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De in deze publicatie genoemde stichtingen heeft de Belastingdienst aangemerkt als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling)
Stichting Bevordering van Volkskracht
J.E. Jurriaanse Stichting
Van Leeuwen Van Lignac Stichting
Stichting Kleijn van Willigen-Goddard
Stichting Neyenburgh
Alle stichtingen zijn 'Vermogensfondsen' en werven niet actief gelden.
Het vermogen van de stichtingen wordt beheerd door het bestuur van de Stichting Administratiefonds
Rotterdam, de Stichting Administratiefonds Volkskracht en de Stichting New Horizon. Zie verder onder
het hoofdstuk "Administratiefondsen".
Doelstellingen
De Stichting Bevordering van Volkskracht heeft ten doel
1.
De bevordering van het geestelijke en lichamelijke welzijn van de bevolking van Rotterdam.
2.
De stichting tracht het in het vorige lid aangegeven doel te bereiken door financiële steun aan
instellingen, die daaraan naar het oordeel van het bestuur behoefte hebben.
3.
De stichting betracht strikte onzijdigheid op godsdienstig en politiek gebied. Zij onthoudt zich van
steun aan of oprichting van instellingen van bepaalde godsdienstige of politieke richting.
De J.E. Jurriaanse Stichting heeft ten doel
1.
Het verlenen van steun aan Nederlandse en in Nederland gevestigde culturele en wetenschappelijke instellingen, waaronder musea, het bevorderen van archeologische activiteiten, behoud van
natuurschoon, monumentenzorg, volksgezondheid en/of maatschappelijk werk in Nederland.
2.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verlenen van financiële steun aan
personen en instellingen, die daarvoor naar het oordeel van het College van Regenten in aanmerking
komen.
De Van Leeuwen Van Lignac Stichting heeft ten doel
1.
De bevordering van het geestelijke in lichamelijke welzijn van de Rotterdamse bevolking, en meer
in het bijzonder van eenzame ouderen, ouderen in bejaardentehuizen of ziekeninrichtingen, jonge
kinderen in verzorgingsinrichtingen of ziekeninrichtingen in de gemeente Rotterdam.
2.
De stichting tracht het in het vorige lid aangegeven doel te bereiken door financiële steunverlening
aan personen en instellingen, die op dit gebied werkzaam zijn en daarvoor naar het oordeel van het
bestuur in aanmerking komen.
3.
De stichting betracht strikte onzijdigheid op godsdienstig en politiek gebied. Zij onthoudt zich van
steun aan of oprichting van instellingen van bepaalde godsdienstige of politieke richting.
De Stichting Kleijn van Willigen-Goddard heeft ten doel
1.
De bevordering van het geestelijk en cultureel welzijn van de Rotterdamse samenleving en de
Rotterdamse regio en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verlenen van incidentele en/of
periodieke financiële steun aan instellingen en/of personen, die werkzaam zijn en/of werkzaam willen
worden in sectoren die de geestelijke en culturele belangen van Rotterdam en de belangstelling voor
het geestelijke en culturele welzijn van Rotterdam en/of de Rotterdamse regio behartigen.
3.
Het bestuur is met inachtneming van het vorenstaande, geheel vrij in de wijze waarop de
inkomsten van de stichting als ook haar kapitaal, geheel of gedeeltelijk tot bevordering van haar doel
zullen worden aangewend, waarbij het bestuur echter wel zoveel mogelijk handelt overeenkomstig de
brief van de oprichters van dertig oktober tweeduizend één.
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De Stichting Neyenburgh heeft ten doel
1. Het doen bevorderen van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en het (doen) ondersteunen alsmede (het doen) verzorgen van de huisvesting en verzorging van bejaarde personen, mits
geen winst wordt beoogd, een en ander beperkt tot de gemeente Rotterdam.
2. Het (doen) verlenen van steun aan het geestelijke en sociale werk van de Nederlandse Hervormde
Kerk en van die christelijke kerkelijke instellingen die daarvoor in aanmerking komen, zulks ter
uitsluitende beoordeling van het bestuur, een en ander beperkt tot de gemeente Rotterdam.
Activiteiten:
Het bestuur van bovenvermelde stichtingen vergadert acht maal per jaar gezamenlijk voor alle
bovengenoemde stichtingen en belegt daarnaast jaarlijks minimaal één beleidsvergadering waar het
gevoerde beleid en eventuele aanpassingen hierin voor de komende tijd worden besproken. Het laatst
vond deze beleidsvergadering plaats op 11 november 2021. Ook in 2022 zal een beleidsvergadering
worden belegd.
Ook het komend jaar zal het bestuur van bovenvermelde stichtingen het beschikbare budget weer
besteden conform de doelstellingen van de Stichtingen.
Het bestuur zal ernaar streven het beschikbare budget, dat tussen de 3 en 4% van de vermogens van
de diverse stichtingen zal bedragen, zoveel mogelijk uit te geven. Uitkeringen worden doorgaans
éénmalig per project verstrekt.
Alle Volkskracht-stichtingen zijn zogeheten 'Vermogensfondsen' en doen niet aan fondsenwerving. Wel
staat het eventuele erflaters vrij om (een deel van) hun vermogen aan één van de stichtingen na te
laten.
Besteding vermogen
Het vermogen van de diverse stichtingen wordt besteed volgens de doelstellingen van deze stichtingen.
Actueel verslag van de activiteiten
De overzichten van ontvangers van giften zijn opgenomen in het jaarverslag van de Stichting Bevordering van Volkskracht over het boekjaar 2020/2021 dat gepubliceerd is op website:
www.volkskracht.nl
Beleid
In de beleidsoverleggen van de laatste jaren zijn met name de navolgende uitgangspunten nog eens
vastgelegd:
-

