Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting EMMET Energy

Nummer Kamer van
Koophandel

7 2 6 7 2 4 2 0

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

Boerhaavelaan 32, 5644BD Eindhoven

Telefoonnummer

0 6 2 2 6 6 7 5 2 9

E-mailadres

basjan.dane@emmetenergy.com

Website (*)

www.emmetenergy.com

RSIN (**)

8 5 9 1 9 2 1 0 6

Actief in sector (*)

Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

7

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

van Putten, Arnold Jan

Secretaris

van der Dennen, Johan Peter

Penningmeester

Dane, Bastiaan Jan

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe energieopslag en conversiesystemen en
toepassingen, ten behoeve van het algemene nut van het terugdringen van de CO2
uitstoot in de wereld en in Nederland in het bijzonder.

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?

Foundation management plan (Beleidsplan)

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting EMMET Energy (STEE) ontvangt inkomsten van particulieren en bedrijven en
stichtingen.
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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

Stichting EMMET Energy ziet erop toe dat vrijwel alle inkomsten ten goede komen aan
de aankoop van middelen om het onderzoek mogelijk te maken. Enkel de kosten voor
het gebruik van een bankrekening, notaris en de inschrijving van de KvK e.d., kunnen
worden aangemerkt als kosten die niet direct betrekking hebben op onze projecten.

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

https://www.emmetenergy.com/wp-content/uploads/2018/10/
Beleidsplan-Stichting-EMMET-Energy.pdf

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

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning van stichting EMMET Energy.
Vrijwilligers die onkosten hebben gemaakt voor stichting EMMET Energy kunnen na
toestemming deze declareren. Vooralsnog indien deze declaratie wordt omgezet in een
gift. Het bestuur houdt een lijst bij van vrijwilligers aan wie deze toestemming is
verleend.

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.

- Ontwerp en bouw van de proef installatie. In 2020 zo’n 1,5 FTE
- De voortgang wordt gerapporteerd in update verslagen en op een LinkedIn Blog (zie
url hieronder)
- De ontworpen processen en testresultaten worden als “open source” gepubliceerd op
onze website onder /publicaties/ en daarmee beschikbaar gesteld aan de
maatschappij.
- Interne overleggen, meerder malen per maand
- Enkele presentaties aan externe partijen (TenneT, TNO, Gasunie, Empuls etc)
- Bezoeken (veelal online) seminars
- Overleg met de TU/e 2 keer per maand
- Overleg met hoofdsponsor (1 keer per 3 maanden)
- Ontwikkelen presentatie materiaal
- stichting werkzaamheden, administratie etc.

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

https://www.linkedin.com/company/emmet-energy/?
viewAsMember=true

Beschikbaar vermogen wordt op de bankrekening aangehouden.

Open

Open
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Balans

Balansdatum

3 1

–

1 2

–

2 0 2 0

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

0

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

0

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

€

0

Herwaarderings
reserve

€

€

0

Overige reserves

€

€

+
0

Voorraden

€

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

0

Effecten

€

€

0

Liquide middelen

€

€

104127

+
€

+

Totaal

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

0

€
€
€

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€

20000

0

€
€

+
€

+
€

0

0

+
€

84127

€

€

0

+

€

0

+

Op 31-12 had de stichting 104.127 euro op de bankrekening beschikbaar.
20.000 hiervan is een langlopende schuld naar 2 particuliere verstrekkers van een lening van 10.000 euro.
Het overige kapitaal is volledig bestemd voor de stichtingsdoelstelling.

0

+
€

0
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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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

60000

€

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

+

+

€

0

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

22704

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

205

Overige lasten

€

81

Som van de lasten

€

0

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

Som van de baten

Lasten

0

€

451

€

+

€

+
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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.

De totaaltellingen werken niet in het invulformulier.
De totalen zijn:
Inkomsten: 60.000 euro
Uitgaven: 23.442,34 euro
Het batig saldo is beschikbaar op de bankrekening en zal het komend jaar worden
gebruikt voor de stichtingsdoelstelling.

Open

