Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Elisabeth Strouven
4 1 0 7 6 4 1 5

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

Abtstraat 3, 6211 LS, Maastricht
0 4 3 7 6 3 0 8 9 9

E-mailadres

info@elisabethstrouven.nl

Website (*)

www.elisabethstrouvenfonds.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

0 0 3 0 4 2 2 8 5

Welzijn - Overig welzijnswerk
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Natuur en milieu

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

6

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Dhr. G. van den Broek

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Raad van toezicht: Dhr. Drs. G.C.P. Dijk, voorzitter; Dhr. Ir. R.C. van der Giessen, lid;
Mevr. Dr. A. Esmeijer, lid; Mevr. Mr. M.J.Y. Paulussen, lid; Mevr. Drs. J.J.W. Nelissen
RA, lid.

(**) 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 ten doel:
a. het ondersteunen van sociaal-maatschappelijke
activiteiten en projecten in de gemeente Maastricht;
b. het ondersteunen van culturele activiteiten en projecten in de gemeente Maastricht,
alsmede in de omliggende Euregio Maas-Rijn ten behoeve van het behoud en de
ontwikkeling van lokale en (Eu)regionale cultuur;
c. het ondersteunen van activiteiten en projecten ter zake van behoud,
bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente Maastricht en
de Heuvellandgemeenten;
en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

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 Elisabeth Strouven Fonds verleent hulp en bijstand en draagt bij aan het welzijn en
de ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken. Het Fonds
realiseert haar missie door financieel bij te dragen aan projecten van organisaties en
instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector, en in
behoud, bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap.
De projecten bestrijken een breed terrein op sociaal-maatschappelijk en cultureel
gebied en op het gebied van behoud, bescherming en ontwikkeling van natuur en
landschap. Binnen deze aandachtsgebieden staat het fonds open voor
projectenaanvragen van uiteenlopende omvang. Ook kleinschalige initiatieven zijn
welkom. Via de toekenning van bijdragen probeert het fonds zo goed mogelijk aan
wensen en behoeftes uit de samenleving tegemoet te komen.
Het fonds verleent ook bijdragen via het Elisabeth Strouven Monumentenfonds (in
nauwe samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds)
Daarnaast selecteert of initieert het Elisabeth Strouven Fonds een aantal langdurige
projecten, binnen de statutaire doelstellingen, die voor een langere periode
ondersteund worden.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Het Elisabeth Strouven Fonds krijgt inkomsten uit haar beleggingen in aandelen,
obligaties, beleggingsfondsen en bank- en spaarsaldi. Daarnaast heeft krijgt het fonds
inkomsten uit haar vastgoed portefeuille, bestaande uit residentieel en commercieel
onroerende goederen, landerijen en hoeven.
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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).

Bestedingsbeleid: het fonds besteedt het rendement op haar vermogen, conform haar
doelstelling, op grond van de door het fonds geformuleerde en op haar website
gepubliceerde criteria, aan door haar geselecteerde projecten.

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

https://www.elisabethstrouvenfonds.nl/over-ons/anbi

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

Beloningsbeleid: Beloningsbeleid algemeen: het beloningsbeleid van het fonds is er op
gericht te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en
verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

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.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van het fonds: Het Elisabeth
Strouven Fonds geeft jaarlijks financiële steun aan meer dan 100 projecten. Een
overzicht is te vinden in het Informatiecentrum op de website van het fonds onder
jaarverslag en onder projecten. In de verslagen wordt onder meer ingegaan op de
activiteiten van het Elisabeth Strouven Fonds, per aandachtsgebied of programma.

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

https://www.elisabethstrouvenfonds.nl/over-ons/anbi

Het vermogen is belegd in aandelen, obligaties, fondsen en vastgoed.

Open

Vergoeding leden van de Raad van Toezicht: bij de vergoedingen van de leden van de
Raad van Toezicht wordt uitgegaan van de NVTZ-normen. (Nederlandse Vereniging
van Toezichthouders in Zorginstellingen). Beloningsbeleid bestuur en medewerkers:
bestuur en medewerkers zijn in dienst van het fonds. Het beloningsbeleid volgt de
CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

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 0

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

7.070.929

€

14.543.738

€

5.461.723

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

€

861.201

€

961.286

€

932.837

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

6.209.728

€

13.582.452

€

4.528.886

Overige baten

€

131.251

€

846.747

€

188.937

Totale baten

€

6.340.979

€

14.429.199

€

4.717.823

Doelbesteding/giften/donaties

€

2.315.044

€

2.637.418

€

2.979.703

Personeelskosten

€

759.357

€

646.997

€

780.000

Huisvestingskosten

€

34.509

€

61.541

€

35.677

Administratiekosten algemeen

€

25.707

€

24.584

€

21.963

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

0

€

0

€

0

ICT kosten

€

12.883

€

8.419

€

13.141

Bestuurskosten

€

38.610

€

32.670

€

40.000

Communicatiekosten

€

73.491

€

82.861

€

150.000

Financiële kosten

€

-99.950

€

-99.800

€

-100.732

Afschrijvingen

€

86.885

€

90.404

€

80.404

Overige lasten

€

248.935

€

334.363

€

229.707

Totale lasten

€

3.495.471

€

3.819.457

€

4.229.863

–

+

–

+

–

+

Lasten

+
+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

2.845.508

+
+

€

10.609.742

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

+
+

€

487.960
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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.

https://www.elisabethstrouvenfonds.nl/over-ons/anbi

Open

