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The GreenBox is een non-profit communicatiebureau dat 
impactmakers helpt met het vergroten van hun bereik. Met 
creatieve ideeën maken wij het verschil voor de non-profitsector in 
Nederland. 
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VOORWOORD
Wat gebeurt er als je een groep gedreven, creatieve en overenthousiaste 
communicatieprofessionals bij elkaar zet? The GreenBox is begonnen met een goed idee, maar 
nu wordt het tijd om impact te maken.

Er zullen maar weinig organisaties zijn die 2017 
kenmerken als een onbewogen jaar. Het was 
een jaar, zowel nationaal als internationaal, 
van politieke spanning en polarisatie. Het was 
een jaar waarin overheden wederom té weinig 
concrete actie tegen de klimaatproblematiek 
ondernamen. En het was een jaar waarin de 
verdere digitalisering van de wereld onze sociale 
verhoudingen wist te ontwrichten op het gebied 
van macht, status en gender.

Maar 2017 was ook het jaar waarin bedrijvigheid 
weer mondjesmaat begint toe te nemen - 
althans, binnen de creatieve industrie. De crisis 
lijkt definitief achter ons te zijn gelaten, waardoor 
het vertrouwen tussen opdrachtnemer en -gever 
toeneemt. 

Dit was voor Bureau Box reden genoeg om in mei 
2017 het startschot te geven voor Stichting The 
GreenBox. Dit non-profit communicatiebureau 
bestaat uit een beweging van creatieve 
marketing- en communicatieprofessionals, die 
vrijwillig hun talenten inzetten voor het goede 
doel. Opdrachtgevers van The GreenBox - veelal 
kleine, lokale non-profit instellingen die niet in 
aanmerking komen voor subsidie - kunnen een 

beroep doen op onze talenten, om zo een stapje 
dichter bij hun organisatiedoelstellingen te komen.

In dit jaarverslag leest u wat Stichting The 
GreenBox het afgelopen jaar - of half jaar, 
om precies te zijn - voor activiteiten heeft 
ondernomen. Ook werpen we een blik vooruit, 
op het komende jaar: Hoe moet onze organisatie 
groeien, zowel in vrijwilligersomvang als het 
aantal opdrachtgevers?

Namens het bestuur van Stichting The GreenBox,

Remi Huigen
Voorzitter
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• Amnesty International vraagt ons mee te 
werken aan de promotie van een evenement. 
De eerste opdracht is binnen.

• Joy Kon gaat aan de slag als vrijwilliger en 
bestuurslid.

• Hendrik v/d Net wordt als nieuwe vrijwilliger 
aangenomen. Hij kan zeer goed tekenen en is 
een talentvolle Illustrator en Web Developer.

• Voor Starters 4 Communities maken wij Info 
Graphics en Canvas voor Facebook. Deze 
opdracht wordt door de nieuwe vrijwilligers 
Hendrik en Joy gemaakt. 

• Bestuursleden gaan naar de 
vriendenbijeenkomst van Nudge in het 
thema van Global Goals- kansen voor 
impact. De bijeenkomst is op het kantoor van 
Fairphone in Amsterdam.  

• De stichting ontvangt haar eerste donatie.
• The GreenBox verzorgt workshops voor 

Starters4Communities. Workshops 
worden gegeven door Arent Muller 
(communicatiecoach).  

• Jacques Beket meldt zich als nieuwe 
vrijwilliger aan. Hij heeft 25 jaar voor de krant 
gewerkt en is DTP’er. 

• Stichting The GreenBox sluit zich bij Nudge 
aan.

• Voor een benefietconcert van Janine Janssen 
maken wij promotie-materiaal, waaronder; 
donatieformulieren, folders, flyers en een 
informatiebrochure. 

• Tessa Klooster meldt zich als ons derde 
vrijwilliger aan!

• Mara Linnekamp komt als vrijwilliger bij The 
GreenBox werken.

• We leveren onze eerste vriendendienst via 
Nudge. Voor Stichting By The Ocean We 
Unite werken we mee aan landkaarten voor 
hun expeditie naar Denemarken. 