waar nodig zal het bestuur zelf potentiële aanvragers benaderen en hen wijzen op de mogelijkheid
een subsidieverzoek in te dienen;
bestuurders van de Stichtingen zullen regelmatig bijeenkomsten bezoeken waar subsidievragers en
-verstrekkers bijeenkomen en de Stichtingen hier vertegenwoordigen;
het bestuur zal zich pro-actief opstellen naar potentiële aanvragers waar zij dit nodig of wenselijk
acht;
het bestuur zal zich kritisch opstellen ten aanzien van subsidieverzoeken voor jaarlijks terugkerende
projecten, steun aan exploitatiekosten en bijdragen aan buitenlandse reizen;
het bestuur werkt waar nodig samen met andere fondsen;
de stichtingen beogen niet het maken van winst.

De komende jaren zal het bestuur doorgaan met de implementatie van het hiervoor gestelde. Het is
de intentie dat aanvragers voor een bijdrage op dezelfde wijze zullen worden beoordeeld als het
voorgaande jaar, waarbij dezelfde criteria zullen worden gebruikt.
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Voorgenomen bestedingen
De budgetten voor het boekjaar 2021/2022 zijn als volgt vastgesteld:
Stichting Bevordering van Volkskracht
dit is exclusief de budgetten van het fonds op naam:
H.M.A. Schadee
J.E. Jurriaanse Stichting
Van Leeuwen Van Lignac Stichting
Stichting Neyenburgh

