Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
4 1 1 2 7 6 7 0

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

Hugo de Grootstraat 96
0 6 1 0 4 1 4 8 2 0

E-mailadres

stichtingvwb@live.nl

Website (*)

via Vereniging Rotterdamse Fondsen

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 7 6 4 4 8 5 7

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Marie-Jantien Kreeft

Secretaris

Rutger Boot

Penningmeester

Ernst Japikse

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het doel van de Verzameling van Wijngaarden-Boot luidt:
Het doel der Stichting is het bevorderen van het kunstleven, meer in het bijzonder op
muzikaal gebied, in de stad Rotterdam, en het bevorderen van de Franse cultuur in
die stad.

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

3 maal per jaar, te weten in januari, mei en oktober wordt door het bestuur op basis
van de door stichting gebruikte methode een keuze gemaakt uit de aanvragen die
voorliggen. Het bestuur handelt hierbij de volgende zaken af:
1) Selectie van de aanvragen en het afwijzen van kansloze aanvragen die niet binnen
de doelstellingen van de stichting passen.
2) Het selecteren van kansrijke aanvragen en het doen van een financiele bijdrage.
Door een financiele bijdrage te leveren aan culturele evenementen in de stad
Rotterdam tracht de stichting haar doelstellingen te bereieken.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten komen uit het stamkapitaal. De inkomsten van het stamkapitaal komen
voort uit het kapitaal van wijlen dhr. Van Wijngaarden en wijlen mevr. Boot.
Het stamkapitaal wordt aangehouden bij Van Doorne die als financieel adviseur van de
stichting door het bestuur is aangesteld.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Er wordt aan de hand van een besliskader een selectie gemaakt uit de mogelijke
succevolle aanvragen. De doelen van de stichting varieren van de grotere instellingen
in Rotterdam zoals Roph, Boymans - Van Beuningen tot de kleinere evenementen met
een duidelijke grass-root oorsprong zoals buurtfestivals.
Daarbij heeft Franse cultuur en muziek een streepje voor bij de stichting.
De stichting houd niet meer vermogen aan dan wat nodig is om toekomstbestendig te
kunnen blijven werken.

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

Zie de website van de Vereniging Rotterdamse Fondsen.

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

Er worden geen salarissen uitgekeerd. De bestuursleden ontvangen jaarlijks een
beperkte onkostenvergoeding die ver onder de gestelde grenzen staat.

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.

In 2020 is er door de stichting in het totaal aan 28 stichtingen en instellingen een
bijdrage gedaan. In het totaal is het een bedrag van € 67.737,- overgemaak. De
gemiddelde bijdrage is € 2000,-.
De totale kosten van de stichting bedroegen € 17.392,-. Hiervan was in het totaal ten
bate van het bestuur (alle kosten) € 2400,-.

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

Open

Open
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Balans

0 1 – 0 1 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

01-01-2021

01-01-2020 (*)

Passiva

01-01-2021

01-01-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

12.941

€

12.852

Effecten

€

3.817.927

€

3.695.533

Liquide middelen

€

141.707

€

163.867

+
0

€

+
€

+
€

3.972.575

3.872.252

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

3.972.575

Zie website Vereniging Rotterdamse Fondsen

€

+
€

+
€

€

3.966.920

3.872.252

+
€

3.966.920

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

5.655

Totaal

€

3.972.575

+
€

3.866.684

3.866.684

€

5.568

€

3.872.252

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

0

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

155.731

€

524.044

Overige baten

€

31.749

€

53.264

€

+

+

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

187.480

+

577.308

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

87.244

€

102.035

Saldo van baten en lasten

€

100.236

€

475.273

€

67.737

€

19.507

+

76.550

25.485

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

In 2019 is gezien de roerige ontwikkeling op de beurs er een groter overschot geweest
dan regulier. In het kader van de code goed bestuur en gezien de doestellingen van de
stichting om te zorgen dat zij ook vele jaren nog nuttig en effectief kan werken is de
groei van het vermogen in 2020 heel reeel.
Het doel blijft om de financiele lasten laag te houden. In dat licht is er ook gekozen om
over te stappen naar van Doorne als financieel expert.

Open