• Bestuursleden gaan naar Collegetour: 
Betteke Ruler— Nieuwe mannieren van 
communiceren binnen de non profit sector. • Oprichting van Stichting The GreenBox.

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

• Wij ontwerpen voor Stichting Movies that 
Matter een logo.

• Tessa heeft als vriendendienst via Nudge een 
persbericht geschreven voor Ecodorp Boekel.  

• Wij organiseren een vruchtbare 
kennismaking tussen Villa Pardoes, Sensiks 
(Mediajaar congres leren kennen) en The 
GreenBox. Een joint campagne gaat volgen...
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1. BESTUUR AAN HET WOORD
The GreenBox is een bureau door en voor impactmakers. Van burgers met 
initiatieven tot organisaties met duurzame plannen en ideeën. Wij helpen hun 
graag met het bereiken van een publiek. 

1.1. VERSLAG VAN HET BESTUUR 
Toen we halverwege 2017 van start gingen was 
onze focus gericht op het uitbreiden van ons 
team. Zowel creatieve vrijwilligers, die werk voor 
ons bureau kunnen verzorgen, als bestuursleden 
die de organisatie in goede banen leiden.

1.2. VERSLAG VAN ACTIVITEITEN

user-alt



• Interne resources voor vrijwilligers uitbreiden 
om meer toffe producten te kunnen maken. 

• Eind 2018 hebben we 40 vrijwilligers aan onze 
organisatie verbonden.

• Een vernieuwd beleidsplan schrijven.

• Een voltallig bestuur aanstellen.

• Betere zichtbaarheid en herkenbaarheid op 
social media en het web.

• Een ANBI status verkrijgen.
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2. VOORUITZICHT
Onze stichting zet zich in voor lokale, kleinschalige non-profits in Nederland. 
Wij richten ons uitsluitend op deze kleinschalige initiatieven, omdat we van 
mening zijn dat we hier de meeste effectieve toegevoegde waarde kunnen 
leveren.

2.1. DE TOEKOMST 
In 2018 moeten we met onze stichting op zoek 
gaan naar een duurzaam financieringsmodel. 
Om de groei van de stichting te verzekeren en 
toekomstige beslissingen in goede banen te 
leiden, willen wij de doelgroep en doelstellingen 
van de stichting nog beter in kaart brengen. 

Met een duidelijke richting kunnen fondsen 
slimmer worden aangevraagd om vervolgens 
geïnvesteerd te worden in onze doelstellingen. 
Hopelijk kunnen we zo nog meer impact maken. 
The GreenBox zal nauw met een fondsenwerver 
samenwerken om optimale resultaten te bereiken 
en een ANBI-status te verkrijgen.  
 
Daarnaast hopen wij investeerders te vinden die 
de stichting willen ondersteunen en projecten 
willen sponsoren. Om dit doel te realiseren zoeken 
wij vanuit een ondernemersperspectief naar de 
vorm die het meest geschikt is om The GreenBox 
te financieren. 

Hiervoor gaan we o.a. samen met drie 
studenten van de Hogeschool Windesheim aan 
een onderzoek werken. Daarbij brengen we 
succesvolle vormen van financiering in kaart, 
ten opzichte van het soort impact dat gemaakt 
wordt. Wij hopen de resultaten medio 2018 te 
ontvangen.  
 
Tot slot zullen wij extra vrijwilligers werven om 
meer stichtingen van goede marketing- en 
communicatiecampagnes te kunnen voorzien.

2.2. TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN 
In 2018 denken wij de volgende actitiveiten te 
volbrengen.

leaf
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3. ONZE ORGANISTATIE
Wij zijn een stichting en hebben dus geen winstoogmerk. De profit die we 
maken, is niet voor ons, maar voor de maatschappij. Dat doen we door de 
impact van onze opdrachtgevers te vergroten,maar ook die van ons. Want: 

3.1. ALGEMENE GEGEVENS

3.2. BESTUUR 
Stichting The GreenBox heeft voor ogen om een 
bestuur bestaande uit vijf leden te installeren. 
Bestaande uit de initiële bestuurders, Remi Huigen 
en Isabel Kofflard, en drie mede-bestuurders. 
Per 1 november 2017 is Joy Ckili in het bestuur 
toegetreden, met vijfde lid als functie.  
 
