Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Zonneweelde
4 1 1 5 1 6 6 3

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

Kerkweg 20-c 3214 VD Zuidland
0 6 5 3 6 9 4 8 2 8

E-mailadres

info@stichtingzonneweelde.nl

Website (*)

www.stichtingzonneweelde.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

8 1 0 7 4 0 3 9 4

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

7

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

IB 115 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

M.T. Frederiks

Secretaris

F. Stark

Penningmeester

J. Gooijer

Algemeen bestuurslid

M. Bonda

Algemeen bestuurslid

R. van Woudenberg

Overige informatie
bestuur (*)

H.J. van Weelden

(*) 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 grondslag van de stichting is de Heilige Schrift als het Woord van God.
Als protestants-christelijke stichting heeft zij ten doel financiële steun te
verlenen aan personen en instellingen in binnen- en buitenland die een
bijdrage leveren aan de doorwerking van het evangelie in alle sectoren
van het menselijke leven.

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 verstrekken van subsidies aan predikanten, theologen, kerkelijk werkers en aan
christelijke organisaties op het werkterrein van de stichting

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

de opbrengsten van het vermogen
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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.

Op basis van aanvragen wordt besloten over toekenning van subsidies voor
publicaties van theologische en christelijk-filosofische dissertaties , studiereizen
predikanten en theologie/cristelijke filosofie studenten, theologische of christelijk
filosifische publicaties, nascholing en bijscholing predikanten en kerkelijk werkers,
beurzen aan studenten theologie en christelijke filosofie en kerken, gemeenten en
christelijke instellingen.

Open

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

Bestuurders ontvangen een vacatiegeld conform overheidsnormering. Voor de
administratie is een overeenkomst van opdracht met de administrateur aangegaan.

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.

Bestuursvergaderingen
Er vonden twee online bestuursvergaderingen plaats: 24 juni 2020 en 13 november
2020.
In april en augustus vonden digitaal tussenrondes van besluitvorming over een serie
aanvragen plaats.
In totaal werden in vergaderingen samen 81 aanvragen (2019:69) behandeld. Van de
aanvragen
werden er 67 (2019:56) gehonoreerd (totaal bedrag goedgekeurd € 202.822)
(2019: € 110.281), 1 (2019:0) werd er aangehouden, 11 (2019:11) aanvragen werden
er afgewezen
en 2 (2019:2) aanvragen werden ingetrokken, doorverwezen of afgevoerd.

De administrateur volgde de ontwikkelingen op het terrein van vermogensfondsen
in de goede doelen sector via de publicaties van en deelname aan activiteiten van de
vereniging
Fondsen in Nederland (FIN) te Den Haag.
De stichting is als Algemeen Nut Beogende Instelling aangemerkt. De stichting staat
dan ook
als zodanig vermeld op de openbare ANBI lijst van de belastingdienst. Sinds 2014
geldt er een
verplichting om de verkorte jaarrekening via een website te publiceren.
Ook in het verslagjaar deed de stichting dit op haar eigen website
www.stichtingZonneweelde.nl .
Url van het activiteiten
Open
verslag. Vul de link in waar het Externe contacten
activiteitenverslag te vinden is. Naast de contacten met de aanvragers zijn er regelmatig contacten geweest met de

zusterstichting
Stichting Rotterdam om af te stemmen welke stichting welke aanvragen behandelt om
overlapping te
voorkomen. Ook met stichtingen op het zelfde werkterrein waren contacten.
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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

€

€

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

€

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

234.457

Overige baten

€

100.000

Totale baten

€

334.457

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

191.631

€

€

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

4.361

Totale lasten

€

215.792

234.457

–

€
€

+

€

–

€

0

€

€

+

0

€
€

0

–

+
0

Lasten

15.000

4.800

+

€
€

+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

118.665

€

0

+

€

+
0

+
€

0

(***) 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.
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.

Overige baten is schenking ten behoeve van het vermogen

Open

