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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting SFO

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 5 4 9 5 2

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

Schoorstraat 2, 5071 RA Udenhout

Telefoonnummer

0 6 5 4 9 8 2 0 7 5

E-mailadres

info@stichtingsfo.nl

Website (*)

www.stichtingsfo.nl

RSIN (**)

8 0 5 3 2 7 9 6 4

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

J.G.I.M. Reijrink

Secretaris

Th.A.J. Verster

Penningmeester

J.P. Wouterse

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

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 heeft tot doel het verstrekken van financiële bijdragen, op een zodanige
wijze dat de financiële verstrekkingen van de overheid door deze bijdrage niet worden
verminderd, aan instellingen ter bevordering van de leefomstandigheden van mensen
met een geestelijhke handicap, zulks met een sterke voorkeur voor Stichting Huize
Vincentius te Udenhout.

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?

zie het beleidsplan op https://stichtingsfo.nl/anbi-informatie.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

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

De gelden worden besteed aan aanvragen voor mensen met een verstandelijke
beperking. Deze aanvragen worden ingediend via de website van de stichting of via de
post. In de periodieke vergaderingen worden de aanvragen beoordeeld. Gekeken
wordt of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan wordt een bedrag
vastgesteld wat aan de betreffende partij wordt toegekend.

https://stichtingsfo.nl/anbi-informatie

Open

Het beloningsbeleid voor het bestuur wordt vastgesteld conform het Besluit vergoeding
adviescolleges en commissies uit 2009.
De stichting heeft geen personeel in dienst.

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.

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

https://stichtingsfo.nl/anbi-informatie

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

€

2.055.121

€

2.322.862

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

€

400.760

€

392.400

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

1.654.361

€

1.930.462

Overige baten

€

€

750.000

Totale baten

€

1.654.361

€

2.680.462

€

1.286.950

Doelbesteding/giften/donaties

€

1.339.360

€

2.047.047

€

1.100.000

Personeelskosten

€

0

€

0

€

Huisvestingskosten

€

9.852

€

9.676

€

10.000

Administratiekosten algemeen

€

27.075

€

40.453

€

29.000

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

13.850

€

15.167

€

13.000

ICT kosten

€

996

€

778

€

1.000

Bestuurskosten

€

37.532

€

22.847

€

35.000

Communicatiekosten

€

7.487

€

21.421

€

5.000

Financiële kosten

€

0

€

0

€

Afschrijvingen

€

0

€

0

€

Overige lasten

€

6.113

€

8.837

Totale lasten

€

1.442.265

€

2.166.226

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

–

+

–

+

€

1.746.450

€

459.500

€

1.286.950

€

–

+

Lasten

+
+

(*) Optioneel, niet verplicht

212.096

+

€

3.500

€

1.196.500

+
€

514.236

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

+
+

€

90.450
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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.

Naast bovengenoemd exploitatieresultaat zijn er nog koersresultaten op de
beleggingen. Hieronder worden deze weegegeven:
2020

2019

2021

212.096

514.236

90.450

Gerealiseerd koersresultaat
Ongerealiseerd koersresultaat
Totaal koersresultaat

-1.411.494
4.378.577
2.967.083

2.988.958
9.059.806
12.048.764

1.390.000

Resultaat boekjaar

3.179.179

12.563.000

1.480.450

Resultaat (saldo baten/lasten)
KOERSRESULTAAT

Open