€

2.440.488,-

€
€
€
€

62.833,653.462,1.696.850,1.195.562,-

Voor de Stichting Kleijn van Willigen-Goddard is geen budget voor het boekjaar 2021/2022 vastgesteld omdat dit fonds mag worden uitgeput. Incidenteel verwerft de stichting een muziekinstrument
dat in bruikleen wordt gegeven aan de Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Beloning beleidsbepalers
De bestuurders van de Stichting Bevordering van Volkskracht ontvangen een vrijwilligers-vergoeding
van € 140,= per maand. Wanneer een bestuurder al uit hoofde van een bestuursfunctie van een andere
met Volkskracht gelieerde stichting een vrijwilligersvergoeding ontvangt, zal hij/zij slechts één maal
een vergoeding ontvangen. Behoudens uitzonderingen worden door de bestuurders geen kosten in
rekening gebracht.
Namen bestuurders
Mw. mr. drs. J.C.A.T. Frima (voorzitter)
Mw. mr. drs. T.L. Cieremans (secretaris)
Mw. drs. R.M. Braunstahl-Reijnhart
Drs. J.A. de Bruin RA
Mr. A.H. Geerling
Mw. mr. W.L. Gillis-Burleson
Mw. C.H. Klinkhamer
Ir. A.A. Vos
Beloningsbeleid voor het personeel – Stichting Bevordering van Volkskracht
Stichting Bevordering van Volkskracht beschikte in het boekjaar 2020/2021 over 3,35 fte
secretariaatsmedewerkers (2020: 2,25 fte), die op het bureau ook werkzaamheden verrichten voor de
aan de Stichting Bevordering van Volkskracht gelieerde stichtingen.
Op de salariëring van de medewerkers van de stichtingen is het beloningsbeleid van Stichting
Bevordering van Volkskracht van toepassing.
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Inzicht in de financiën
Stichting Bevordering van Volkskracht
Rekening van baten en lasten over het boekjaar 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021
STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
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Stichting Bevordering van Volkskracht
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
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Vervolg – toelichting op de staat van baten en lasten Stichting Bevordering van Volkskracht
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Vervolg – toelichting op de staat van baten en lasten Stichting Bevordering van Volkskracht
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J.E. Jurriaanse Stichting
Rekening van baten en lasten over het boekjaar 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021
STAAT VAN BATEN EN LASTEN:

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:

9

Van Leeuwen Van Lignac Stichting
Rekening van baten en lasten over het boekjaar 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021
STAAT VAN BATEN EN LASTEN:

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
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Vervolg – toelichting op de staat van baten en lasten Van Leeuwen van Lignac Stichting
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Stichting Kleijn van Willigen-Goddard
Rekening van baten en lasten over het boekjaar 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021
STAAT VAN BATEN EN LASTEN:

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
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Stichting Neyenburgh
Rekening van baten en lasten over het boekjaar 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021
STAAT VAN BATEN EN LASTEN:

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
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Vervolg – toelichting op de staat van baten en lasten Stichting Neyenburgh
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ADMINISTRATIEFONDSEN
Stichting Administratiefonds Rotterdam
Stichting Administratiefonds Volkskracht
Stichting New Horizon

