Publicatie gegevens van de Stichting Fonds der Familie Antheunis 2019
1. Contactgegevens:
Naam van de Stichting:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Website:
Fiscaalnummer:

Stichting Fonds der Familie Antheunis
Schiekade 77
3033BE Rotterdam
010-7271290
secretariaat@stichtingantheunis.nl
www.rotterdamsefondsen.nl

0027.74446

2. Doelstelling :
De stichting heeft ten doel het verstrekken van uitkeringen aan instellingen welke een
algemeen maatschappelijk belang beogen, van onderhoudsuitkeringen aan behoeftige
familieleden en anderen. De stichting wil de meest hulpbehoevenden in de

samenleving steunen.
3. Beleid:
Uitkeringsbeleid
De Stichting streeft er naar om, met instandhouding van het oorspronkelijke vermogen,
de jaarlijks ter beschikking staande middelen aan te wenden voor de doeleinden als
hiervoor vermeld. Er worden geen fondsenwervende activiteiten ondernomen.
Vermogen
Het bestuursbeleid is er op gericht om het oorspronkelijke vermogen, met inachtneming
van de jaarlijkse inflatie, tenminste in stand te houden voor het bereiken van de
statutaire doelstellingen. Het vermogen is nagenoeg geheel in effecten belegd en wordt
beheerd door externe adviseurs.
4. Bestuur:
Mr. D.F. Richters, voorzitter
Mr. M. van de Hoogen
Mr. M.H.G. Hoek
De bestuursleden ontvangen een kostenvergoeding van € 275, -- voor de door hen
uitgeoefende taken.
5. Activiteiten:
Het bestuur vergadert 2 maal per jaar, de aanvragen worden per e-mail behandeld.
In het jaar 2019 heeft Stichting Fonds der Familie Antheunis 171 aanvragen ontvangen
Van de 171 aanvragen zijn er 124 gehonoreerd.
6. Financiën:
Inkomsten uit vermogen en verkoop effecten bedroeg € 480.000,-Uitkeringen conform doelstelling in totaal € 83.000,-Kosten € 52.000,-7. Jaarrekening:
De door de accountant gecontroleerde jaarrekening, bestaande uit een balans en staat
van baten en lasten, voorzien van een toelichting, wordt jaarlijks in de jaarvergadering
van de Stichting besproken en vastgesteld.
Balans per 31 december 2019:

Vaste Activa
- Schilderijen
- Onroerend goed
- Financiële Beleggingen
Vlottende Activa
- Vorderingen en overlopende activa
- Liquide middelen
Eigen vermogen
Kortlopende schulden

PM
227.902
3.335.222
2.778
167.400
3.733.302
3.708.859
24.443
3.733.302

8. Toelichting op de balans
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en
resultaat, dat uitgaat van historische kosten.
Financiële beleggingen
De effecten zijn gewaardeerd tegen de beurskoersen per balansdatum. Alle
waardeverschillen, ongerealiseerd en gerealiseerd, en valutakoerswijzigingen met
betrekking tot effecten worden direct als opbrengst uit beleggingen in de rekening van
baten en lasten opgenomen.
Appartement
Het appartement wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen een nominale waarde,
verminderd met een eventuele voorziening voor oninbaarheid.
Overige activa en passiva
Deze worden opgenomen voor de nominale waarde of lagere realisatiewaarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
De opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