Voor 2018 staat de completering van het bestuur 
op het programma. Dat houdt in dat er per direct 
gezocht wordt naar een penningmeester en 
secretaris. 
 
Het bestuur van stichting The GreenBox is 
onafhankelijk en wordt niet bezoldigd. Wél krijgen 
zij een onkostenvergoeding van niet meer dan 
€95,00 per maand. Alle bestuursleden zijn na hun 
termijn van vier jaar herkiesbaar.

Statutaire zetel:
Weteringpad 100, 3762 ES  SOEST

KvK-nummer: 68706871

E-mail: hi@thegreenbox.nl

Fiscaal nummer (RSIN): 8575.56.952

Website: www.thegreenbox.nl

Telefoon: 035 466 73 71

Triodos Bank: NL43 TRIO 0338 6177 28

Taken en werkzaamheden: 

Aanspreekpunt voor vrijwilligers, redacteur 
van website, redacteur van social media 
kanalen, fungeert als projectmanager, 
vertegenwoordigd de stichting tijdens 
officiële gelegenheden.

REMI HUIGEN 
Voorzitter

ISABEL KOFFLARD 
Vice-voorzitter

JOY KON 
Vijfde lid

VACANT 
Penningmeester

VACANT 
Secretaris

Taken en werkzaamheden:  

Neemt initiatieven, coördineert en zorgt voor 
uitvoering van bestuurstaken, lijdt vergaderingen, 
vertegenwoordigd de stichting en coördineert de 
creatieve aspecten van de core business.

Taken en werkzaamheden:  

Vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid, 
controleert de penningsmeester, fungeert als project- en 
accountmanager.

Stichting The GreenBox is per direct op zoek naar een 
penningmeester om haar bestuur te komen versterken. 
Tot deze vacatie gevuld is, neemt de vicevoorzitter de 
taken van penningmeester waar.

Stichting The GreenBox is per direct op zoek naar een 
secretaris om haar bestuur te komen versterken. Tot 
deze vacatie gevuld is, neemt het vijfde lid de taken 
van secretaris waar.

?

?

briefcase
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3.3 VRIJWILLIGERS 

Dit zijn de mensen die ons werk mogelijk maken. Het zijn onze helden! Zij zetten belangenloos hun 
tijd en talent in voor onze opdrachtgevers, om zo een individuele bijdrage te doen. Of je nou student, 
professionial of (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent, iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen.

In 2018 willen we deze groep uit gaan breiden. Daarvoor zullen we actief gaan werven, in persoon maar 
ook via onze socials.

Naam:
Job:
Vrijwilliger sinds:
E-mail:
Uren (per maand):

Nina Blanken
Tekst schrijfster 
December 2017
nina@thegreenbox.nl
10

Naam:
Job:
Vrijwilliger sinds:
E-mail:
Uren (per maand):

Hendrik v/d Net
Graphic Designer
november 2017
hendrik@thegreenbox.nl
12

Naam:
Job:
Vrijwilliger sinds:
E-mail:
Uren (per maand):

Mara Linnekamp
PR consultant
September  2017
mara@thegreenbox.nl
10

Naam:
Job:
Vrijwilliger sinds:
E-mail:
Uren (per maand):

Tessa Klooster 
Copywriter
Augusut 2017
tessa@thegreenbox.nl
10

Naam:
Job:
Vrijwilliger sinds:
E-mail:
Uren (per maand):

Patricia Gebhrardt 
Graphic  Designer
September 2017 
partricia@thegreenbox.nl
3

Naam:
Job:
Vrijwilliger sinds:
E-mail:
Uren (per maand):

Jacques 
Graphic Designer
December 2017
jacques@thegreenbox.nl
8
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4. FINANCIEEL VERSLAG
Op financieel vlak was het nog geen spannend jaar. Onze intentie - om de 
kosten zo laag mogelijk te houden - is voor nu gelukt. Volgend jaar wordt 
dat anders, als we onze groei moeten bekostigen.

