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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.

D. Slot

J. Jonkman

M. Rietveld- Van Wingerden

R.H. Joosse

Nederland

0

7

Stichting Stadshart Vermogensfonds

https://www.stadshartkerk.nl/stichting-stadshart-vermogensfonds-shvf/

Icaruslaan 42

m.rietveld-van.wingerden@vu.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?

De Stichting heeft als doel om missionair en diaconaal bewustzijn van leden van de 
Stadshartkerk en mensen die zich met deze gemeente verbonden voelen te 
bevorderen. Met dat doel subsidieert zij vooral kleinschalige initiatieven die in of rond 
deze gemeente ontstaan.  Hieronder is een document te downloaden met criteria die 
voor een aanvraag van toepassing zijn. Van haar activiteiten brengt het 
stichtingsbestuur jaarlijks een verslag uit dat op deze website wordt gepubliceerd.

Instandhouding panden, voldoen aan vereisten voor kamerverhuur, subsidiering (max 
50%) van missionaire en diaconale projecten van de Stadshartkerk en haar partners in 
regio Amstelveen   
Het hele jaar door worden project uitgevoerd, die - na goedkeuring - een duidelijke 
bijdrage leveren aan de doelstelling

uit kamerverhuur van panden die zij in bezit heeft en giften van personen die het werk 
van het Stadshart Vermogensfonds belangrijk vinden.
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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).

Bestuursleden en andere vrijwilligers zijn niet bezoldigd en krijgen indien nodig een 
onkostenvergoeding

link naar jaarverslag (site)

verkregen middelen worden besteed aan instandhouding/onderhoud van de panden en 
subsidiering van missionaire en diaconale projecten, ingediend vanuit de Stadshartkerk

link naar beleidsplan (staat niet op de site)

https://www.stadshartkerk.nl/stichting-stadshart-vermogensfon
ds-shvf/

Open

Open



04 van 05

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.

Begroting (***) Rekening Rekening (*)

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

45.000 44.954

19.000 22.270

26.000 22.684

10.000 11.500

36.000 34.184

15.000 11.500

0 0

0 0

2.500 1.468

21.540 17.167

2021 2020

2 0 2 0

200

3.840

178

4.021

14.460 17.017

0

0

0

0

0

0

2019
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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. Geef deze 
ook op de begroting 
of de voorgenomen 
bestedingen. 
Of vul de url naar de 
jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

2 Staat van baten en lasten (vervolg)

De opbrengsten van de stichting bestaan uit verhuur van panden en een aantal giften. 
De kosten van de panden bestaan uit de vaste lasten en het onderhoud. Daarnaast 
rust er op één pand nog twee leningen, wat de financiële lasten verklaard. De overige 
kosten betreffen advies/juridische kosten.

Vanwege de aflossing van de leningen moet er een sterk positief resultaat behaald 
worden om liquide te blijven. Jaarlijks wordt er 14.000 euro aan leningen afbetaald. 
Vanaf 2023 zal dit nog ongeveer 4000 euro zijn. Vanaf dan zal er meer geld worden 
uitgegeven worden aan projecten.

Open

jan-j
Tekstvak
https://www.stadshartkerk.nl/wp-content/uploads/2021/12/Jaarverslag-2020-SHVF.pdf




