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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.

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

mw. mr. drs. T.L. Cieremans (secretaris/penningmeester)

mw. mr. W.L. Gillis-Burleson, dhr. ir. A.A. Vos, mw. drs. R.M. Braunstahl

- Primaire sector -

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

dhr. mr. A.H. Geerling, mw. C.H. Klinkhamer, dhr. drs. J.A. de Bruin RA

Stichting Bevordering van Volkskracht

www.volkskracht.nl

Weena 800 - 3014 DA Rotterdam

secretariaat@volkskracht.nl
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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?

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.
Het bestuur is geheel vrij in de wijze waarop de inkomsten van de stichting alsook haar
kapitaal geheel of gedeeltelijk voor haar doel zullen worden aangewend, waarbij het
bestuur echter wel zoveel mogelijk handelt overeenkomstig de brief van haar insteller
de heer W.S. Burger van 25 augustus 1931. Met haar doelstelling beoogt de stichting
dus evident het algemeen belang te dienen.

De feitelijke activiteiten en werkzaamheden van de stichting bestaan uit het toekennen
van giften aan instellingen, niet zijnde natuurlijke personen, die daaraan naar het
oordeel van het bestuur behoefte hebben.
De financiële ondersteuning geschiedt door toekenningsbesluiten die door het gehele
bestuur worden genomen na voorbereiding door een op zijn deelterrein deskundig
portefeuille-houdend bestuurslid. Ondersteuning geschiedt over het gehele
maatschappelijke Rotterdamse spectrum.

Het bestuur vergadert acht maal per jaar en belegt daarnaast jaarlijks minimaal één
beleidsvergadering waar het gevoerde beleid en eventuele aanpassingen hierin voor
de komende tijd worden besproken. Voor het laatst vond deze vergadering plaats op
11 november 2021.

De Stichting BVV betrekt haar gelden uit opbrengst van vermogen dat ten beheer is
ondergebracht bij de Stichting Administratiefonds Rotterdam.
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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).

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.

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.

De Stichting Bevordering van Volkskracht behandelde conform de doelstelling in het
boekjaar 2020/2021 209 subsidieverzoeken voor uiteenlopende maatschappelijk
relevante en niet-commerciële projecten in Rotterdam. Daarop werd in totaal een
bedrag van € 2.355.710,- toegekend (inclusief het fonds op naam Schadee en het
fonds op naam Swart-van Essen). Het fonds op naam Swart van Essen is per 1 januari
2021 opgegaan in BVV.
Dit boekjaar hebben de gevolgen van de Covid-19 pandemie een negatief effect gehad
op de hoeveelheid aanvragen voor ondersteuning.
De financiële ondersteuning geschiedt door toekenningsbesluiten die door het gehele
bestuur worden genomen na voorbereiding door een op zijn deelterrein deskundig
portefeuille-houdend bestuurslid. Ondersteuning geschiedt over het gehele
maatschappelijke Rotterdamse spectrum.

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: https://volkskracht.nl/Jaarverslagen.

De stichting geeft uitvoering aan haar doelstelling door het toekennen van giften aan
instellingen, niet zijnde natuurlijke personen, die daaraan naar het oordeel van het
bestuur behoefte hebben.
Het bestuur heeft het budget voor het boekjaar 2021/2022 in overleg met de Stichting
Administratiefonds Rotterdam en met inachtneming van de omvang van het vermogen
en van de revenuen in het afgelopen jaar vastgesteld op € 2.440.488 (exclusief
€ 62.833 voor uitgaven namens het fonds op naam H.M.A. Schadee).
Hiermee is rekening gehouden bij het vaststellen van het budget. Jaarlijks wordt tussen
3% en 4% van het vermogen uitgegeven, waarmee beoogd wordt op lange termijn de
inflatie bij te houden doch niet aan overvloedige fondsvorming te doen.

https://volkskracht.nl/getattachment/d0fe6cbf-def8-491a-9c35-a36f5c46db31/ANBI-publicatie-2020-2021.pdf

https://volkskracht.nl/getattachment/8b2dfb91-3f4b-4047-8e3f-0a2b552bd5d5/2020-2021

Open

Open
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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

0 0

2.305.275 1.606.337

2.305.275 1.606.337

2.180.340 1.466.468

228.679 218.600

-172.348 -120.644

2.305.275 1.606.337

2021 2020

2 0 2 1

68.603

1

41.913

0 0

0

2.971.321

2.971.321

2.503.321

220.000

71.000

177.000

2.971.321

0

2022
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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)

https://volkskracht.nl/getattachment/8b2dfb91-3f4b-4047-8e3f-0a2b552bd5d5/2020-2021

Zie hiervoor pagina 5 van de ANBI-publicatie op onze website:
www.volkskracht.nl/ANBI-publicatie.

Het begrote budget voor 2021/2022 is EUR 2.503.321.
Het bestuur heeft het budget voor het boekjaar 2021/2022 in overleg met de Stichting
AFV en met inachtneming van de omvang van het vermogen en van de revenuen in
het afgelopen jaar vastgesteld op € 2.440.488 (exclusief € 62.833 voor uitgaven
namens het fonds op naam H.M.A. Schadee).
Het fonds op naam van Swart Van Essen is per 1 januari 2021 geheel opgegaan in
Stichting Bevordering van Volkskracht. Hiermee is rekening gehouden bij het
vaststellen van het budget. Jaarlijks wordt tussen 3% en 4% van het vermogen
uitgegeven, waarmee beoogd wordt op lange termijn de inflatie bij te houden doch niet
aan overvloedige fondsvorming te doen.

Open


