Stichting Suikeroom is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende instelling of
“ANBI”. Ingevolge wettelijk voorschrift maakt de stichting de volgende gegevens openbaar:
Naam: Stichting Suikeroom
RSIN of fiscaal nummer: 8178.15.454
Bestuurssamenstelling:
Amos Frank, voorzitter;
Jaap Mulders, penningmeester
Secretaris, vacature
Contactgegevens: Postadres:
2e oosterparkstraat 213-2
1092BK Amsterdam
e-mail: Info@suikeroom.org
Strategie: Voor kansrijke en ambitieuze ondernemers met concrete groeidoelstellingen een platform
te bieden waar zij op laagdrempelige wijze toegang hebben tot ondersteuning door ervaren
ondernemers/investeerders in de vorm van (en/of) geld, kennis, netwerk, en tijd.
Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen bezoldiging
Doelstelling: Het helpen realiseren van ‘kleurrijke’ rolmodellen n in de Nederlandse samenleving om
hierdoor sociale cohesie, economische zelfstandigheid, nieuwe netwerken en de werkgelegenheid te
versterken.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2013: In de eerste 8 maanden van 2013 heeft Stichting
Suikeroom contact gehad met 55 (potentiële) ondernemers. Het contact kwam grotendeels tot stand
via de website van Suikeroom, deels ook door deelname aan events, zoals het PRIO event in
Rotterdam. In 6 gevallen heeft Suikeroom de ondernemer verder op weg kunnen helpen door haar of
hem te koppelen aan personen uit het netwerk van Suikeroom. 6 Aanvragen betroffen plannen die in
een te vroeg stadium verkeren maar wel interessant zijn. Deze worden gevolgd en opgevolgd. 9
aanvragen zijn nog in behandeling. In de maand september heeft Suikeroom deelgenomen aan het
event van de Dutch Dream Foundation. Hier zijn acht kandidaten geworven voor wie Suikeroom een
"pitch" met informal investors organiseert. Deze pitch gesprekken hebben plaatsgehad in november
2013 op een bijeenkomst met onder andere Syntens in Pakhuis De Zwyger te Amsterdam. In october
organiseerde Suikeroom een workshop bij Black Magic Women waar 25 onderneemsters enthousiast
aan deelnamen.
Na de introductie van de nieuwe website eind 2013 en mede door het verzorgen van workshops aan
leden van externe partijen is het aantal aanvragen in 2014 explosief gestegen. In 2014 hebben 299
ondernemers/ondernemers in spe een aanvraag bij Suikeroom ingediend. Het selecteren van
aanvragen is gewijzigd om alle aanvragers verder te helpen. De aanvragers worden telefonisch
benaderd. Degene die aan de eerste selectie criteria voldoen krijgen een aanmeldingsformulier
toegestuurd. 65 Ondernemers kwamen in aanmerking. De anderen zijn met een advies, alternatieve
financieringsvormen, verder op weg geholpen. Van degene die in eerste instantie geselecteerd
waren heeft 25 het aanmeldingsformulier ook daadwerkelijk terug gestuurd. In maart, juni en
november hebben we een pitch event georganiseerd waar in totaal 10 ondernemers hebben mogen
pitchen. Daar zijn 2 investeringen door Suikeroom Durfkapitaal zelf uitgekomen en 1 bemiddeling
naar kapitaal. Daarnaast had Suikeroom durfkapitaal vanaf maart tot en met december een
mediapartner, FunX Rotterdam. In samenwerking met Suikeroom is het programma “the pitch”
ontwikkeld waarin 2 ondernemers live hun bedrijf pitchen en waar een investeerder uit het netwerk
van Suikeroom een winnaar aanwijst. De kandidaten krijgen een media moment en de winnaar wint
een coachings gesprek met een passende investeerder. Helaas kon FunX de financiering van deze
campagne niet meer rond krijgen en is deze activiteit gestopt.

