Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Elise J.H. Spykman
4 1 2 1 0 1 7 0

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

Waterlooweg 107, 3711BD Austerlitz

Telefoonnummer
E-mailadres

Website (*)
RSIN (**)

Actief in sector (*)

www.spykman.nl

8 0 6 1 8 8 0 4

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

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Afrika, Midden en Zuid-Amerika, Zuid-Oost Azie

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Aeneas Mackay

Secretaris

Reynier Everwijn

Penningmeester

Idem

Algemeen bestuurslid

Wendela Elvire Dijckmeester

Algemeen bestuurslid

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?

De stichting heeft als doel het schenken van opbrengsten van haar stamvermogen
aan a) mensen die door ziekte, gebrek of anderszins niet voldoende in hun eigen
levensonderhoud en/of ontwikkeling kunnen voorzien, met de nadruk op jongeren in
ontwikkelingslanden, en b) instellingen die zich direct of indirect inzetten voor de
verbetering van de levenssituatie van mensen als bedoeld onder a.

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?

Om haar doel te bereiken verricht de stichting de volgende werkzaamheden:
1) Zij belegt een stamvermogen om stabiele vermogensopbrengsten te creeren;
2) Zij behandelt schenkingsaanvragen en besluit of ze voor honorering in aanmerking
komen;
3) Zij keert toegekende schenkingen uit en bewaakt of deze op de juiste wijze besteed
worden door het opvragen van certificaten, projectverslagen, jaarverslagen, enz;
4) Zij houdt een (digitale) administratie bij van toegezegde en gedane schenkingen, en
de NAW-gegevens, schenkingsaanvragen en evaluatiedocumenten van de (potentiele)
begunstigden;
5) Zij vergadert viermaal per jaar, houdt een boekhouding bij en maakt jaarlijks een
jaarrekening, jaarverslag en begroting.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Door haar stamvermogen met advies van een vermogensbeheerder te beleggen in
effecten die dividenden of rente genereren.
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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).

Zie hiervoor de antwoorden op de vorige drie vragen.

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

https://www.spykman.nl/index.html

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

De stichting kent geen bezoldigde medewerkers en de bestuursleden ontvangen alleen

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.

Zie hieronder.

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

https://www.spykman.nl/index.html

Open

een onkostenvergoeding.

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

€

155.809

€

127.000

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

€

24.605

€

28.000

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

131.204

€

99.000

Overige baten

€

0

€

0

Totale baten

€

131.204

€

186.513

€

99.000

Doelbesteding/giften/donaties

€

124.464

€

207.461

€

96.150

Personeelskosten

€

0

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

0

€

0

€

0

Administratiekosten algemeen

€

49

€

48

€

50

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

0

€

0

€

0

ICT kosten

€

406

€

717

€

500

Bestuurskosten

€

48

€

214

€

300

Communicatiekosten

€

0

€

0

€

0

Financiële kosten

€

828

€

0

€

500

Afschrijvingen

€

0

€

0

€

0

Overige lasten

€

0

€

500

€

1.500

Totale lasten

€

125.795

€

208.940

€

99.000

–

+

€

219.199

€

32.686

€

186.513

€

–

+

–

+

Lasten

+
+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

5.409

+
+

€

-22.427

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

+
+

€

0
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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.

Op de url https://www.spykman.nl/jaarverslag.html staan enige baten en lasten
uitgesplitst en wordt een overzicht gegeven van de in 2020 gedane schenkingen.
De inkomsten zullen in 2021 (aanzienlijk) lager zijn als gevolg van Covid-19; veel
bedrijven hebben hun dividend verlaagd, de rente van obligaties staat onder druk en
spaarrekeningen kennen een negatieve rente. Als gevolg van de teruglopende
inkomsten zal de stichting in 2021 minder kunnen schenken dan de afgelopen jaren.

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

https://www.spykman.nl/jaarverslag.html

Open

