Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Stadshart Vermogensfonds

Nummer Kamer van
Koophandel

5 9 5 1 7 1 6 6

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

Icaruslaan 42

Telefoonnummer

0 6 4 6 3 8 5 9 8 4

E-mailadres

m.rietveld-van.wingerden@vu.nl

Website (*)

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

RSIN (**)

8 5 3 5 3 3 9 3 3

Actief in sector (*)

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

D. Slot

Secretaris

M. Rietveld- Van Wingerden

Penningmeester

J. Jonkman

Algemeen bestuurslid

H. Joosse

Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*1FOL 

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 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.

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?

Nieuwe projecten zijn goedgekeurd en zullen in 2022 voor extra uitgaven zorgen.
Gehoopt wordt op een inhaalslag, waarbij ook andere partners betrokken raken. Het
Fonds stimuleert de inrichting van een meerjarenprogramma, waarvoor ook andere
fondsen worden aangetrokken, met (voorbereiding van) aanvullende projecten. De
50% regel blijft gehandhaafd.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

uit kamerverhuur van panden die de Stichting in bezit heeft en (periodieke) giften

Instandhouding van de panden, voldoen aan vereisten voor kamerverhuur en
aantrekking van aanvullend renderend vermogen zijn doelstellingen voor 2022.
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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.

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

https://www.stadshartkerk.nl/wp-content/uploads/2021/07/Beleids
planSHF-versie22-6-21.pdf

Open

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

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

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.

In het verslagjaar waren er weinig uitgaven aan projecten omdat een groot deel van de
missionaire projecten stillagen vanwege corona. Wel zijn plannen voor de toekomst
verder uitgewerkt en dan vooral met betrekking tot het aantrekken van een
jongerenwerker en de financiering ervan. Er zijn gesprekken gevoerd over het
vergroten van de liquiditeit door een hypotheek op panden te nemen. Zo kunnen
grotere projecten financiering verkrijgen, vooruitlopend op aanvullende sponsoring uit
nieuwe bronnen. Vooralsnog is dat nog niet nodig omdat er nog genoeg ik kas is. We
verwachten dat, zodra het project van de missionaire jongerenwerker volgens plan
verloopt, in het tweede jaar van deze werker. Nieuwe bronnen kunnen zijn: bijdragen
uit andere, dan participerende, Amstelveense kerken. Zo is het fonds voorbereid op het
verwerven aan aanvullende financiering voor de missionair werker.

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

https://www.stadshartkerk.nl/wp-content/uploads/2022/06/Jaarver
slag-2022-SHVF.pdf

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten

2 0 2 1

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Begroting (***)

Rekening

Rekening (*)

2022

2021

2020

Opbrengsten beleggingen

€

55.000

€

47.441

€

44.954

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

€

35.000

€

21.307

€

19.466

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

20.000

€

26.134

€

25.488

Overige baten

€

15.000

€

17.303

€

11.500

Totale baten

€

35.000

€

43.437

€

36.988

Doelbesteding/giften/donaties

€

30.000

€

7.500

€

11.500

Personeelskosten

€

0

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

0

€

0

€

0

Administratiekosten algemeen

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

0

€

ICT kosten

€

€

0

€

Bestuurskosten

€

€

224

€

Communicatiekosten

€

€

0

€

Financiële kosten

€

€

3.840

€

Afschrijvingen

€

Overige lasten

€

Totale lasten

€

–

+

–

+

–

+

Lasten

300

3.840

€

€

+
34.140

(*) Optioneel, niet verplicht

€

860

4.021

€

€

228

€

11.792

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

178

+

€

4.273

€

19.972

+
€

31.645

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

+
+

€

17.016
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Staat van baten en lasten (vervolg)
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.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Over 2021 vermibnderde het aantal ingediende projecten door de coronamaatregelen,
die activiteiten onmogelijk maakten. Voor 2022 wordt een inaalslag verwacht, ook
omdat een missionaire jeugdwerker is aangesteld door de SHK.
Het behaalde zeer positieve resultaat zal helpen om zonder hypotheken te kunnen
blijven voldoen aan de afbetalingen van de leningen en tegelijk voldoende liquide te
blijven.

https://www.stadshartkerk.nl/wp-content/uploads/2022/06/Jaarver
slag-2021-SHVF.pdf

Open

