 
uitgangsmaterialen). Om die positie de komende jaren tebehouden is verdere 
versterking van de innovatiekracht in deze sector nodig. Dat kan door:
- De kennis van universiteiten en hogescholen in de regio veel dichter bij ondernemers 
te organiseren;
- Te zorgen voor voldoende goed opgeleide ondernemers en medewerkers;
- Een beter imago van de tuinbouw;
- Deze regio branden als hét kennis- en opleidingscentrum v oor de internationale horti 
business.
De Greenport Horti Campus is een netwerkorganisatie van bedrijven, lokale 
overheden, kennis- enonderwijsinstellingen gericht op het realiseren van deze 
doelstellingen. De Greenport Horti Campus gaat daarbij uit
van krachtige samenwerking binnen haar werkgebied: in Westland, Oostland en 
Barendrecht. Hiertoe organiseert zijprojecten en programma’s die bijdragen aan een 
sterke, kennisintensieve Greenport. 

De stichting initieert, organiseert en verzorgt projecten die dienstbaar zijn aan de 
statutaire doelstellingen van de stichting. Hierbij werkt zij nauw samen met bedrijven, 
onderwijsinstellingen en kennis instellingen in de tuinbouw sector.  

Inkomsten bestaan uit subsidies (Gemeenten, provincies, landelijk en Europees) en 
bijdragen van bedrijven en particulieren. 
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Het statutaire bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. 

In 2019 en 2020 zijn de projecten als volgt:
Project MRDH - TECH
Dit project richtzich op de doorontwikkeling van het technisch onderwijsaanbod op het 
World Horti Center en kent de volgende onderwerpen:ontwikkeling onderwijsaanbod, 
inrichting TECH facility (All Climate Greenhouse en Technische werkplaats WHC) en 
het ontwikkelen van online curususmateriaal. Dit project is in 2019 afgerond
 
IDC Agrologistiek
In opdracht van gemeente Barendrecht heeft Stichting GHC in samenwerking met 
ondernemers en kennis-instellingen gewerkt aan het verbeteren van de logistiek 
binnen de Greenport. Hierbij is met name aandachtbesteed aan de digitale component. 
 
Fieldlab Freshteq
Het Fieldlab Freshteq is een samenwerkingsverband tussen diverse kennis- en 
onderzoeksinstellingen binnen de tuinbouw:Innovation Quarter, TNO, TU Delft 
Wageningen Universiteit en Demokwekerij / Proeftuin Zwaagdijk. Stichting GHC treedt 
op alspenvoerder van het project. De doelstelling van het project is het verzorgen van 
praktijgerichte innovaties en onderzoek opgebied van technologie teneinde de 
bedrijven in het tuinbouwcluster in staat te stellen hun leidende positie te behouden.
In samenwerking met bedrijven wordt onderzoek gedaan naar nieuwe teelttechnieken 
en technologiën welke in het WHC geëxposeerd worden. 
 

De ontvangen inkomsten worden volledig besteed aan de uitvoering van de projecten. 
De stichting heeft geen eigen vermogen. 

https://www.worldhorticenter.nl/nl/stichting-greenport-horti-cam
pus

https://www.worldhorticenter.nl/nl/stichting-greenport-horti-cam
pus

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

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

282.252 103.478

275.632

-6.6200

275.632 103.478

275.632

-6.620 0

275.632

103.478

0

103.478

103.478

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

366.695 309.706

6.500

373.195 309.706

0 0

2020 2019 (*)

373.195 309.706

366.695

2.858

309.624

-6.620 0

10.262

379.815

82

309.706
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

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.

https://www.worldhorticenter.nl/nl/stichting-greenport-horti-cam
pus

Open