4.1 JAARREKINING
In het (half)jaar dat Stichting The GreenBox actief is, heeft zij € 431,38 aan baten mogen ontvangen 
van vrienden en familie. Zo is o.a. ons promotiemateriaal bekostigd. Gemaakte kosten voor beheer en 
administratie zijn uitsluitend de bankkosten van Triodos. 

money-check

WINST- EN VERLIESREKENING 2017

INKOMSTEN

Inkomsten uit eigen fondsenwerving                       € 350,00

Inkomsten uit gezamenlijke acties                       €            -

Inkomsten uit acties van derden                       €   81,38

Inkomsten uit subsidies                       €             -

Inkomsten uit beleggingen                       €             -

Overige inkomsten                       €          -

TOTAAL INKOMSTEN                      € 431,38

BESTEDINGEN

Kosten werving baten €   133,85

Kosten beheer en administratie                       €   66,38

Besteed aan doelstelling €             -

Toevoeging aan reserves                      €      231,15

Ontrekking aan reserves           -

TOTAAL BESTEDINGEN € 431,38
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4.2 BALANS
Omdat The GreenBox (nog) geen eigen pand of andere investeringen heeft, bestaat de balans alleen 
uit rekening courant; hetgeen dat The GreenBox op 31 december 2017 aan liquide middelen te besteden 
had.

OMSCHRIJVING BATEN LASTEN

Rekening courant €231,25

€231,25

€231,25 €231,25

WINST- EN VERLIESREKENING (VERVOLG) 2017

BATEN

Immateriële vaste activa €    - 

Materiële vaste activa €    -

Vorderingen en overlopende activa €    -

Liquide middelen €    -

TOTAAL BATEN €    -

LASTEN

Reserces en fondsen €    - 

Langlopende schulden €    - 

Kortlopende schulden €    - 

TOTAAL LASTEN €    -



10 Jaarverslag 2017

APRIL  2018

4.3. TOEKOMSTIGE BEGROTING
De begroting over 2017 wordt aangeboden met de raming voor de jaren 2018 en 2019. Deze raming is 
bedoeld om richting te geven aan het beleid. Ten tijde van dit schijven ziet de balans van Stichting The 
GreenBox er anders uit. Zo heeft de stichting een informal investor aangetrokken. Deze investor heeft 
The GreenBox €15.000,00 geleend, om de eerste jaren te groeien en te investeren tegen een vaste rente 
van 4%.  

BEGROTING The GreenBox/ meerjarenraming 2018 2019

INKOMSTEN

Uit eigen fondsenwerving € 53.000,00 € 75.000,00

Uit gezamenlijke acties €     3500,00 €  10.000,00

Uit acties van derden €                    - €                    -

TOTAAL INKOMSTEN   € 53.000,00 € 85.000,00

BESTEDINGEN

Kosten werving baten  € 50.000,00 € 50.000,00

Kosten beheer en administratie  €      2000,00  €       2000,00

Kosten bestuur en vrijwilligers  €   10.000,00 €    15.000,00

Besteed aan doelstelling €    31.500,00 €   58.000,00

Toevoeging aan reserves €                    - €                    -

Ontrekking aan reserves €                    - €                    -

TOTAAL BESTEDINGEN   € 53.000,00 € 85.000,00

BATEN

Immateriële vaste activa €                    - €                    -

Materiële vaste activa €                    - €                    -

Vorderingen en overlopende activa €                    - €                    -

Liquide middelen  €   15.000,00  €   15.000,00

TOTAAL BATEN € 15.000,00  € 15.000,00

LASTEN

Reserves en fondsen €                    - €                    -

Langlopende schulden €                    - €                    -

Kortlopende schulden €  15.000,00 €  15.000,00

TOTAAL LASTEN € 15.000,00 € 15.000,00
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