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1. ALGEMEEN 

Donor Impact Invest Fund is voortgekomen uit het Pymwymic-donorfund en heeft tot doel om met 
Donor-geld te investeren in vroege-fase ondernemingen. De verzelfstandiging was nodig om meer 
zichtbaar en duidelijk te zijn over het eigen, specifieke doel. 
 

Wij geloven dat sociale ondernemers de kern vormen van de grote veranderingen die momenteel nodig 
zijn. De wereld zit vol met gepassioneerde, creatieve sociale ondernemers die innovatieve manieren 
bedenken en bouwen om uitdagingen aan te pakken en wereldwijde problemen om te zetten in 
duurzame bedrijven. Het Earth Charter (handvest van de Aarde) als universeel waarde-kompas vormt 
een inspiratie-kader bij ons werk. ( https://earthcharter.nl ) 

Sociale ondernemers hebben duurzame ondersteuning nodig, in combinatie met geduld en flexibiliteit. 
Momenteel hebben maar weinig investeerders de risicobereidheid of de middelen om jonge sociale 
ondernemingen te helpen voeden. Venture philanthropy biedt het antwoord op dit financieringstekort.  

 

 



Gedreven door een missie om de systeem-transformatie te versnellen, ondersteunt DIIF sociale 
ondernemingen in de startfase met zowel eigen vermogen als schuldinstrumenten. 

Dit Beleidsplan bestaat uit een weergave van de statuten voor wat betreft ANBI-regels, een 
samenvatting van de werkzaamheden van de DIIF, haar financiën en haar bestuursstructuur. Het 
Beleidsplan wordt indien nodig jaarlijks aangepast. 

 

2. STATUTEN 

Op 9 mei 2014 werd het donorfund opgericht onder de naam: Pymwymic; Donor Involve Fund. De 
oprichters Margaret van Beuningen- McGovern en Frank van Beuningen zagen de meerwaarde van 
schenkgeld als katalysator om in een vroegere fase te kunnen investeren. Schenkgeld biedt de 
mogelijkheid om anders naar risico en rendement te kijken; vertrouwen in de ondernemers, hun 
organisatie en business-plan staat voorop. 

Het doel van de Stichting luidt: “het verminderen van sociale ongelijkheid alsmede het oplossen van 
maatschappelijke- en milieuvraagstukken door het ondersteunen van bedrijfsmatige oplossingen. De 
Stichting is een instelling zonder winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 3 lid 5 van de statuten. De instelling 
streeft niet naar winst om de winst zelf. Voorop staat de missie van de onderneming en een gezonde 
groei naar onafhankelijkheid.” 

3. STRATEGIE 

Een ondernemingsgerichte filantropische organisatie met het doel om sociale ondernemingen in de 
zeer vroege startfase te financieren die wereldwijde problemen omzetten in duurzame bedrijven. DIIF 
wil de financieringskloof zien op te lossen voor seed-stage-bedrijven die betrekking hebben op de 
Sustainable Development Goals ("SDG"). Uiteindelijk is het gezamenlijke streven om de missie van de 
ondernemer te dienen, waardoor zij uiteindelijk niet meer afhankelijk is van donaties of venture 
philanthropy. Alle beschikbare kasstromen, na aftrek van kosten, zullen worden geherinvesteerd in 
nieuwe impactvolle startups in Nederland.  

        

 
4. ORGANISATIE 

    
·    Statutaire naam: Stichting Pymwymic Donor Involve Fund  
·    Publieke naam: Donor-Impact-Invest-Fund (DIIF) 
·    RSIN / Fiscaal nummer: 853997044 
·    KvK: 60655214 
·    Postadres: Amstel 256, 1017AL, Amsterdam 
·    Telefoon: +31 (0) 20 - 6204088 
·    Mail: bestuur@diif.foundation 

  



 

DIIF heeft een bestuur dat nauw samenwerkt met Ignaz Anderson (advies en fondswerving).  

Het bestuur vergadert gemiddeld 4 keer per jaar en bestaat op 31-12-2021 uit de volgende zes leden: 

• Ilse Bastmeijer; voorzitter 
• Frank van Beuningen; secretaris 
• Ad van der Sluijs; penningmeester 
• Bas van Ecke; lid, investeringen 
• Eveline Hilhorst; lid, communicatie en next-gen 
• Jeanne Specht Grijp (per 01-01-2022) 
 

 
Het bestuur vormt de dagelijkse leiding van de stichting  
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of vergoeding. 

