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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?
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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)


	1	Algemene gegevens fonds
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: Ir B.T.A. Westerouen van Meeteren
	15: 
	14: 
	16: Mevr. E.T.H. van Wijngaarden-Raben
	17: Drs. Ing. W.G.F. Wassink
	10: Nederland, specifiek de regio Rijnmond
	11_A4: 0
	12_A4: 0
	7: [Welzijn - Overig welzijnswerk]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	18_ML: 
	0: Stichting 't Hofje van Gerrit de Koker
	5: https://www.rotterdamsefondsen.nl/fondsen/stichting-t-hofje-van-gerrit-de-koker/
	2: Prinses Julianalaan 28
	4_EM: gerrit@gerritdekoker.nl
	1_KVK: 41125442
	6_RSIN: 002766668
	3_TEL: 0102122710
	21_ML: De Stichting heeft ten doel het bevorderen en instandhouden van huisvestingsvoorzieningen en additionele voorzieningen voor ouderen van Christelijke Huize in de regio Rijnmond alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevordeljk kan zijn (Artikel 2 Statuten).Door het geven van schenkingen wil het fonds bijdragen aan het welzijn van ouderen.
	23_ML: De stichting ontvangt aanvragen voor schenkingen, beoordeelt deze aanvragen, tooest de aanvragen aan de doelstelling en kent een schenking (gedeeltelijk) toe of wijst deze af. De aanvragen wordt verspreid over het jaar ontvangen. De beslissing vindt meestal plaats door consultatie tussen de bestuursleden en worden gratificeerd in de eerstvolgende bestuursvergadering.
	24_ML: Het fonds is een vermogensfonds, dat wil zeggen dat de schenkingen en kosten worden gefinancierd uit de opbrengsten van beleggingen. Er worden geen fondsen geworven.
	26_ML: Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaanheden. Er zijn geen personeelsleden of vrijwilligers die werkzaamheden boor het fonds verrichten.
	27_ML: Alle schenkingen zijn hieronder te vinden:Aanvrager                                           Toegezegd bedrag (EUR)Laurens activiteitenbegeleiding          11.000Amandelhof verbouwing                       7.000Powergarden Kralingen                        7.000Maaltijdproject Kwetsbare Ouderen     6.095Nederland Cares                                  5.500Stichting Wij voor jou                            5.000Rolstoelbus Riederborgh                      5.000Talentstrateeg New Memories             5.000Stichting STRAS Lekker Oud Worden 5.000Laurens kerstconcert voor ouderen     4.500Bedtime Stories Erasmus MC              3.500Ikazia zkh Bewegen                             3.000Stichting Argos                                     2.000Regentengeld hofje                              1.500Correctie schenkingen 2019               -/- 575Totaal                                                 71.020
	25_ML: Zie hieronder in het activiteitenverslag.
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27: 
	_MLT: 
	knop: 


	3: 
	1: 
	1_A7: 210121
	2_A7: 5278
	3_A7: 204843
	4_A7: 
	5_A7: 204843
	6_A7: 71020
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 4598
	10_A7: 0
	11_A7: 48
	12_A7: 116
	13_A7: 0
	14_A7: 206
	15_A7: 0
	16_A7: 650
	17_A7: 76638
	18_A7: 128205

	2: 
	1_A7: 42385
	2_A7: 4881
	3_A7: 37504
	4_A7: 
	5_A7: 37504
	6_A7: 26290
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 4598
	10_A7: 0
	11_A7: 40
	12_A7: 237
	13_A7: 0
	14_A7: 301
	15_A7: 0
	16_A7: 2933
	17_A7: 34399
	18_A7: 3105

	3: 
	1_A7: 46000
	2_A7: 5000
	3_A7: 41000
	4_A7: 
	5_A7: 41000
	6_A7: 30000
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 4600
	10_A7: 0
	11_A7: 50
	12_A7: 250
	13_A7: 0
	14_A7: 300
	15_A7: 0
	16_A7: 700
	17_A7: 35900
	18_A7: 5100

	0: 
	0: 2020
	1: 2019
	2: 2021

	0_JR: 2020
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	4_ML: De jaarrekening behoeft niet te voldoen aan de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is echter opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C 1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.



