Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Super Chill
7 8 6 0 4 1 9 2

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

Keizersgracht 683, 1017DW, Amsterdam

Telefoonnummer
E-mailadres

info@superchill.org

Website (*)

www.superchill.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, België
2

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Kaufmann, Nicola Barbara Anna

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Noorloos, Johannes Bastiaan

Algemeen bestuurslid

Ponds - Bögels, Susanna Maria

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

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?

De doelstelling van de stichting is om kinderen beter voor te bereiden op hun
toekomst. De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat in 2030 het merendeel van
de ziektes bestaat uit mentaal gerelateerde aandoeningen. Om deze welzijnscrisis te
voorkomen, is het belangrijk dat kinderen van jongs af aan vaardigheden leren.
Vaardigheden waardoor ze goed kunnen omgaan met stress, met zichzelf, met succes
en tegenslagen. Dat ze weten wat ze nodig hebben, zelfvertrouwen en veerkracht
behouden. Maar ook dat ze leren omgaan met elkaar en de wereld. Deze
vaardigheden brengt de stichting naar de leerlingen d.m.v. oefeningen gebaseerd op
mindfulness en yoga via schaalbare technologische kanalen (app, web-functie). De
stichting wil wereldwijd minimaal 2 miljoen kinderen bereiken. Daarnaast doet de
stichting samen met de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de effectiviteit van
de oefeningen.

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?

De stichting heeft een online applicatie ontwikkeld, waarmee docenten in het
basisonderwijs (vooralsnog in Nederland en Vlaams sprekend België) in de klas hun
leerlingen genoemde vaardigheden kunnen aanleren. De applicatie is samen met
docenten ontwikkeld (UX / UI) zodat ze het kunnen gebruiken op momenten op de dag
dat zij ondersteuning kunnen gebruiken (Dagstart, stressmomenten, wisselmomenten,
geen fut in de klas). Op deze manier kost het docenten geen extra tijd. Er zijn genoeg
oefeningen om elke week een nieuwe te doen en herhaling is key voor het aanleren.
De vaardigheden worden op een toegankelijke manier aangeboden in korte filmpjes en
luisterfragmenten. Voorkennis is niet nodig en iedereen kan het. De applicatie is
zodanig gebouwd dat de verschillende onderdelen kunnen worden opgenomen in de
dagelijkse routine in het klaslokaal, wat het meeste resultaat biedt. Door de applicatie
aan te bieden aan docenten en klaslokalen, wil de stichting waarborgen dat ieder kind
toegang heeft tot deze vaardigheden en dat achtergrond of gezinssituatie geen invloed
heeft. Om zoveel mogelijk docenten te bereiken organiseert de stichting themaweken,
activaties met ambassadeurs, inhoudelijke sessies en campagnes die aansluiten bij de
belevingswereld van zowel kinderen als docenten.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting draait volledig op donaties. Alle diensten worden volledig gratis
aangeboden aan docenten (e.a.)
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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).

De inkomsten worden besteed aan 1. het bouwen, verbeteren en onderhouden van de
applicaties. 2. aan het ontwikkelen, verbeteren en onderhouden van
communicatiekanalen (website, sociale kanalen, en nieuwsbrief programma) 3. aan
community management zoals bijeenkomsten met ambassadeurs, beurzen,
congressen, symposia, workshops voor leraren, scholen en organisaties die
geinteresseerd zijn 4. themaweken, actuele activaties (citotoetsen, musical, begin
schooljaar, welzijn) 5. ontwikkeling van communicatie materiaal voor kanalen, in
klaslokalen, voor docenten, voor ouders en voor beleidsmakers 6. aan speciale
ambassadeurs die bekend zijn en passen in de belevingswereld van kinderen én
docenten.

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

https://superchill.org/wp-content/uploads/2022/05/Policy-Super
-Chill-foundation-2022.pdf

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

Het bestuur is volledig onbezoldigd.

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.

Ontwikkelen, verbeteren en onderhouden applicatie.
Ontwikkelen van oefeningen met de desbetreffende vaardigheden
Productie van oefeningen voor in applicatie (video, geluid, desing, studios, editing, etc.)
Ontiwkkelen, verbeteren en onderhouden van de website
Bewustwordings campagnes over het welzijn van kinderen en de werkdruk in de
klaslokalen
Beurzen, congressen en workshops
Communicatie materiaal
Wetenschappelijk onderzoek
Salaris directeur en (externe) medewerker(s)
Bestuursaansprakelijkheidverzekering
Themaweek voor alle klassen in NL en BL (productie, talent, communicatiemateriaal,
live moment, mediabudget etc.)
Gecancelde shoot vanwege corona

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

https://superchill.org/wp-content/uploads/2022/05/Policy-Super
-Chill-foundation-2022.pdf

Open

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

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

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

230.824

€

+
€

0

+

Totaal

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

230.824

€
€

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

116.460

Totaal

€

230.824

+
€

+
€

114.364

0

0

+
€

€

114.364

€

€

230.824

+

€

0

€

+

https://superchill.org/wp-content/uploads/2022/05/Jaarverslag-Stichting-Super-Chill-2021.pdf

+
€

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

€

€

+

€
€

0

+
0

€
€

924.500

+

€
€

924.500

+
0

+

+

€

924.500

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

432.566

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

226.220

€

Personeelskosten

€

99.560

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

51.800

Som van de lasten

€

810.146

€

0

Saldo van baten en lasten

€

114.354

€

0

Som van de baten

Lasten

+

0

€

+
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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.

https://superchill.org/wp-content/uploads/2022/05/Jaarverslag-Stichting-Super-Chill-202
1.pdf

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://superchill.org/wp-content/uploads/2022/05/JaarverslagStichting-Super-Chill-2021.pdf

Open

