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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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	13: Paul Huijts
	15: Sjoerd Eisma
	14: Sjoerd Eisma
	16: Noor van den Bergh
	17: Auke Leenstra
	10: Nederland
	11_A4: 26
	12_A4: 0
	7: [Welzijn - Overig welzijnswerk]
	8: [Onderwijs en wetenschap ]
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	18_ML: Yvon van Houdt en Hikmat Mahawat Khan
	0: Stichting Fonds 1818
	5: www,fonds1818.nl
	2: Riviervismarkt 5
	4_EM: directeur@fonds1818.nl
	1_KVK: 41149069
	6_RSIN: 801508022
	3_TEL: 0623393617
	21_ML: Sichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen heeft tot doel om - zonder winstoogmerk - de kwaititeit van de samenleving in haar werkgebeid te verhogen, daarmee aansluitend op de idealen van de Maatschappij tot Nut van 's Algemeen, waaraan de stichting haar ontstaan dankt. 
	23_ML: Fonds 1818 zet donaties, garanties, leningen en deelnemingen in om haar doel te bereiken. Bovendien stelt het fonds zijn netwerk en uitgebreide cursusprogramma beschkbaar aan aanvragers uit het werkgebied (Den Haag, Leiden, Delft, Westland, Zoetermeer en omgeving).
	24_ML: De inkomsten van Fonds 1818 komen voort uit de opbrengsten en resultaten van beleggingen. Daaarnaast zijn er huurinkomsten uit een aantal panden dat in bezit is van Fonds 1818.
	26_ML: De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze bestaat uit een basisvergoeding en een onkostenvergoeding per bijgewoonde vergadering. De voorzitter en de leden van de ACB ontvangen een extra vergoeding.Het beloningsbeleid voor directeur en medewerkers van Fonds 1818 heeft zijn oorsprong in de banken-CAO. De beloning bevindt zich aan de bovenkant van wat in de non-profit sector gebruikelijk is. Er is sprake van een dertiende maand, een pensioen op basis van middelloon en een bijdrage in de pensioenpremie. De salarissen worden geïndexeerd met de CBS-index voor de gesubsidieerde sector, met als minimum de inflatie. De directeur ontvangt een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten, in redelijkheid. 
	27_ML: In 2020 behandelden de adviseurs van Fonds 1818 in totaal 1.760 aanvragen. Hiervan werden er 1.328 gehonoreerd. Van de kleinste donatie van € 100 voor een kerstconcert van de Drumfanfare Franciscus Band Leiden tot de grootste donatie van € 300.000 voor de Participatie Keuken, een sociaal-maatschappelijk maaltijdenproject in Den Haag. Dit laatste initiatief komt voort uit een coronahulpproject dat tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 werd opgezet.  
	25_ML: Fonds 1818 geeft financiële steun aan projecten die voldoen aan de kernwaarden van het fonds. Deze kernwaarden zijn: lokaal verbinden, gelijke kansen, actieve betrokkenheid en leefbare buurten.

Het vermogen wordt aangehouden in de vorm van beleggingen in aandelen, vastrentende waarden, onroerend goed, infrastructuur en liquiditeiten.
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