JAARVERSLAG 2021 STICHTING THE FLORIS
Conform de publicatieplicht voor Algemeen Nut Beogende Instellingen uit hoofde van de
Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994 publiceren wij op deze pagina de volgende
gegevens over het jaar 2021.

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam
Stichting The Floris (The Floris)

KVK en/of RSIN nummer
73725439

Postadres
Sumatrakade 615, 1019 PS te Amsterdam

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
De stichting heeft ten doel om zich vanuit het oogpunt van rechtsstatelijkheid te beijveren voor het scherp
én begrijpelijk voeren van een debat over de fiscaliteit, teneinde meer aandacht te vestigen op dan wel
te vragen voor de gerechtvaardigde belangen van belastingplichtigen, en voorts al hetgeen met één en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin
van het woord.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De stichting probeert haar doelen te bereiken door:
A. het initiëren, realiseren en in standhouden van een web-platform/digitaal platform;
B. het financieren van (gerechtelijke) procedures;
C. het (doen) voorzien in relevante cursussen en trainingen
D. het werven van fondsen,
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders
Hiervoor verwijzen wij naar actuele informatie op deze website: klik hier

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling

Verkort jaarverslag 2021
In 2021 is er een aantal vitale stappen gezet in de richting van een lancering van The Floris (gepland voor
Q4 2022) voor haar leden en voor het publiek:
! Stichting The Floris ontving van Gieskes Strijbis Fonds een financiering van 20K voor de eerste fase van
operationalisering op voorwaarde van een verdere conceptualisering van de uitgangspunten van The
Floris en daarbij behorend business plan.
! Het Bestuur en de Raad van Toezicht hebben samen met Gieskes Strijbis Fonds, en vervolgens ook
intern, een aantal vruchtbare bijeenkomsten gehad waarin de outlines van een concrete uitvoering van de
korte- en middellange termijnstrategie in kaart werden getekend.
! Met behulp van een externe consultant is het concept en de strategie van The Floris verder scherpgesteld
en uitgewerkt in een businessplan.
! Gedurende het jaar zijn de inspanningen voortgezet voor vorming van een “Ronde Tafel”: een gezelschap
van professionals uit het fiscale domein die beschikbaar zijn voor het schrijven van artikelen en die de
eindredacteur adviseren.
! Eind 2021 werd een aanvang gemaakt met de bouw van een nieuwe website, die de huidige moet
vervangen, rekening houdend met een hoogfrequentere contentproductie, en ook met de back office van
het ledenmodel (aanmeldingen en andere administratieve functies).
! De komende periode wordt nog niet gewerkt aan het financieren van (gerechtelijke) procedures. Dat is
nog een brug te ver.
! In verband met de zeer beperkte middelen voor de stichting is de uitkomst van conceptualisering dat we
klein moeten beginnen en langzaam moeten groeien, waarbij het creëren van draagvlak onder de groep
van fiscale professionals key is voor de groei van de organisatie en ook voor eventuele verdere
maatschappelijke bijdragen.

FINANCIËLE GEGEVEN
Balans ultimo 2021
Activa

Passiva

Financiële activa

Eigen vermogen

EUR 20.000

Totaal

EUR 20.000

Vordering Gieskes Strijbis Fonds

EUR 20.000

Totaal

EUR 20.000

Overzicht van baten en lasten 2021
Baten
Gift (toegezegd, op basis van facturen) EUR 20.000
Lasten
Kosten consultancy

EUR 3.630,00

Bankkosten

EUR 121,24

Saldo baten en lasten

EUR 16.248,76

Toelichting
De Stichting heeft in 2021 een toezegging van EUR 20.000 gekregen van het Gieskes Strijbis Fonds ten
behoeve van de uitvoering van haar doelstellingen in de opstartfase (t/m Q1 2023), op basis van ingediende
facturen. In de loop van 2021 is voor een bedrag EUR 3.630 aan kosten voor consultancy gemaakt.

