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Algemeen
Stichting Cari wenst een rol te vervullen in een tijd waarin de overheid zich terugtrekt. Een terugtredende overheid is geen
ontwikkeling van recente datum maar de huidige terugtred is zowel in breedte als in diepte een ongekende ontwikkeling in recente
tijden. Die ontwikkeling valt niet alleen waar te nemen in Nederland, maar ook daarbuiten. In Nederland biedt een terugtredende
overheid ruimte voor een participatiesamenleving. Stichting Cari wenst deze participatiesamenleving te ondersteunen – niet door
de terugtred te versnellen of te verbreden, maar door ondernemingen en non-profit organisaties van wie de stem niet altijd
doordringt tot het grote publiek een stem te geven. Hierbij richt Stichting Cari zich op:

de bescherming
van natuur

de bevordering
van het welzijn
van dieren

het stimuleren
van wetenschap
en onderzoek

de ondersteuning
van mensen in
nood

Stichting Cari is opgericht op 29 februari 2016. Het boekjaar van Stichting Cari is gelijk aan het kalenderjaar, met uitzondering van
het eerste boekjaar dat liep vanaf 29 februari tot en met 31 december 2016.

2018: thematische fondsaanwending
In 2018 heeft Stichting Cari belangrijke stappen gezet met het oog op de ondersteuning van de participatiesamenleving. 2016
heeft in het teken gestaan van haar oprichting en 2017 in dat van haar fondswerving. In 2018 heeft Stichting Cari het besluit
genomen de haar beschikbare fondsen thematisch in te zetten: Stichting Cari wenst bij te dragen aan ondernemingen en nonprofit organisaties die zich ieder op unieke wijze inspannen ter verwezenlijking van een gemeenschappelijke doelstelling. Hiertoe
zal het bestuur van Stichting Cari de beschikbare fondsen aanwenden in verschillende stadia, waarbij ieder stadium is gewijd aan
dezelfde gemeenschappelijke doelstelling. Hierbij gaat het bestuur van Stichting te werk als volgt:
•

communicatie – het bestuur benadert prospectieve ondernemingen en non-profit organisaties ter beoordeling of zij in
aanmerking komen voor een bijdrage;

•

selectie – het bestuur selecteert de ondernemingen en non-profit organisaties die naar het oordeel van het bestuur het meest
geschikt zijn voor een bijdrage;

•

evaluatie – het bestuur stemt in nauw onderling overleg met de geselecteerde ondernemingen en non-profit organisaties af
welke bijdrage passend en effectief is; en