 
5. BELEID & BESTUUR 

 
Conform richtlijnen van de Belastingdienst heeft het DIIF bepaalde publicatieverplichtingen. Deze staan 
allemaal vermeld op de website https://diif.foundation. Alle beleidsdocumentatie wordt jaarlijks herzien 
door het bestuur en vooraf goedgekeurd.  De jaarrekening wordt binnen 6 maanden na het kalenderjaar 
op de website gepubliceerd. 

 
6. ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING 

 
De DIIF is gebaseerd op de voornaamste overtuiging dat door het verstrekken van geduldig 
risicokapitaal aan de start van sociale ondernemingen, bijdraagt aan een diepgaande, duurzame 
ontwikkeling; een positieve bijdrage leveren aan de aarde en haar mensen. De focus van het DIIF ligt 
op 's werelds meest urgente problemen zoals verwoord in de SDG's van de Verenigde Naties en dus 
op sociale ondernemingen die innovatieve oplossingen voor die problemen bieden.  

Door geduldig risicokapitaal en praktische ondersteuning te bieden aan innovatieve en schaalbare 
sociale ondernemingen in het beginstadium, streeft DIIF ernaar een positieve sociaaleconomische en 
ecologische impact te garanderen en het donatiekapitaal te behouden voor toekomstige impact.  

De strategie van DIIF voor financieel en impactvol succes is om de financiële-, kennismanagement- en 
netwerk-kloven te overbruggen om sociale ondernemingen te helpen de Valley of Death door te komen 
en hen in staat te stellen op te schalen.  

DIIF zal voornamelijk vreemd vermogen verstrekken om de groei van Portfolio Companies te financieren 
en om een adequate kapitaalbasis te bieden voor potentiële financiële hefboomwerking.    De DIIF zal 
zich richten op minderheidsbelangen in de Portefeuillebedrijven. 

DIIF gelooft in flexibele bewaartermijnen om de totale (impact + financiële) rendementsdoelstellingen 
van een belegging verder te optimaliseren. 

De DIIF-portefeuille zal goed gediversifieerd zijn op de thema-gebieden empowerment/education, 
health, food/agriculture, energy (primaire SDG's) en financieringsinstrumenten (eigen vermogen en 
vreemd vermogen). De investerings- en toewijzingsbeslissingen zullen gebaseerd zijn op 
maatschappelijk- en milieu-belang, goed risicobeheer en diversificatieprincipes.  

DIIF maakt gebruik van een zeer ervaren investeringsteam met een sterke balans tussen vaardigheden, 
ervaring en netwerk, zowel binnen de investerings- als de impactruimte in Nederland. Het team 
combineert (i) hands-on inzet; (ii) uitgebreide trackrecords op het gebied van investeringen en 
bedrijfsvoering; (iii) ondernemersvaardigheden met persoonlijke investeringservaring in de start-, 
vroege en groeifase; en (iv) kennis van management en strategie op wereldwijde schaal.  



Deze unieke combinatie van partijen maakt het mogelijk investeringen en de benodigde ondersteuning 
voor waarde-creatie te identificeren, waardoor investeringen en impactrendementen (sociaal en zo 
mogelijk financieel) aannemelijk worden.  

Crowd-funding wordt mogelijk gemaakt via onze partner WhyDonate en voor Loongift werken we samen 
met Social Handshake. Beide zijn erkend om giften fiscaal aftrekbaar te laten zijn.   

De financiële middelen van de Stichting kunnen bestaan uit subsidies, schenkingen, legaten, bij 
testament verkregen vermogensbestanddelen en eventuele verdere inkomsten. 

Het samenstellen en het opmaken van de jaarrekening geschied door het bestuur. De jaarrekening en 
toelichting worden jaarlijks goedgekeurd door het bestuur en voor 1 juli op de website gepubliceerd. 

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 
voorziene projecten van de instelling haar doelstellingen. 

De Stichting besteedt de ontvangen inkomsten in overeenstemming met de doelstellingen zoals blijkt 
uit de statuten. 

Op grond van artikel 4 lid 3 van de statuten heeft geen enkele (rechts)persoon binnen de stichting een 
beslissende stem. Zo heeft geen enkele (rechts)persoon toegang tot en beheer van het vermogen van 
de stichting alsof het hun persoonlijk vermogen is.  

 
 


