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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Neys - van Hoogstraten Fonds
4 1 1 5 5 7 3 4

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

Postbus 188809 2502 EV Den Haag
0 1 7 2 5 7 2 7 6 7

E-mailadres

penningmeester@Neys-vanhoogstraten.nl

Website (*)

www.neys-vanhoogstraten.nl

RSIN (**)

8 0 7 1 2 8 4 6 6

Actief in sector (*)

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

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

dr F.P. de Rooy

Secretaris

dr. J.J.M. Bijlmer

Penningmeester

drs. IJ. Dijkstra

Algemeen bestuurslid

ir.N.M. Leemhuis- de Regt

Algemeen bestuurslid

prof. dr. A. Niehof

IB 115 - 1Z*1FOL 

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 de geldelijke ondersteuning van instellingen en organisaties
die werkzaam zijn op het gebied van ontwikkelingshulp in de derde wereld, in het
bijzonder Indonesië en andere derde-wereld-landen in Azië. De geldelijke
ondersteuning dient zich te beperken tot research op sociaal-economisch gebied en de
publicatie van de resultaten daarvan. Hierbij dient research op het gebied van
gezinsbudgetten en voedingsgewoonten betrokken te worden, naast de andere
gebruikelijke gewoonten.

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?

Het ondersteunen van 8 à 10 onderzoeken per jaar en het organiseren van een
workshop eens in de ongeveer vijf jaar zodat de kennis van de ondersteunde
onderzoeken wordt verspreid. NHF doet dit zolang de financiën dat toelaten.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Opbrensten uit vermogen

03 van 05

1

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).

Vermogen wordt aangehouden in liquide middelen en beleggingen (aandelen)

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

http://www.neys-vanhoogstraten.nl/?page_id=183

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

Vacatiegeld per vergadering conform het Besluit vergoedingen adviescolleges en
commissies. Het vacatiegeld bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van
2013 (bijlage B van Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984). De
voorzitter ontvangt een toeslag.
Daarnaast geldt een onkostenvergoeding voor het bestuur ter dekking van de kosten
voor de aanwezigheid bij bestuursvergaderingen. De forfaitaire onkostenvergoeding
bedraagt €105 per vergadering.
Werkzaamheden die een bestuurder doet en/of kosten die een bestuurder maakt en
die niet rechtsreeks samenhangen met een bestuursvergadering worden op
declaratiebasis door NHF vergoed.

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.

Een overzicht van alle gesteunde projecten is te vinden op de website van het fonds
onder Projecten en onder Fellowships.
Daarnaast worden ook Publicaties en verslagen van de Workshops op de website
gepubliceerd.

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

http://www.neys-vanhoogstraten.nl/?page_id=183

Open

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten

2 0 2 0

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

Baten

Begroting (***)

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

2019

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

€

0

€

-285.306

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

200.000

€

216.543

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

1.400

€

1.312

€

Administratiekosten algemeen

€

12.500

€

14.061

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

20.000

€

23.089

€

ICT kosten

€

2.000

€

1.716

€

Bestuurskosten

€

5.625

€

5.625

€

Communicatiekosten

€

Financiële kosten

€

Afschrijvingen

€

Overige lasten

€

10.000

Totale lasten

€

252.025

–
0

+

€

-284.514

€

792

€

-285.306

€

€

–

€
€

+

–
0

€

+
0

Lasten

€

€

€
€

500

€

€

+

€

€

12.461

€

275.306

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

€

499

-252.025

+

€
€

+
0

+
€

-560.612

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

+
€

0
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
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.

zie pdf ANBI staat van baten en lasten over 2020

http://www.neys-vanhoogstraten.nl/?page_id=183

Open