Doelstellingen
De Stichting Administratiefonds Rotterdam heeft ten doel
1. Het voor rekening en risico van het beleggingsfonds AFR beleggen van, aan de stichting voor dat
doel toevertrouwd vermogen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt,
daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. Het in lid 1 genoemde beleggingsfonds is een besloten fonds voor gemene rekening, dat wordt
gevormd door de volgende te Rotterdam gevestigde stichtingen: Stichting Administratiefonds
Volkskracht, Stichting Bekker-la Bastide-Fonds, J.E. Jurriaanse Stichting, Stichting Vrienden van het
Arboretum Trompenburg, Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam, Stichting Kuyl's Fundatie,
Stichting Kleijn van Willigen-Goddard, Stichting 'New Horizon' en Stichting Neyenburgh.
Genoemde stichtingen worden in deze statuten tezamen ook genoemd 'de deelnemers'.
Op het beleggingsfonds is een afzonderlijk reglement van toepassing, waarin onder meer zijn geregeld
de wijze van toetreding en uittreding van haar deelnemers, alsmede de wijze van overdracht van
fracties.
Besluiten omtrent toetreding van nieuwe deelnemers tot het fonds of tot vervreemding van fracties,
uitsluitend aan het fonds zelf, kunnen enkel tot stand komen, indien alle deelnemers daarin
toestemmen en indien goedkeuring verkregen is van Stichting Bevordering van Volkskracht, gevestigd te Rotterdam.
Onder vervreemding van een fractie wordt mede begrepen, respectievelijk wordt gelijk gesteld: het
verkopen, ruilen, of het verlenen van rechten onder welke titel ook, de overgang onder algemene titel,
alsmede het bezwaren van fracties of belangen daarin.
De bepalingen in deze statuten, die betrekking hebben op deelnemers, zullen van toepassing zijn op
toekomstige toetreders, die de voorwaarden van het reglement geaccepteerd hebben.
De Stichting Administratiefonds Volkskracht heeft ten doel
1. De administratie en geldbelegging met aanwending van de te ontvangen revenuen uitsluitend ten
behoeve van de Stichting Bevordering van Volkskracht te Rotterdam. Indien laatstgemelde stichting
geen behoefte heeft aan de totale revenuen, worden de overblijvende revenuen bij het kapitaal
gevoegd.
2. De stichting is mede bevoegd haar kapitaal geheel of gedeeltelijk aan de Stichting Bevordering van
Volkskracht over te dragen.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
De Stichting New Horizon heeft ten doel
1. De administratie en geldbelegging met aanwending van te ontvangen revenuen uitsluitend ten
behoeve van de Van Leeuwen Van Lignac Stichting te Rotterdam. Indien en voor zover laatstgenoemde stichting geen behoefte heeft aan alle revenuen, worden de overblijvende revenuen bij het
kapitaal gevoegd.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Conform de instructies en wensen van de heer Van Leeuwen worden uit de opbrengsten van het
vermogen van de Stichting New Horizon aan de Van Leeuwen Van Lignac Stichting gelden beschikbaar gesteld voor het doen van uitkeringen volgens de statutaire doelstelling van deze Stichting (die
de ANBI-status heeft).
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Beloning beleidsbepalers
Alle bestuurders van de Stichting Administratiefonds Rotterdam, Stichting Administratiefonds
Volkskracht en Stichting New Horizon ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 140,= per maand
van de Stichting Administratiefonds Rotterdam voor de hiervoor genoemde drie stichtingen
(administratiefondsen) tezamen.
Wanneer een bestuurder al uit hoofde van een bestuursfunctie nog van een andere met Volkskracht
gelieerde stichting een vrijwilligersvergoeding ontvangt, zal hij/zij slechts één maal een vergoeding
ontvangen. Behoudens uitzonderingen worden door de bestuurders geen kosten in rekening gebracht.
Beleid
Het beleggingsbeleid is erop gericht het vermogen zoveel mogelijk in stand te houden en uit de
revenuen uitkeringen te doen.
Activiteiten
Het gezamenlijke bestuur vergadert vier maal per jaar. Er wordt beraadslaagd over het vermogensbeheer, de wenselijke omvang van de uitkeringen aan de uitgevende stichtingen, de bestuurlijke
continuïteit en dergelijke.
Namen bestuurders van de Stichting Administratiefonds Rotterdam, Stichting Administratiefonds Volkskracht, Stichting New Horizon
Drs. R.P.M. de Kuyper (voorzitter)
Prof. Dr. O.W. Steenbeek (penningmeester)
Drs. G.J. van Lookeren Campagne RA (secretaris)
Mw. Mr. Drs. J.C.A.T. Frima
Mw. Dr. W.A. de Groot
De heer R.P.M. de Kuyper is per 1 juli 2021 afgetreden als voorzitter. De heer Steenbeek heeft hem
opgevolgd als voorzitter. De heer Van Lookeren Campagne heeft de heer Steenbeek opgevolgd als
penningmeester en behoudt zijn functie als secretaris.
Beloningsbeleid voor het personeel
De stichtingen hebben geen werknemers in dienst.
Actueel verslag van de activiteiten
De overzichten van ontvangers van giften zijn opgenomen in het jaarverslag van de Stichting Bevordering van Volkskracht over het boekjaar 2020/2021 dat gepubliceerd is op website:
www.volkskracht.nl
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Inzicht in de financiën
Stichting Administratiefonds Rotterdam
Rekening van baten en lasten over het boekjaar 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021
STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
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Stichting Administratiefonds Rotterdam
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
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Stichting Administratiefonds Volkskracht
Rekening van baten en lasten over het boekjaar 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021
STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
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Stichting Administratiefonds Volkskracht
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
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Stichting New Horizon
Rekening van baten en lasten over het boekjaar 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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Stichting New Horizon
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
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Vervolg – toelichting op de staat van baten en lasten Stichting New Horizon
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Stichting Bekker-la Bastide-Fonds

