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publicatieplicht
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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 2 2 4 2 8

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

Baan 29, 2012 DC Haarlem

Telefoonnummer

0 2 3 5 5 3 5 9 8 5

E-mailadres

info@weeshuisdoopsgezinden.nl

Website (*)

www.weeshuisdoopsgezinden.nl

RSIN (**)

8 0 0 1 3 7 0 6 1

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland, Afrika, Azië, Zuid-Amerika
1 , 6

Aantal medewerkers (*)

6

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.

IB 115 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

E.H. Huisman

Secretaris

P.N. van Sprang

Penningmeester

J.H.M. Mateyo-Folmer

Algemeen bestuurslid

S.J. Lantinga

Algemeen bestuurslid

L. Koopmans

Overige informatie
bestuur (*)

Algemeen bestuurslid: S. Vriends

(*) 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?

Het zonder winstoogmerk stimuleren van jeugd- en jongerenwerk in de regio
Kennemerland, elders in Nederland en daarbuiten, waarbij het gaat om activiteiten op
uiteenlopende gebieden ten behoeve van jeugd en jongeren in achterstandsituaties.

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 fonds verleent financiele steun aan organisaties die actief zijn op de doelgroepen
die door het bestuur worden gezien als "wezen van deze tijd". In hoofdstuk 2.1 van het
jaarverslag is beschreven om welke doelgroepen het gaat. Aanvragen voor steun
worden behandeld door het bureau waarna besluitvorming plaatsvindt door het bestuur
in de bestuursvergaderingen (7x per jaar). Beoordeling van de aanvragen vindt plaats
op basis van een assessment waarbij de initiatieven worden ingeschat naar mate van
passendheid bij onze visie, doelstelling en selectiecriteria. Naast deze beoordelingen
en besluitvorming is het Weeshuis actief in contact met andere partijen in de sector
zoals vermogensfondsen en de FIN (belangenvereniging voor vermogensfondsen)
waarbij ernaar wordt gestreefd te leren van elkaar en kennis & expertise te delen. Dit
alles om te bevorderen dat de genoemde doelgroepen opgroeien in een veilige,
steunende en stimulerende (familie)omgeving, dat zij gelijkwaardig kunnen participeren
in onderwijs en maatschappelijk leven en dat de rechten van kwetsbare kinderen zijn
gewaarborgd.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

- Rendement uit beleggingen;
- Verpachten van landerijen;
- Verhuur van vastgoed.
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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).

Het Weeshuis is een vermogensfonds en verleent financiele steun aan organisaties die
actief zijn voor de doelgroepen die door het bestuur worden gezien als "wezen van
deze tijd". Deze staan beschreven in jaarverslag 2020 in hoofdstuk 2.1. Steun kan
bestaan uit projectfinanciering op uitnodiging of nav een ingediend projectidee,
programma- financiering (soms meerjarig) op onze uitnodiging, capaciteitsopbouw of
onderzoek. Het vermogen wordt aangehouden in de vorm van landerijen, vastgoed en
beleggingen. Daarnaast bevindt zich een kleiner deel van het vermogen op de
spaarrekening en de rekening-courant. Een jaarlijks door het bestuur vastgesteld
giftenbudget is beschikbaar voor de doelgroepen van het giftenbeleid.

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

Het beleidsplan van het Weeshuis der Doopsgezinden is op de website te
vinden: https://www.weeshuisdoopsgezinden.nl/over-ons/doelstelling-beleid

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

Het Weeshuis heeft een reglement onkostenvergoeding voor bestuursleden
vastgesteld. Er is sprake van een kleine forfaitaire vergoeding voor reguliere kosten
zoals vervoer en printen. Bestuursleden ontvangen verder geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Het beloningsbeleid voor medewerkers wordt overeenkomstig
opleiding en ervaring passend ingeschaald conform de cao 'sociaal werk'. Het
reglement is in 2017 vastgesteld en zal in 2021 worden geactualiseerd waarbij ook de
leden van de raad van toezicht zullen worden opgenomen. Voor hen geldt eveneens
dat er geen sprake is van een vergoeding voor hun werkzaamheden.

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.

In 2020 werden 239 aanvragen behandeld, waarvan er 161 werden gehonoreerd. De
aanvragen werden voorbereid door het bureau en vervolgens door het bestuur
besproken in de bestuursvergaderingen. Deze vergaderingen vonden in 2020
zevenmaal plaats. De raad van toezicht kwam dat jaar tweemaal bijeen.

Open

Het giftenbeleid van de stichting is in 2020 aangescherpt. In hoofdstuk 2.1 van het
jaarverslag wordt de inhoudelijke focus voor de komende jaren beschreven. Naast de
reguliere ondersteuningen is in 2020 ook bijgedragen aan noodhulp naar aanleiding
van de covid-19 crisis. Het ging hierbij telkens om noodhulpbijdragen die ten goede
kwamen aan kinderen/jongeren en die werden verstrekt via partijen met wie wij al
langer positief bekend zijn.
Een verder verslag van onze activiteiten in 2020 is te vinden in het jaarverslag,
waarvan u hieronder de link aantreft.

Url van het activiteiten
https://www.weeshuisdoopsgezinden.nl/over-ons/organisatie
verslag. Vul de link in waar het Onderaan op deze webpagina staat de link waarmee het jaarverslag kan worden
activiteitenverslag te vinden is. gedownload.

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

€

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

€

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

618.493

Overige baten

€

1.045.996

Totale baten

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

618.493

–

€

592.445

€

–

€

€

592.445

€

793.076

1.664.489

€

€

2.579.457

Personeelskosten

€

156.202

Huisvestingskosten

€

Administratiekosten algemeen

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

78.931

Overige lasten

€

62.113

Totale lasten

€

3.043.449

+

600.000

–

€

600.000

€

775.000

1.385.521

€

1.375.000

€

3.000.062

€

3.535.000

€

152.171

€

165.000

+

+

Lasten

€
€

166.746

+

€

€

18.629

€

78.325

€

3.393.730

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

-1.378.960

€

144.543

+

145.000

€

18.629

€

75.000

€

3.938.629

+
€

-2.008.209

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

+
+

€

-2.563.629
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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.

Zowel het totaalbedrag aan giften als het aantal gehonoreerde aanvragen was lager
dan in 2019. Voor de afnames zijn meerdere verklaringen die in hoofdstuk 3.7 van het
jaarverslag worden besproken. De effecten van daling in 2020 zijn met name terug te
zien in de Nederlandse portefeuille waar het aantal aanvragen sterker is gedaald en
minder middelen zijn besteed in vergelijking met 2019. In de buitenland portefeuille
zagen we nauwelijks een daling en vond vooral een verschuiving plaats waarbij meer
middelen werden besteed aan noodhulp naar aanleiding van covid-19.
In de begroting voor 2021 is een hoger giftenbudget opgenomen van ruim 3,5 miljoen
euro, waarvan circa 1/3 besteed zal worden ten behoeve van initiatieven in het
buitenland en 2/3 in het binnenland. De overige posten op de begroting 2021 zijn
grofweg vergelijkbaar met 2019/2020 ingeschat.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

De volledige jaarrekening is niet gepubliceerd. Wel is financiele info en toelichting
opgenomen in ons jaarverslag in hoofdstuk 3.7 zie
ttps://www.weeshuisdoopsgezinden.nl/over-ons/organisatie

Open

