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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen

1 Algemene gegevens fonds

Actief in sector (*)

In welke landen 
is uw fonds actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van het fonds

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van het fonds. Wat wil 
het fonds bereiken?

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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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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2 Staat van baten en lasten 

Baten

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

Doelbesteding/giften/donaties

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Administratiekosten algemeen

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

ICT kosten

Bestuurskosten

Communicatiekosten

Financiële kosten

Afschrijvingen

Overige lasten

Totale lasten

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ € €

+

–

+

+ +

– –

+ +

+ + +

Lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

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

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen 
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen
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Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

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.

2 Staat van baten en lasten (vervolg)
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	1: 
	13: J.A. Avis
	15: G. Blonk
	14: G. Blonk
	16: A.W.M. Koot, D.B.J. Topper, Th.W. Eewold, F.A.J. van der Heijden
	17: 
	10: Nederland
	11_A4: 
	12_A4: 
	7: [- Primaire sector - ]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	18_ML: 
	0: Stichting VSB Fonds Woerden
	5: www.vsbfondswoerden.nl
	2: Pompmolenlaan 13, 3447 GK Woeden
	4_EM: info@vsbfondswoerden.nl
	1_KVK: 41172422
	6_RSIN: 002724704
	3_TEL: 0653104625
	21_ML: 1.Het doel van de stichting is om, zonder winstoogmerk, een bijdrage leveren in haar werkgebied aan het behoud en verbeteren van een leefbare samenleving met het oog op een duurzame toekomst, alles in de ruimste zin des woords.
2.De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer het verlenen van financiële en/of operationele steun aan rechtspersonen zonder winstoogmerk bij-het uitvoeren of tot stand brengen van projecten van algemeen maatschappelijk belang. Hieronder vallen projecten op sociaal-maatschappelijk gebied alsmede die op het gebied van educatie, gezondheid, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en recreatie.  De stichting spant zich in de opbrengst van het vermogen dat haar ter beschikking staat, op een zo doelmatige en evenwichtige wijze te besteden.

	23_ML: Missie
Het VSB Fonds Woerden beheert haar vermogen en draagt met de opbrengst ervan bij aan projecten die de samenleving duurzaam verbinden en versterken.
Zoals beschreven in de statuten is het Fonds duurzaam betrokken bij de gemeente Woerden (hierna de gemeente).  Het Fonds wil de gemeente, met haar grote diversiteit, een beetje mooier maken. 
Daarbij heeft het Fonds zowel een financiële- als een inhoudelijke taak. De financiële taak behelst het beheren van het vermogen, zodanig dat dit meegroeit met de inflatie.  Met het rendement uit het vermogen van het Fonds worden de door het bestuur geaccordeerde aanvragen gesteund. Het toekennen van donaties baseert het bestuur op inhoudelijke toetsing aan de hand van criteria. Thema als duurzaam en divers wegen mee bij de beoordeling van de aanvragen. 
Visie
Het Fonds wil voor de hele Woerdense samenleving, bij voorkeur vernieuwende, activiteiten ondersteunen, die erop gericht zijn mensen op zelfstandige en gelijkwaardige wijze te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. 
Door een actieve opstelling wil het Fonds projecten en initiatieven van alle inwoners, verenigingen en stichtingen, helpen realiseren.  Focus ligt op projecten die verbindingen leggen en de kwaliteit van de samenleving verhogen. 
Het vermogen wordt verantwoord ingezet. Het rendement op het vermogen van het Fonds kan daarbij op verschillende manieren waarbij het vermogen verantwoord wordt belegd. 
Het Fonds kan het verschil maken in en voor de gemeente. Het is daarom van belang dat het bestuur actief is in de maatschappij om zo voeling te houden met dat wat er leeft. 
Om het aanbod van projecten zo divers mogelijk te houden zijn bestuursleden niet alleen ambassadeur van het Fonds, maar gaan zij ook actief op zoek naar doelgroepen die het VSB Fonds nog niet gemakkelijk weten te vinden.
Het Fonds ondersteunt projecten met een donatie, een garantstelling of door het verstrekken van een lening.

	24_ML: Het inkomen van het Fonds bestaat uit direct rendement vanuit het vermogen zoals dividend- en rente-inkomsten. Het vermogen van het Fonds is belegd in aandelen, obligaties en verstrekte hypothecaire geldleningen. Ook wordt een deel van het vermogen aangehouden op een spaarrekening. In 2020 hield het Fonds een effectenportefeuille aan bij zowel Triodos Bank als ABN AMRO Mees Pierson.
De verkregen inkomsten worden besteed aan projecten in de gemeente Woerden die de samenleving duurzaam verbinden en verstreken. Stichting en verenigingen kunnen een beroep doen op het Fonds voor een financiële bijdrage.

	26_ML: De bestuursleden ontvangen per bijgewoonde vergadering vacatiegeld hetgeen een vastgestelde vergoeding is voor het voorbereiden en bijwonen van een bestuursvergadering. Deze vergoeding is gemaximeerd tot de vergoeding die is opgenomen in artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. 
De directievergoeding is marktconform en wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het Consumenten Prijsindex.

	27_ML: In 2021 zijn er in totaal 35 projecten behandeld waarvan er 34 zijn goedgekeurd. In totaal is een bedrag van € 221.069,00 toegezegd.  Covid19 heeft roet in het eten gegooid voor een aantal projecten. Hierdoor zijn een aantal projecten niet doorgegaan of in afgeslankte vorm uitgevoerd. Hierdoor is van het toegezegde bedrag uiteindelijk € 15.003,75 niet uitgekeerd. In verband met het 650 jarig bestaan van Woerden in 2022  is er in 2021 een bedrag van € 65.000,00 uitgekeerd aan de Stichting Woerden 650 jaar ten behoeve van de organisatie allerlei feestelijke activiteiten in het feestjaar.

De specificatie van de projecten van 2021 naar categorie is als volgt:

CATEGORIE AANTAL DONATIEBEDRAG
Kunst/cultuur                      15                                             €       133.721,25
Sport                                    2                                              -           4.668,00
Sociaal Maatschappelijk      6                                              -         18.676,00
Recreatie                             1                                              -         15.000,00
Educatie                               3                                              -        13.500,00
Gezondheid                         1                                               -        10.000,00 
Natuur/milieu                      22                                              -          9.500,00
Burgerinititatief                     1                                              -          1.000,00

	25_ML: Met het rendement uit het vermogen van het Fonds worden de door het bestuur geaccordeerde aanvragen gesteund. Aanvragen in de volgende categorien worden ondersteund: Sociaal-Maatschappelijk, Educatie, Gezondheid, Kunst en Cultuur, Natuur en Milieu, en Sport en Recreatie. 


Het vermogen van het fonds wordt belegd bij een tweetal vermogensbeheerders. Daarnaast is een deel van het vermogen belegd in een vastgoedfonds en een gedeelte in een lening U/G.
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	4_ML: De inkomsten van het Fonds stonden in 2021 onder druk. De beleggingsinkomsten blijven achter en op het spaargeld wordt geen rente vergoed.Financieel gezien gaat 2021 de boeken in als een jaar met een positief herstel van de beurzen. De waardeontwikkeling van de portefeuille was positief.   Het uiteindelijke bruto resultaat van de beleggingen bij Triodos en ABN Amro Mees Pierson zijn + 3,55% respectievelijk  15,24%.  