Doelstelling
De Stichting Bekker-la Bastide-Fonds heeft ten doel
1. De bevordering van het geestelijk en lichamelijk welzijn van het minder draagkrachtig gedeelte van
de bevolking, in het bijzonder van Rotterdam en Amsterdam, en voorts al hetgeen in de ruimste zin
met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting tracht het in het vorige lid aangegeven doel te bereiken door verlening van financiele steun aan personen, die daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen,
daaronder mede begrepen het verstrekken van bijdragen ten behoeve van de opleiding van jongeren
van goede aanleg, het helpen van personen die door bijzondere omstandigheden hun vermogen hebben
verloren, in het bijzonder weduwen, en in het algemeen het verlenen van hulp in soortgelijke gevallen,
vooral aan personen die niet of onvoldoende in aanmerking komen voor hulp door openbare instellingen
van sociale zorg.
3. Het bestuur kan, naarmate dit wenselijk voorkomt, zijn bijdrage hetzij rechtstreeks, hetzij door
tussenkomst van bestaande, maatschappelijke instellingen verlenen.
4. De stichting neemt algehele onzijdigheid in acht ten aanzien van godsdienstige en/of politieke
richting en overtuiging van personen of instellingen, die voor bijdragen in aanmerking komen.
5. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Activiteiten:
Het bestuur van de stichting vergadert acht maal per jaar. In de decembervergadering wordt het
gevoerde beleid en eventuele aanpassingen hiervan voor de komende tijd besproken. Het laatst vond
deze vergadering plaats op 14 december 2021. Ook het komend jaar zal het bestuur van de stichting
het beschikbare budget besteden conform de doelstelling van de stichting. Het bestuur zal ernaar
streven het beschikbare budget, dat tussen de 3 en 4% van het vermogen van de stichting bedraagt
zoveel mogelijk uit te geven. De stichting is een zogeheten "Vermogensfonds" en doet niet aan
fondsenwerving. Wel staat het eventuele erflaters vrij om (een deel van) hun vermogen aan de stichting
na te laten.
Besteding vermogen
Het vermogen van de stichting wordt besteed volgens de doelstelling van de stichting.
Beleid
In het beleidsoverleg zijn onder meer de navolgende uitgangspunten nog eens vastgelegd:
Het bestuur werkt in voorkomende gevallen samen met diverse studiefondsen en fondsen voor
sociale doeleinden en individuele noden in Rotterdam en Amsterdam en er vindt regelmatig
overleg met deze fondsen plaats.
Het bestuur heeft de afspraak met het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, hierna te noemen
"FBNR", dat urgente sociale Rotterdamse aanvragen die bij ons binnenkomen zullen worden
doorgestuurd naar dit fonds. Het FBNR stuurt op haar beurt de minder urgente sociale aanvragen
door naar Stichting BLB.
Er is in boekjaar 2020/2021 aan het FBNR een gift van € 50.000 voor noodhulp in 2021
toegezegd. Bovendien is er dit boekjaar na een verzoek hiertoe van het FBNR een extra gift
verstrekt van € 25.000.
Het bestuur heeft aan het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam € 20.000 ter beschikking gesteld
voor noodhulp in 2021.
Het bestuur overlegt jaarlijks met decanen van de universiteiten en of hogescholen in
Amsterdam en Rotterdam. Gesproken wordt onder andere over consequenties van gewijzigde
regelgeving van de overheid.
Aanvragen voor studiekosten in het MBO zullen in principe behoudens bijzondere
omstandigheden alleen voor een laatste jaar worden gehonoreerd.
Beleidsbepaling ten opzichte van juridische kosten: Vanwege steeds hogere eigen bijdragen en
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-

-

andere kosten die aanvragers moeten betalen wordt als volgt besloten: Als er geen voorliggende
voorzieningen zijn en indien een bijzondere situatie hierom vraagt, kan wel een gift worden
toegekend, maar in principe zal niet worden bijgedragen aan honoraria van advocaten.
Steeds vaker ontvangen wij aanvragen voor de kosten van orthodontie en tandartskosten.
Besloten is voor deze aanvragen maximaal € 1.500 per aanvraag te honoreren.
Aanvragen van buitenlandse studenten voor studiekosten in Rotterdam en Amsterdam zullen in
principe alleen voor een laatste studiejaar worden gehonoreerd. Aanvragen van deze studenten
voor een buitenlandse studie of stage zullen worden afgewezen.
Tijdens het beleidsoverleg is ook aandacht besteed aan geldende privacywetgeving. Bekeken is
of het fonds voldoet aan de geldende privacyregels en waar nodig zijn maatregelen getroffen om
zo zorgvuldig mogelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit punt zal jaarlijks terugkeren op
de agenda.

