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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Volkskracht Historische Monumenten

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 2 5 9 1 0

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

vhm@volkskracht.nl

Website (*)

www.volkskracht.nl

RSIN (**)

0 0 8 3 1 7 3 6 7

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Monumenten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds 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 fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

dhr. ir. A.A. Vos

Secretaris

dhr. drs. V. van Vliet (plv. secretaris/penningmeester)

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

dhr. drs. R.J. Tummers, dhr. mr. M.A. de Kleer

Algemeen bestuurslid

mevr. ir. A.M.E. Vermeeren

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 Volkskracht Historische Monumenten 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.

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?

De feitelijke activiteiten en werkzaamheden van de Stichting Volkskracht Historische
Monumenten bestaan uit het aankopen en in stand houden van monumenten en
gebouwen in de stad Rotterdam. Het laten restaureren van dergelijke moumenten en
gebouwen en deze te verhuren aan instellingen en organisaties met een openbaar en
sociaal maatschappelijke referentie.
De werkzaamheden ten behoeve van de instandhouding en restauratie van de
gebouwen worden op basis van een meerjarenonderhoudsplan per gebouw
uitgevoerd. Mits werkzaamheden ten behoeve van het behoud van een gebouw direct
moeten worden uitgevoerd, wordt er van de meerjarenplanning afgeweken.
Het bestuur van de stichting vergadert vijf maal per jaar en belegt bij voorkeur jaarlijks
1 beleidsvergadering waar het gevoerde beleid en eventuele aanpassingen hierin voor
de komende tijd worden besproken.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

De Stichting Volkskracht Historische Monumenten ontvangt huur- en pachtopbrengsten
voor de gebouwen in eigendom. Doelstelling is om de huuropbrngesten de vaste lasten
en kosten van kwalitatief hoogwaardig onderhoud te laten dekken.
De stichting ontvangt (onderhouds) subsidie voor diverse gebouwen in eigendom.
De stichting ontvangt jaarlijks een gift van Stichting Bevordering van Volkskracht en
jaarlijks een gift van J.E. Jurriaanse Stichting.
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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).

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

De Stichting Volkskracht Historische Monumenten besteed haar inkomsten aan de
aankoop, het in stand houden en de restauratie van monumenten en gebouwen, die
door hun specifieke kwaliteit een belangrijke bijdrage leveren aan de stad Rotterdam.

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

Open

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 Volkskracht Historische Monumenten ontvangen een
vrijwilligersvergoeding van 140 EUR per maand. Wanneer een bestuurder al uit hoofde
van een bestuursfunctie van een andere met Stichting Bevordering van Volkskracht
gelieerde stichting een vrijwilligersvergoeding ontvangt, zal hij/zij slechts eenmaal 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.

Zie het jaarverslag 2019/2020 en het jaarverslag 2020/2021 op de website

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

De stichting beschikte in het boekjaar 2020-2021 over 0,6 fte
secretariaatsmedewerker, op de salariering van de medewerker is het beloningsbeleid
van Stichting Bevordering van Volkskracht van toepassing.

https://volkskracht.nl/Jaarverslagen

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

Opbrengsten beleggingen

€

270.964

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

€

448.225

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

-177.261

Overige baten

€

1.267.129

Totale baten

€

1.089.868

–

+

€

285.863

€

435.572

€

-149.709

€

526.141

€

376.432

–

+

€

429.338

€

593.222

€

-163.884

€

504.000

€

340.116

–

+

Lasten
Doelbesteding/giften/donaties

€

€

€

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

5.317

€

9.596

€

5.400

Administratiekosten algemeen

€

117.064

€

62.823

€

120.000

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

5.460

€

7.280

€

5.640

Communicatiekosten

€

240

€

1.133

€

250

Financiële kosten

€

3.125

€

3.368

€

3.200

Afschrijvingen

€

1.666.538

€

0

€

Overige lasten

€

7.129

Totale lasten

€

1.804.873

+

€
€

+
84.200

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

-715.005

€

7.200

€

141.690

+
€

292.232

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

+
+

€

198.426

05 van 05

2

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.

De begroting volgt uit het meerjarenonderhoudsplan ten behoeve van het behoud van
de gebouwen in eigendom van Stichting Volkskracht Historische Monumenten.
De doelstelling is om de huuropbrengsten de vaste lasten en kosten van kwalitatief
hoogwaardig onderhoud te laten dekken.

Open

