Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Mevrouw M.G. Keulaerds Fonds
1 4 0 6 2 3 7 3

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

info@miakeulaerdsfonds.nl

Website (*)

http://www.miakeulaerdsfonds.nl/

RSIN (**)

8 0 7 8 6 5 1 5 1

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland, Peru, Mali, Indonesie, Roemenië en andere landen

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

M. Hermans

Secretaris

N. Clecen

Penningmeester

B. Scholtes

Algemeen bestuurslid

H.Wanders

Algemeen bestuurslid

B. Brassee

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?

Kinderen in moeilijke omstandigheden, overal ter wereld, te ondersteunen.
Wij ondersteunen bij voorkeur plannen van (kleinschalige) projecten die geinitieerd
worden vanuit de Provincie Limburg of een connectie hebben met de Provincie
Limburg. Op die wijze beoogt het Fonds de gedachte aan Mia Keulaerds levend te
houden

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?

- Beoordelen van verzoeken om donaties
- Gesprekken met (potentiele) ontvangers van donaties
- Beheer vermogen
- Evaluatie van donatie-projecten

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

nkomsten bestaan uit rente, beleggingswinsten, beleggingsrendement

Werkzaamheden worden periodiek over het geheel jaar uitgevoerd.
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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.

Door donaties aan initiatefnemers/uitvoerders die een projectvoorstel hebben
ingediend
Vermogen is grotendeel aangehouden op spaarrekeningen

http://www.miakeulaerdsfonds.nl/wp-content/uploads/2017/01/bel
eidsplan-stichting-versie-2017.pdf

Open

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

Bestuurders van de Stichting en aan de Stichting verbonden adviseurs (degenen die
vanwege hun specifieke expertise op vrijwillige basis op verzoek van de Stichting hun
diensten aan de Stichting verlenen) ontvangen voor hun werkzaamheden géén
honora-rium. Vergoeding van gemaakte kosten kan alleen geschieden onder
overlegging van bescheiden waaruit ten genoegen van de Stichting van de
desbetreffende uitgave(n) blijkt.

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.

http://www.miakeulaerdsfonds.nl/wp-content/uploads/2020/06/Resultaten-Mia-Keulaerd
s-Fonds.pdf

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

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 1

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2021

2020

2022

Opbrengsten beleggingen

€

2.349

€

3.068

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

€

2.697

€

474

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

-348

€

2.594

Overige baten

€

120

€

120

Totale baten

€

-228

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

33.950

€

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

Totale lasten

€

–

+

€

2.400

€

2.700

€

-300

€

120

2.714

€

-180

43.250

€

34.000

–

+

–

+

Lasten

€

717

+

€
€

34.667

+

(*) Optioneel, niet verplicht

€

-34.895

700

€
€

43.826

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

576

+
34.700

+
€

-41.112

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

+
€

-34.880
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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:rente, beleggingsrendement
Kosten: donaties en algemene kosten

http://www.miakeulaerdsfonds.nl/wp-content/uploads/2020/06/Re
sultaten-Mia-Keulaerds-Fonds.pdf

Open