Voorgenomen besteding
Het budget van de Stichting Bekker-la Bastide-Fonds voor het boekjaar 2021/2022 bedraagt
€ 600.000,--.
Beloning beleidsbepalers
Alle bestuurders van de Stichting Bekker-la Bastide-Fonds ontvangen een vrijwilligersvergoeding van
€ 140,-- per maand. Wanneer een bestuurder al uit hoofde van een bestuursfunctie van een andere
met Volkskracht gelieerde stichting een vrijwilligersvergoeding ontvangt, zal hij/zij slechts één maal
een vergoeding ontvangen. Behoudens uitzonderingen worden door de bestuurders geen kosten in
rekening gebracht.
Beloningsbeleid voor het personeel
De stichting heeft geen werknemers in dienst.
Namen bestuurders
Dhr. ing. J. Lottman (voorzitter)
Mw. mr. H. Schmit Jongbloed (secretaris)
Dhr. A.H. Blommers (penningmeester)
Dhr. prof. Dr. D.J.G.M. Duncker
Mw. mr. I.J.A. Schellekens-Franssen
Mw. A.G. van Dijk, BBA/BFA
Mw. Drs. F.J. IJsinga-van Boxsel
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Inzicht in de financiën
Rekening van baten en lasten over het boekjaar 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021
Staat van baten en lasten
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Stichting Bekker-la Bastide-Fonds

Toelichting op de staat van baten en lasten
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Stichting Volkskracht Historische Monumenten
Doelstelling
1. De stichting heeft ten doel:
a. het aankopen en in stand houden van monumenten in de zin van de Monumentenwet;
b. het restaureren en laten restaureren van dergelijke monumenten;
c. het aankopen en in stand houden van gebouwen die door hun specifieke kwaliteit een belangrijke
bijdrage leveren aan de stad Rotterdam of in belangrijke mate beeldbepalend zijn;
d. het restaureren en laten restaureren van dergelijke gebouwen;
e. deze monumenten en bijzondere gebouwen te verhuren aan instellingen en organisaties met een
openbaar karakter en sociaal maatschappelijke relevantie;
f. het verlenen van steun aan instellingen met een gelijk doel;
g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting is ter bereiking van haar doel bevoegd zonodig registergoederen aan te kopen, te
vervreemden of te bezwaren, overeenkomsten af te sluiten waarbij zij zich als borg of als hoofdelijk
mede-schuldenaar verbindt, alsook zich voor een derde sterk te maken of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een derde te verbinden.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Beleid
Voor deze stichting geldt dat zij het bestaande bezit in stand houdt en open staat voor verdere
investeringen voor zover de financiële mogelijkheden dit toestaan.
De stichting verstrekt geen subsidies.
Beloning beleidsbepalers
Alle bestuurders van de Stichting Volkskracht Historische Monumenten ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 140,-- per maand. Wanneer een bestuurder al uit hoofde van een bestuursfunctie van een andere met Volkskracht gelieerde stichting een vrijwilligersvergoeding ontvangt, zal
hij/zij slechts één maal een vergoeding ontvangen. Behoudens uitzonderingen worden door de
beleidsbepalers geen kosten in rekening gebracht.
Beloningsbeleid voor het personeel
De stichting heeft geen werknemers in dienst.
Namen bestuurders
Ir. A.A. Vos (voorzitter)
Drs. R.J. Tummers
Drs. W. van Vliet (secretaris/penningmeester)
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Inzicht in de financiën
Stichting Volkskracht Historische Monumenten
Rekening van baten en lasten over het boekjaar 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021
STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
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Stichting Volkskracht Historische Monumenten

