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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Administratiefonds Volkskracht

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 2 5 4 4 6

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

Weena 800 - 3014 DA Rotterdam

Telefoonnummer

0 1 0 2 2 4 0 3 2 3

E-mailadres

secretariaat@volkskracht.nl

Website (*)

www.volkskracht.nl

RSIN (**)

0 0 7 1 6 7 8 9 1

Actief in sector (*)

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

In welke landen
is uw fonds actief? (*)
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 fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

drs. R.P.M. de Kuijper (t/m 30 juni 2021)

Secretaris

prof. dr. O.W. Steenbeek

Penningmeester

drs. G.J. van Lookeren Campagne RA

Algemeen bestuurslid

mw. mr. drs. J.C.A.T. Frima

Algemeen bestuurslid

mw. dr. W.A. de Groot

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?

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.

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?

Het beleid is erop gericht het vermogen zoveel mogelijk in stand te houden en uit de
revenuen uitkeringen te doen uitsluitend ten behoeve van de Stichting Bevordering van
Volkskracht te Rotterdam.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

De stichting is een zuiver vermogensfonds, zij werft geen geld en goederen bij derden.

Het 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.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Uit de opbrengsten van het vermogen van de Stichting Administratiefonds Volkskracht
worden aan de Stichting Bevordering van Volkskracht gelden beschikbaar gesteld voor
het doen van uitkeringen volgens de statutaire doelstelling van Stichting Bevordering
van Volkskracht (die de ANBI-status heeft).

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

https://volkskracht.nl/getattachment/d0fe6cbf-def8-491a-9c35-a3
6f5c46db31/ANBI-publicatie-2020-2021.pdf

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

De bestuurders van de Stichting Administratiefonds 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.

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.

Voor een verslag van de door Stichting Administratiefonds Volkskracht uitgeoefende
activiteiten wordt verwezen naar de staat van baten en lasten en toelichting daarop als
opgenomen in het ANBI document op de website: www.volkskracht.nl (pag. 19 en 20)
alsmede naar het op de website gepubliceerde jaarverslag 2020/2021. Zie ook:
www.volkskracht.nl/jaarverslag.

Url van het activiteitenhttps://volkskracht.nl/getattachment/d0fe6cbf-def8-491a-9c35-a36f5c46db31/ANBI-publicatie-202
verslag. Vul de link in waar het 0-2021.pdf
activiteitenverslag te vinden is.

Open

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

11.955.080

€

-252.568

€

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

€

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

Overige baten

€

Totale baten

€

11.955.080

€

-252.568

€

7.170.000

Doelbesteding/giften/donaties

€

2.304.240

€

1.606.337

€

2.503.321

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

125

Totale lasten

€

2.334.276

–
11.955.080

€
€

+

€

7.170.000

Opbrengsten beleggingen

–
-252.568

€

€
€

+

–
7.170.000

€

+

Lasten

29.753

€

158

+

80.294

€

124

€

1.686.755

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

9.620.804

€

+

31.000

160

€

125

€

2.534.606

+
€

-1.939.323

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

+
+

€

4.635.394
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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.

Zie hiervoor pagina 19 en 20 van de ANBI-publicatie op onze website:
www.volkskracht.nl/ANBI-publicatie.

Open

