Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Van der Toorn

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 6 0 3 2 5

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

Postbus 186 2400 AD Alphen aan den Rijn

Telefoonnummer
E-mailadres

Website (*)

https://www.stichtingvandertoorn.nl/Toorn/wordpress/

RSIN (**)

8 0 6 0 5 8 5 8 4

Actief in sector (*)

Welzijn - Verzorging en opvang
Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
Kunst en cultuur - Bibliotheek & archief

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland, Sri Lanka

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Johan Adriaan Nagtegaal

Secretaris

Jan Baas

Penningmeester

Cornelis Lammens

Algemeen bestuurslid

Constance Nauta

Algemeen bestuurslid

Onno van Brussel

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 doelstelling luidt:
a. het verlenen van financiële steun aan verenigingen en instellingen op
maatschappelijk, cultureel en kerkelijk terrein, die zich inzetten voor de medemens;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

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?

https://www.stichtingvandertoorn.nl/Toorn/wordpress/beleidsplan/

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Inkomsten uit beleggingen.
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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.

Uit de revenuen worden jaarlijks een aantal projecten gesubsidieerd, die voldoen aan
de statutaire doelstelling. Op basis van de jaarlijkse opbrengsten en beleggingsresultaten worden projectaanvragen op hun en onze doelstelling en de beschikbare
financiële mogelijkheden beoordeeld. De Stichting honoreert alleen aanvragen met
een projectmatig karakter. Zo worden geen exploitatie subsidies verstrekt. Bij de toekenning wordt tevens de mate van vrijwilligersinbreng in hoge mate in ogenschouw
genomen. Met enkele grote fondsinstellingen heeft de stichting een associatie gesloten
voor een Fonds op Naam. Persoonlijke aanvragen worden niet in behandeling
genomen. Het vermogen bestaat uit beleggingen in effecten, panden, spaarrekeningen
en liquide middelen.

https://www.stichtingvandertoorn.nl/Toorn/wordpress/beleidsplan/

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

Alle bestuurders verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en kunnen een
vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de
uitoefening van hun functie.

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.

ACTIVITEITENVERSLAG 2020.

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

Open

De donaties aan ANBI gerelateerde instellingen in 2020 zijn enigszins beinvloed door
de corona, waardoor toegezegde bijdragen voor projecten niet zijn uitbetaald,
vanwege afzegging of uitstel. Om de continuiteit van bepaalde projecten meer te
waarborgen zijn de periodieke toezeggingen soms enigszins verlengd. De verdeling
van projecten over zorg, maatschappelijke hulp en cultuur onderging geen
noemenswaardige verandering.
Prognose 2021.
In de prognose 2021 zijn de in het verleden overeengekomen periodieke uitkeringen
opgenomen en enkele aanvullingen. In de loop van 2021 zal dit nader ingevuld
worden, welke mede afhankelijk is van de corona ontwikkeling.

https://www.stichtingvandertoorn.nl/Toorn/wordpress/activiteiten/

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

€

132.932

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

€

24.487

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

108.445

Overige baten

€

Totale baten

€

108.445

€

176.141

€

109.500

Doelbesteding/giften/donaties

€

150.500

€

206.000

€

197.500

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

2.644

Totale lasten

€

153.144

–

+

€

198.573

€

22.432

€

176.141

€

–

+

€

135.000

€

25.500

€

109.500

€

–

+

Lasten

+

€

2.225

€

208.225

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

-44.699

+

€

2.500

€

200.000

+
€

-32.084

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

+
+

€

-90.500
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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.

Toelichting op de financiele gegevens 2020.
De al of niet gerealiseerde koersresultaten op de effectenportefeuille en het
grootonderhoud kunnen het beleggingsresultaat beinvloeden.
De mogelijke donaties worden daarop enigszins aangepast.
Het negatiieve resultaat wordt dan in mindering gebracht op de
continuiteitsreserve.

https://www.stichtingvandertoorn.nl/Toorn/wordpress/financieel/

Open

