Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeedienst
4 1 1 9 8 2 6 1

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

Schippersgracht 9 1011 TS Amsterdam
0 6 2 2 6 0 9 5 0 2

E-mailadres

secretariaat@vaderlandschfonds.nl

Website (*)

www.vaderlandschfonds.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 2 3 9 0 1 9 2

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

R.A. Boogaard

Secretaris

A.N. Schneemann, ambteltijk secretaris

Penningmeester

A.M. Van der Laan, thesaurier 1

Algemeen bestuurslid

E.M. Jacobs

Algemeen bestuurslid

M.T. Tegelberg

Overige informatie
bestuur (*)

JJ. Hopman, bestuurslid;
F.J. Laumans, thesaurier 2; A.M.C. van Dissel, bestuurslid

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Stichting heeft als doel het bevorderen van de belangen van de Nederlandse vaart,
de belangstelling voor de vaart en de zorg voor diegenen die daarbij zijn betrokken
(geweest), een en ander in de meest ruime zin van het woord.

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 de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Stichting verstrekt uitkeringen (subsidies).
De uitkeringen dienen een algemeen belang namelijk het verlenen van steun en
bijstand in de ruimste zin des woord aan personen en instellingen die een
maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van
(1) onderwijsdoeleinden op gebied van het maritiem-technisch onderwijs en innovatie
in Nederland en (Il) cultuurdoeleinden voornamelijk betrekking hebbend op maritiem
historische projecten in Nederland. De Stichting heeft (uiteraard) geen winstoogmerk.
Het toekennen van de uitkeringen vindt plaats op basis van een standaard aanvraag
welke wordt beoordeeld door het voltallige bestuur in een van de vijf
bestuursveragderingen per jaar. Er worden alleen subsidies verdtrekt die passen
binnen de doelstellingen van de Stichting.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de Stichting worden verkregen uit het rendement van een in beheer
gegeven effectenportefeuille incl liquiditeiten. Ondanks dat donaties en
nalatenschappen wel aanvaard kunnen worden, oefent de Stichting geen
fondsenwervende activiteiten uit. Ter informatie, er zijn de afgelopen jaren geen
donaties en/of naltenschappen ontvangen door de Stichting.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De Stichting verstrekt subsidies/uitkeringen aan projecten en organsiaties die binnen
de doelsetllingen van de Stichting passen.De beooordeling van de subsidieaanvragen
geschiedt door het bestuur van het fonds. Zie ook hierboven omschreven.
Zoals eerder genoemd heeft de Stichting een vermogen welke wordt aangehouden in
de vorm van beleggingen in aandelen, obligaties en contanten. De contanten worden
aangehouden op (spaar)rekeningen bij meerdere banken. Het beheer over de
beleggingen in financiele waarden wordt gevoerd door meerde banken middels
daartoe
afgesloten mandaten.

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

Open

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

De leden van het bestuur ontvangen geen honorarium of vacatiegeld
De leden van het bestuur ontvangen geen reiskosten vergoeding.

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 heeft de Stichting subsidies verstrekt aan maritieme organisaties en
instellingen die passen binnen de doelstellingen van het fonds. Het bestuur van de
Stichting heeft in 2020 vier keer vergaderd. Tijdens deze veragderingen zijn de
subsidie aanvragen besproken en zijn de subsidies toegekend. Tevens is in deze
vergaderingen het gevoerde beleid over de beleggingen besproken.

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

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

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

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€ 13.477.763

€

189.210

€ 12.892.139

+

€ 13.666.973
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

149.897

€ 13.042.036

€

28.640

€
4.156.287

€

+

3.794.556

+
€

4.184.927

€ 17.851.900

€

Bestemmingsreserve

€

2.733.802

€

2.387.455

Herwaarderings
reserve

€

111.000

€

71.000

Overige reserves

€ 14.167.815

€ 13.985.997

+

+

€ 17.012.617

€ 16.444.452

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

43.939

Langlopende schulden

€

300.750

€

74.000

Kortlopende schulden

€

538.533

€

297.856

Totaal

€ 17.851.900

23.655

3.818.211

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

€

€

Totaal

+

Continuïteitsreserve

+
€ 16.860.247

+

+
€ 16.860.247
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Staat van baten en lasten

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

379

€

569

Overige baten

€

1.377.059

€

2.239.349

+

€
€

0

+

+
0

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

1.377.438

2.239.918

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

-38.607

€

7.358

Afschrijvingen

€

687

€

675

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

97.958

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

789.235

222.900

€
€

72.460

849.273

€

303.393

528.165

€

1.936.525

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

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

Open

