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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

STICHTING MR G J DEKKERS- FONDS
4 1 0 8 1 2 1 6

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

Spoorlaan 444
0 1 3 4 6 4 7 6 0 8

E-mailadres

info@dekkersfonds.nl

Website (*)

www.dekkersfonds.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

8 0 4 1 6 6 2 5 0

Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp
- 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 (*)

5

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Hurkens, Wilhelmina Maria

Secretaris

Schreurs, Judith Michaëla

Penningmeester

van Iersel, Bartholomeus Martinus Henricus

Algemeen bestuurslid

Rietveld, Octavia Joanna Wilhelmina Maria

Algemeen bestuurslid

van Hout, Judith Johanna Theresia

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?

Eenmalige geldelijke steunverlenen aan individuele noden waarin niet op een andere
manier kan worden voorzien, opdat acute nood wordt verminderd.
Geldelijke, doorgaans eenmalige, steun verlenen aan sociaal-culturele activiteiten met
een levensbeschouwelijke achtergrond.
aanvullende geldelijke steun verlenen aan activiteiten van vrijwilligers en
beroepskrachten op het terrein van zorg en hulpverlening.

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 fonds beoordeelt aanvragen voor individuele noodhulp en keert een bijdrage uit
indien aan de criteria is voldaan. Dit gebeurt gedurende het hele jaar. Met de bijdragen
wordt de individuele acute nood vermindert.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

De inkomsten bestaan uit opbrengsten van beleggingen.
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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).

De inkomsten worden besteed aan individuele noodhulp.

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

http://www.dekkersfonds.nl/wp-content/uploads/2021/09/Jaarv
erslag-2020-en-beleidsplan-2021-2022-Dekkersfonds-def.pdf

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

Het bestuur ontvangt geen beloning, alleen daadwerkelijk gemaakte koksten kunnen
worden gedeclareerd.

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 2020 zijn 285 aanvragen behandeld.

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

http://www.dekkersfonds.nl/wp-content/uploads/2021/10/activit
eitenverslag-2020.pdf

Open

Open

04 van 05

2

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.
Rekening

Baten

Rekening (*)

Opbrengsten beleggingen

€

304067

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

€

10817

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

293.250

Overige baten

€

0

Totale baten

€

293.250

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

171694

Personeelskosten

Begroting (***)

€

–

€
€

+

–
0

€

+

€

304067

€

10817

€

293.250

€

+

€

293.250

€

€

171694

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

Totale lasten

€

0

–

Lasten

33447

+

€
€

205.141

+

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

88.109

€
€

0

33447

+
205.141

+
€

0

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

+
€

88.109
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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.

Per saldo is het positieve resultaat toegevoegd aan de reserves van de stichting. Het
resultaat van de stichting is enerzijds sterk afhankelijk van de resultaten van de
beleggingen, waarvoor een beheerovereenkomst is gesloten met een financiele
instelling, en anderzijds van de hoeveelheid aanvragen. De kosten worden strak
gemonitord en bestaan voor bijna 100% uit een inhuuroveroverkomst van
ondersteunende diensten. Het bestuur is onbezoldigd, gemaakte onkosten mogen
gedeclareerd worden en bedroegen in 2020 € 478."

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

http://www.dekkersfonds.nl/wp-content/uploads/2021/10/Jaarr
ekening-2020-Stichting-Mr.-G.J.-Dekkers-Fonds.pdf

De stichting maakt geen begroting op, vandaar dat de cijfers gelijkluidend zijn. Reden
hiervan is dat de stichting de aanvragen (qua bedrag en qua aantallen) niet in de hand
heeft en in feite reactief is. Wel houdt zij voor zichzelf in de gaten dat de aanvragen
voldoen aan de vastgestelde stichtingscriteria en dat het stamvermogen van de stichting
conform de legaatvoorwaarden in stand blijft.

Open