Vanaf 2015 zijn met steun van het Lloyds hotel in Amsterdam regelmatig inloopavonden gehouden.
Hierbij konden vooraf geselecteerde kandidaten (inmiddels ca 75) een laagdrempelig
coachingsgesprek voeren met ondernemers van Suikeroom. Het effect hiervan was tweeledig. In de
eerste plaats kreeg de kandidaat professionele feedback op zijn of haar plan. Waarbij kandidaten
regelmatig tot nieuwe inzichten kwamen. Vaak leidde deze gesprekken ook tot concrete hulp (wij
noemen dat ‘duwtjes’), waarbij in een aantal gevallen de kandidaat gedurende wat langere tijd werd
gevolgd. Los van een mogelijke financieringsmogelijkheid. Aan de andere kant biedt dit de
Suikerooms om op een ontspannen manier in contact te komen met mogelijke kandidaten om in te
investeren. Ook dit is in een aantal gevallen gebeurd, ook buiten het fonds Suikeroom om. Al met al
kan stichting Suikeroom stellen dat dankzij haar inspanningen zo’n 150 mensen een vaste baan
hebben gekregen door te werken in een van de ondernemingen die Suikeroom heeft ondersteund.
De huidige situatie:
Medio 2016 bleek de noodzaak van het Fonds steeds minder. De mogelijkheden voor ondernemers
om financiering te verkrijgen zijn sinds de start van Suikeroom in 2008 zeer verruimd. O.a. door
crowdfunding, een veel beter economisch en ondernemers klimaat en daarnaast een veel sterkere
focus op het ondersteunen van startende ondernemers (het z.g. start-up klimaat). De impact van wat
Suikeroom kon realiseren vanuit het financiële perspectief, is door de tijd ingehaald en bleek te klein
in verhouding tot de te leveren inspanningen en kosten.
De conclusie van de Suikerooms en het bestuur van de stichting eind 2016, was dan ook dat de
activiteiten door het investeringsfonds zouden worden gestopt. Waarna de werkzaamheden van de
stichting medio 2017 ook tot nader order zijn stilgezet.
De stichting is op dit moment bezig met een heroriëntatie. Want het maatschappelijke probleem
waar de stichting ooit voor is ontstaan is niet minder geworden. Alleen de focus om dat middels
kapitaal op te lossen is inmiddels niet meer de beste.
Een van de overwegingen is om de Stichting om te bouwen tot een soort ondernemers serviceclub,
waarbij een zo divers mogelijke groep ondernemers hun ervaring, kennis en netwerk ter beschikking
stelt aan ‘aanstormend talent’. Er zijn inmiddels veel gesprekken gevoerd met ondernemers die dit
een aansprekend idee vinden. Naar verwachting zal begin 2019 duidelijkheid ontstaan over deze
nieuwe koers. Dan zal ook worden heroverwogen of een ANBI status nog relevant is.
Financiële situatie:
In 2018 hebben er geen materiële wijzigingen plaatsgevonden in de financiën van de stichting.
Stichting Bestuurders hebben nooit recht op een vergoeding (gehad). Medio 2017 is het contract met
de medewerker die het management van de stichting deed opgezegd. De stichting heeft daarmee
per 2018 in de praktijk geen verplichtingen noch inkomsten meer.
Onderstaand de financiële situatie van de stichting over 2017.
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Balans en W/V rekening
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WINST EN VERLIESREKENING
Diverse bijdragen
Rente inkomsten
Totaal inkomsten

€
€

Management
Vergaderingen
Bankkosten
Overige kosten
Afschrijvingen

€
€
€
€
€

5.590
18
€

5.608

Totaal uitgaven

€

12.687

Resultaat

€

-7.078

31 december 2017

BALANS
Activa
Liquide middelen
Rabo R/C
Rabo Spaarrekening
Totaal liquide middelen

9.000
541
151
948
2.047

€
€
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Vorderingen
BTW
Vaste Activa
Investeringen Website
Afschrijvingen website
Totaal vaste activa

€
€

Eigen vermogen
Reserves
Resultaat boekjaar
Totaal eigen vermogen
Totaal Passiva
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€
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€

3.000

€

1.390

€

4.390

10.237
-8.701

Totaal Activa
Passiva
Kortlopende schulden
Crediteuren
Leningen
Totaal kortlopende schulden

€

3.000

8.469
-7.078
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