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
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Vervolg – toelichting op de staat van baten en lasten Stichting Volkskracht Historische Monumenten
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Vervolg – toelichting op de staat van baten en lasten Stichting Volkskracht Historische Monumenten
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Stichting Volkskracht Natuurmonumenten
Doelstelling
1. De stichting heeft ten doel het in eigendom verkrijgen en beheren van landelijke eigendommen,
waaronder onder meer begrepen landgoederen, tuinen, polders en waters in Rotterdam en in de
agglomeratie van Rotterdam, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband
houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het verwerven, vervreemden en bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten
waarbij de stichting zich als borg stelt of als hoofdelijk mede-schuldenaar verbonden wordt, alsmede
waarbij zij zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de terugbetaling van een
schuld aan een derde verbindt, zulks met inachtneming van hetgeen in de wet en deze statuten
hieromtrent is bepaald;
b. al hetgeen binnen de wettelijke en statutair gestelde grenzen tot het bereiken van het vooromschreven doel bevorderlijk kan zijn of daarmee verband houdt;
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Beleid
Ook voor deze stichting geldt dat zij het bestaande bezit in stand houdt en open staat voor verdere
investeringen voor zover de financiële mogelijkheden dit toestaan.
De stichting verstrekt geen subsidies.
Beloning beleidsbepalers
Alle bestuurders van de Stichting Volkskracht Natuurmonumenten ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 140,-- per maand. Wanneer een bestuurder al uit hoofde van een bestuursfunctie van
een andere met Volkskracht gelieerde stichting een vrijwilligersvergoeding ontvangt, zal hij/zij slechts
één maal een vergoeding ontvangen. Behoudens uitzonderingen worden door de beleidsbepalers geen
kosten in rekening gebracht.
Namen bestuurders
Mw. mr. T.L. Cieremans (voorzitter)
Mw. A. Loef (secretaris)
Drs. J.A. de Bruin RA (penningmeester)
Beloningsbeleid voor het personeel
De stichting heeft geen werknemers in dienst.
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Inzicht in de financiën
Stichting Volkskracht Natuurmonumenten
Rekening van baten en lasten over het boekjaar 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021
STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
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Stichting Volkskracht Natuurmonumenten
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
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Contactgegevens voor:
Stichting Bevordering van Volkskracht
Van Leeuwen van Lignac Stichting
J.E. Jurriaanse Stichting
Stichting Neyenburgh
Stichting Kleijn van Willigen-Goddard
Stichting Volkskracht Historische Monumenten
Stichting Volkskracht Natuurmonumenten
Stichting Administratiefonds Rotterdam
Stichting Administratiefonds Volkskracht
Stichting New Horizon
Postbus 1110
3000 BC Rotterdam
Weena 800
3014 DA Rotterdam
Tel. 010-2240323
email: secretariaat@volkskracht.nl
website: www.volkskracht.nl
Bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
Postbus 1110
3000 BC Rotterdam
Weena 800
3014 DA Rotterdam
Tel. 010-2240299
email: bekker@volkskracht.nl
website: www.volkskracht.nl
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tijdens kantooruren
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RSIN nummers en nummers Kamer van Koophandel Rotterdam

RSIN nummers:
Stichting Administratiefonds Rotterdam
Stichting Administratiefonds Volkskracht
Stichting New Horizon
Stichting Bevordering van Volkskracht
Stichting Neyenburgh
J.E. Jurriaanse Stichting
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
Stichting Kleijn van Willigen-Goddard
Van Leeuwen Van Lignac Stichting
Stichting Volkskracht Historische Monumenten
Stichting Volkskracht Natuurmonumenten

0032.86.721
0071.67.891
8043.32.277
086.75.594
8029.94763
8160.48.629
8153.07.585
8105.48.999
8089.12.495
0083.17.367
8066.45.477

KvK nummers:
Stichting Administratiefonds Rotterdam
Stichting Administratiefonds Volkskracht
Stichting New
Administratiefonds
Horizon
Volkskracht
Stichting Bevordering van Volkskracht
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
J.E. Jurriaanse Stichting
Van Leeuwen Van Lignac Stichting
Stichting Neyenburgh
Stichting Kleijn van Willigen-Goddard
Stichting Volkskracht Historische Monumenten
Stichting Volkskracht Natuurmonumenten

41128306
41125446
41135002
41125823
41125443
41125305
41126873
41125762
24328078
41125910
41125138
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