
IB
 1

15
 - 

1Z
*2

FO
L 

 

Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen

1 Algemene gegevens fonds

Actief in sector (*)

In welke landen 
is uw fonds actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van het fonds

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van het fonds. Wat wil 
het fonds bereiken?

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 het fonds?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt het fonds 
inkomsten?



03 van 05

1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw fonds vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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2 Staat van baten en lasten 

Baten

Opbrengsten beleggingen

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot 
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

Subtotaal netto beleggingsresultaat

Overige baten

Totale baten

Doelbesteding/giften/donaties

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Administratiekosten algemeen

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

ICT kosten

Bestuurskosten

Communicatiekosten

Financiële kosten

Afschrijvingen

Overige lasten

Totale lasten

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ € €

+

–

+

+ +

– –

+ +

+ + +

Lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

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

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen
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Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef een toelichting op de 
staat van baten en lasten. 
Of vul de url naar de 
jaarrekening in als hier een 
toelichting in is opgenomen. 
Geef ook op de begroting 
of de voorgenomen 
bestedingen een toelichting.

2 Staat van baten en lasten (vervolg)
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	23_ML: Om haar doelstelling te realiseren, onderneemt de stichting een tweetal maatschappelijke activiteiten.  Ten eerste organiseert de stichting een eigen kunstatelier waar afasiepatiënten bijeenkomen om onder begeleiding van een kunstenaar te schilderen en te boetseren, en een galerie waar gemaakte werken tentoongesteld kunnen worden.  Ten tweede verleent de stichting donaties aan gelijksoortige initiatieven elders in Nederland. Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.  De stichting heeft geen winstoogmerk. Zij streeft in al haar activiteiten de officiële status van Algemeen Nut Beogende Instelling na en onderschrijft te allen tijde de daaraan verbonden voorwaarden.
	24_ML: De stichting was enig erfgenaam van haar oprichtster, Marline Fritzius. Hierdoor beschikt de stichting over voldoende vermogen om haar doelstelling gedurende een lange tijd te realiseren. De stichting werft daarom niet actief extra middelen. Zij staat wel open voor giften, legaten en erfstellingen van hen die de stichting een warm hart toedragen. Het vermogen van de stichting staat geheel ten dienste van de doelstelling van de stichting. Zo heeft onze oprichtster en erflaatster, Marline Fritzius, het gewild. De stichting streeft naar reële instandhouding van het vermogen. Dat betekent instandhouding van de waarde na aftrek van beheerskosten en rekening houdend met inflatie. Het resterende rendement besteedt de stichting geheel aan haar doelstelling. De stichting is dus een vermogensfonds.   Daarnaast bezit de stichting de panden Brouwersgracht 220 en 222. De stichting verhuurt van beide panden de bovenste etages. De benedenverdiepingen zijn in gebruik als atelier, galerie en kantoor van de stichting. 
	26_ML: De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.  Voor niet beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan derden een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het vergoedingsbeleid is erop gericht mensen te vergoeden volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij de status van de stichting van Algemeen Nut Beogende Instelling.
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	25_ML: Jaarlijks stelt de stichting een bedrag beschikbaar voor het verstrekken van donaties aan organisaties of particuliere initiatiefnemers die mensen met afasie beeldende kunst willen laten bedrijven. Het bestuur beoordeelt de aanvragen op grond van een aantal criteria. De criteria staan vermeld op de website. Het liquide vermogen heeft de stichting grotendeels in beheer gegeven bij een professionele vermogensbeheerder: InsingerGillissen te Amsterdam. Deze hanteert een behoudende beleggingsstrategie, gericht op de reële instandhouding van het vermogen. 
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	4_ML: De opbrengst beleggingen bestaan uit de waardeveranderingen van de effecten en deze omvatten zowel de gerealiseerde als de ongerealiseerde waardeveranderingen. De gerealiseerde waardeveranderingen bestaan voornamelijk uit dividendopbrengsten en resultaten bij verkoop.De overige baten bestaan uit de huuropbrengsten van Brouwersgracht 220 en 222. De persooneelskosten bestaan uit de inhuur van 0.67 fte.De overige lasten bestaan voornamelijk uit kosten begeleidend kunstenaars en bijeenkomsten en overige algemene beheerkosten.



