Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting "De Boom"
4 1 1 8 8 5 4 7

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

Postbus 13, 3930EA WOUDENBERG
0 3 3 2 8 6 1 1 6 6

E-mailadres

Website (*)
RSIN (**)

Actief in sector (*)

0 0 2 9 8 4 2 8 3

Welzijn - Overig welzijnswerk
Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland
3

Aantal medewerkers (*)

3 0

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

mr. J.C. van Hasselt

Secretaris

mw M.Y.C. Mönking - van Hasselt

Penningmeester

mr. F.A. de Gelder

Algemeen bestuurslid

Mr. Drs. M.G. Bierman

Algemeen bestuurslid

Jhr. Mr. F.F.F. de Beaufort

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?

e Stichting heeft ten doel: het bevorderen van de geestelijke en stoffelijke belangen van
personen, die wonen in de gemeenten, waar de goederen van het Landgoed "De
Boom" gelegen zijn of daarbij betrokken zijn, en het steunen van in die gemeenten
gevestigde instellingen, welke gelijk doel beogen, alles in de meest uitgebreide zin van
het woord: zij mag haar werkingssfeer ook uitstrekken tot andere personen en/of
instellingen, mits daardoor het algemeen maatschappelijk belang op Christelijke
grondslag gediend wordt.
2. De Stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg, respecterende de
traditionele lijnen volgens welke het Landgoed "De Boom" sedert twintig november
achttienhonderd negenenzeventig is beheerd en bestuurd.

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?

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?
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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.

https://fondseninnederland.nl/storage/Fondsbestanden/Stichting%20de%20Boom/B
eleidsplan%20de%20Boom.pdf

Open

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

Het bestuur ontvangt geen beloning Het bestuur ontvangt een onkostenvergoeding
voor de gemaakte kosten.
Medewerkers: Conform CAO bosbouw

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.

Link naar het geschreven jaarverslag 2021:
https://fondseninnederland.nl/storage/Fondsbestanden/MKTGdUtVARAJ6GZFpeG1GN
2zOvU6voo17IbjG4QA.pdf

Hieronder de link naar het financiële verslag met betrekking tot de charitatieve
bestedingen:

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

https://fondseninnederland.nl/storage/Fondsbestanden/ddEPE
4643miKmRd8ZgJaRw8zO5MyZGZ9VeNXqvDA.pdf

Open

04 van 05

2

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 1

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2021

2020

2022

Opbrengsten beleggingen

€

261.720

€

244.307

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

€

61.434

€

59.437

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

200.286

€

184.870

Overige baten

€

1.606.295

€

1.756.374

Totale baten

€

1.806.581

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

3.523.039

€

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

195.251

€

172.862

€

185.000

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

1.456

€

926

€

1.000

ICT kosten

€

Bestuurskosten

€

Communicatiekosten

–

+

€

250.000

€

50.000

€

200.000

€

1.495.688

1.941.244

€

1.695.688

2.288.763

€

1.512.340

–

+

–

+

Lasten

€

€

€

5.533

€

2.500

€

€

5.500

€

10.000

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

0

Totale lasten

€

3.725.451

5.705

+

€

0

€

2.473.584

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

-1.918.870

+

€

50.000

€

1.760.840

+
€

-532.340

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

+
+

€

-65.152
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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.

Baten:
overige baten bestaan uit de opbrengsten van landgoed De Boom, verminderd met
overhead;
Doelbesteding/giften/donaties:
bestaat uit Charitas, instandhouding cultuurhistorisch erfgoed (o.a. Rijksmonumenten,
Natuurschoonwet landgoed etc.), instandhouding Natuur en Landschap en
inflatiecorrectie over het vermogen waarop een instandhoudingsverplichting rust.
De begroting is op basis van voorgaande jaren opgesteld maar nog zonder
inflatiecorrectie.

Open

