Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Het Burgerweeshuis
4 1 1 8 8 3 8 3

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

Postbus 1580, 3800BN Amersfoort
0 6 3 0 4 0 9 5 7 8

E-mailadres

info@burgerweeshuis-amersfoort.nl

Website (*)

www.burgerweeshuis-amersfoort.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

8 0 1 7 3 6 9 1 2

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
0 , 3 5
1 2

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

A. Veldhuizen

Secretaris

C.E.J de Neef

Penningmeester

G.W. van Hoogevest

Algemeen bestuurslid

H.F.M. Bode

Algemeen bestuurslid

R.Bouma

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

“De stichting heeft ten doel het verlenen van hulp in elke vorm aan Amersfoortse
jongeren, ter bevordering van hun lichamelijk, geestelijk, cultureel en/of
maatschappelijk welzijn.”

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?

Vanuit de historie als weeshuis en natuurlijk vanuit de financiële en praktische
beperkingen van een kleine organisatie ligt de focus op weeskinderen of kinderen uit
eenoudergezinnen die zijn ingeschreven in de gemeente Amersfoort. Deze kinderen
kunnen in het bestand worden opgenomen vanaf hun derde verjaardag tot hun
achttiende jaar. Per gezin kunnen in principe maximaal vier kinderen in het bestand
worden ondersteund. In principe ontvangt een gezin maximaal gedurende een periode
van 5 jaar steun van het Burgerweerhuis. De gezinnen worden jaarlijks door een
bestuurslid bezocht o.a. om de rechtmatigheid van de toekenningen vast te stellen.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

- rendement uit het eigen vermogen, bestaande uit een beleggingsportefeuille en
verhuurd vastgoed. Dit bezit is in de loop der eeuwen ontstaan uit onder andere giften
en legaten.
- de externe werving bij bedrijfsleven, particulieren en goede doelenorganisaties. Het
betreft hier projectfinanciering voor het kunnen aanbieden van vakanties in eigen land
aan gezinnen.
De stichting ontvangt geen subsidie of andere vorm van financiële ondersteuning door
de overheid.
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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

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

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

a. De financiële ondersteuning van éénoudergezinnen, overeenkomstig de
doelstelling.
b. Uitgaven voor instandhouding van de, histrorisch tot het vermogen behorende
onroerende goederen
Het vermogen wordt aangehouden in de vorm van beleggingen, (historisch)
onroerende goederen en liquiditeiten.

https://www.burgerweeshuis-amersfoort.nl/wp-content/uploads/2021/12/Jaarbericht-2020-def.-versie.docx

Open

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De stichting maakt gebruik van 2 medewerkers op basis van ZZP-overeenkomsten

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.

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

https://www.burgerweeshuis-amersfoort.nl/wp-content/uploads
/2021/12/Jaarbericht-2020-def.-versie.docx.

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 0

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

195.473

€

387.684

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

€

43.452

€

50.381

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

152.021

€

337.303

Overige baten

€

33.237

€

44.943

Totale baten

€

185.258

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

92.739

Personeelskosten

€

29.617

Huisvestingskosten

€

Administratiekosten algemeen

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

ICT kosten

€

4.653

€

17.489

€

1.500

Bestuurskosten

€

127

€

2.377

€

2.000

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

138

Totale lasten

€

135.698

–

+

€

169.400

€

50.000

€

119.400

€

47.750

382.246

€

167.150

€

81.062

€

117.500

€

40.282

€

32.000

–

+

–

+

Lasten

€
€

8.424

€

€

+

(*) Optioneel, niet verplicht

€

49.560

8.000

€

€

138

€

148.656

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

7.308

+

€

1.500

€

162.500

+
€

233.590

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

€

4.650
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Staat van baten en lasten (vervolg)
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.

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

https://www.burgerweeshuis-amersfoort.nl/wp-content/uploads
/2021/12/Verkorte-jaarrekening-2020.pdf

Open

