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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)


	1	Algemene gegevens fonds
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: W. Stolte
	15: V. Kleyweg
	14: M. Schrijver
	16: M. Veninga
	17: A. Haneveld
	10: Nederland
	11_A4: 0
	12_A4: 6
	7: [Welzijn - Overig welzijnswerk]
	8: [Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen]
	9: [Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid]
	18_ML: K. Klein
	0: Stichting Schiefbaan Hovius
	5: www.schiefbaanhovius.nl 
	2: Prof. P.S. Gerbrandyweg 11
	4_EM: secretaris@schiefbaanhovius.nl
	1_KVK: 41155098
	6_RSIN: 
	3_TEL: 0615086277
	21_ML: De stichting heeft tot doel directe of indirecte hulpverlening aan jongeren die in geestelijke en/of lichamelijke nood verkeren, een en ander in de ruimste zin genomen.
	23_ML: Het fonds verleent materiële bijdragen aan rechtspersonen die voldoen aan de doelstelling en gevestigd zijn in Den Haag of omgeving.
Het bestuur van de stichting komt drie à vier maal per jaar bijeen om besluiten te nemen over door deze organisaties ingediende plannen, voorbereid door de secretaris en na afloop uitgevoerd door penningmeester en secretaris samen.

	24_ML: Het fonds  verkrijgt opbrengsten uit vermogen. Het fonds kan volgens de statuten ook inkomsten verkrijgen uit vrijwillige bijdragen, collecten, giften, legaten en erfstellingen en zonodig verder te beramen middelen.
	26_ML: De penningmeester ontvangt jaarlijks een vergoeding van € 1250.
	27_ML: De activiteiten bestaan aan het overmaken van geldbedragen naar rechtspersonen aan wie het bestuur een bijdrage heeft toegekend.
	25_ML: De inkomsten worden besteed door bijdragen te verlenen aan rechtspersonen die de doelen van het fonds trachten na te streven.

Het vermogen wordt aangehouden in aandelen en obligaties.
	26: 
	_MLT: www.schiefbaanhovius.nl
	knop: 

	27: 
	_MLT: www.schiefbaanhovius.nl
	knop: 
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	1: 
	1_A7: 182076
	2_A7: 2817
	3_A7: 179259
	4_A7: 456
	5_A7: 179715
	6_A7: 155211
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 3787
	10_A7: 
	11_A7: 599
	12_A7: 2739
	13_A7: 
	14_A7: 4172
	15_A7: 
	16_A7: 483
	17_A7: 166991
	18_A7: 12724
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	1_A7: 123744
	2_A7: 2821
	3_A7: 120923
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	15_A7: 
	16_A7: 448
	17_A7: 240838
	18_A7: -119358
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	7_A7: 
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	10_A7: 
	11_A7: 
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 
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	0: 
	0: 2019
	1: 2018
	2: 2020

	0_JR: 2019
	JV: 
	_MLT: www.schiefbaanhovius.nl
	knop: 

	4_ML: De gemiddelde waarde van de effectenportefeuille tegen kostprijs was in 2019 € 3.509.330 en in 2018 € 3.693.613. Het gemiddeld rendement bedroeg resp. 4,61% en 3,35%.

Het beleid is in het boekjaar niet bijgesteld t.o.v. 2018.

Voor 2020 en 2021 wordt prioriteit gegeven aan de gevolgen van de COVID pandemie voor de jeugd in Den Haag en omgeving.