•

reflectie – het bestuur blijft geïnformeerd over de aanwending en opbrengst van de bijdrage voor de geselecteerde
ondernemingen en non-profit organisaties.
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2018-2019: tegengaan van plastic vervuiling
In 2018 heeft Stichting Cari het thema bepaald voor het eerste stadium van fondsaanwending. De zorgen over de gevolgen die
verbonden zijn aan de consumptie- en productieketens in de huidige samenleving nemen sterker toe. Deze zorgen beperken zich
niet langer tot individuen en non-profit organisaties, maar treden steeds meer op de voorgrond bij overheden en ondernemingen.
De zorgen zijn even divers als het aantal consumptie- en productieketens dat de samenleving kent. Toch treedt een specifieke
zorg in gemeenschappelijke belangstelling: die over de potentieel verstrekkende gevolgen van de vervuiling van waterlichamen
met plastic.
Plastic is een relatief goedkope en daardoor veelgebruikte toepassing van kunststoffen. Bij de ontwikkeling ervan is slechts beperkt
stil gestaan bij de vraag of en in hoeverre plastic eenvoudig natuurlijk afbreekbaar zou moeten zijn. Daarvoor is ook nu nog in het
gebruik ervan weinig aandacht. Dit heeft het gebruik niet mogen remmen. Als gevolg daarvan blijft plastic lang aanwezig in de
natuurlijke omgeving en wordt plastic in de natuurlijke kringloop afgevoerd via meren en rivieren, via riolering en andere
afvoerkanalen naar zeeën en oceanen.
Veel van de gevolgen van deze plastic vervuiling zijn bekend. De fauna die leeft in zee of oceaan, consumeert veel meer microplastic dan het spijsverteringstelsel kan verwerken, of raakt verstrikt in macro-plastic. Hetzelfde geldt voor de fauna die afhankelijk
is van zee of oceaan voor haar voedselvoorziening. Maar veel van de gevolgen van plastic vervuiling zijn nog onbekend. Zo is nog
onduidelijk wat de gevolgen van langdurige inname van micro-plastic zijn voor de menselijke gezondheid.
In 2019 heeft Stichting Cari twee non-profit organisaties en één onderneming geselecteerd die zich inspannen de plastic vervuiling
tegen te gaan.
Ten eerste heeft Stichting Cari een bijdrage verstrekt aan SANCCOB. SANCCOB is een non-profit organisatie die zich toelegt op het
behoud van Zuid-Afrikaanse zeevogels, van het redden en rehabiliteren van zeevogels die in aanraking zijn gekomen met plastic
(en ruwe olie – één van de grondstoffen van plastic) in hun habitat, het opvangen en grootbrengen van zeevogels tot het verrichten
van onderwijs en onderzoek ter bescherming van zeevogels tegen plastic. Na deze initiële gift heeft SANCCOB nogmaals Stichting
Cari benaderd met het verzoek een of meerdere nieuwe projecten financieel te ondersteunen.
Ten tweede heeft Stichting Cari een bijdrage verstrekt aan The Plastic Soup Foundation. Mede met deze bijdrage heeft The Plastic
Soup Foundation de aanschaf van een licentie kunnen financieren voor de app Litterati. Vrijwilligers van The Plastic Soup
Foundation gebruiken deze app voor het registreren van plastic afval dat zij opruimen en verzamelen. Met deze gegevens hoopt
The Plastic Soup Foundation de bron en verspreidingswijze van plastic afval in kaart te kunnen brengen. Op World Cleanup Day
2019 hebben bestuursleden van Stichting Cari de app zelf kunnen gebruiken toen zij als vrijwilligers plastic afval opruimden.
Ten slotte heeft Stichting Cari een bijdrage verstrekt aan The Ocean Cleanup. The Ocean Cleanup ontwikkelt nieuwe
technologische oplossingen ter bestrijding van plastic in oceanen en rivieren. In 2019 is The Ocean Cleanup erin geslaagd plastic
te verzamelen en concentreren in de Great Pacific Garbage Patch met de module System 001/B. Met de opgedane ervaring hoopt
The Ocean Cleanup binnen afzienbare een volledig opgeschaalde module te lanceren, System 002.
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Balans
Balans per 31 december 2019

Ter ondersteuning van ondernemingen en non-profit organisaties
werft Stichting Cari fondsen in de vorm van subsidies, giften, legaten,
erfstellingen en andere baten. Statutair is het Stichting Cari niet
toegestaan fondsen in andere vorm te werven. In de periode
eindigend op 31 december 2019 heeft Stichting Cari geen fondsen
verkregen in de vorm van giften van particuliere donateurs. In deze
periode heeft het bestuur van Stichting Cari uit de beschikbare
fondsen een bijdrage verstrekt aan SANCCOB, The Plastic Soup
Foundation en The Ocean Cleanup. Het bestuur acht de resterende
beschikbare fondsen geheel nodig voor de continuïteit van de
activiteiten van Stichting Cari.

Kasmiddelen

14,6

Eigen vermogen

14,6

14,6

14,6

Bedragen luiden in duizenden euro.

Staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten over 2019

De activiteiten van Stichting Cari zijn beperkt tot fondsenwerving en
de besteding van beschikbare fondsen aan ondernemingen en nonprofit organisaties die naar het oordeel van het bestuur van Stichting
Cari daarvoor in aanmerking komen. Statutair is het Stichting Cari niet
toegestaan commerciële activiteiten te ontwikkelen voor
fondswerving. In de periode eindigend op 31 december 2019 heeft
Stichting Cari bank- en websitekosten gemaakt. Per saldo bedraagt
het resultaat EUR -167,79. Het bestuur acht deze kosten passend in
het streven de beschikbare fondsen van Stichting Cari zoveel mogelijk
te besteden aan het ondersteunen van de ontwikkeling van mens,
natuur en dier.

Het bestuur van Stichting Cari
M.C. Cornelisse (voorzitter)

Kosten
- Website
- Bank

Opbrengsten

0

41,08
126,71
167,79

Verlies

167,79
167,79

Bedragen luiden in euro.

A.J. Cornelisse (penningmeester)

J.J. Cornelisse (secretaris)

