Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Rivierenland Fonds

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 2 0 8 8 8

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

Eind 22, 4201 CR Gorinchem

Telefoonnummer

0 1 8 3 6 3 1 9 6 8

E-mailadres

info@rivierenlandfonds.nl

Website (*)

www.rivierenlandfonds.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

7

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

R.G. Degenaar

IB 115 - 1Z*1FOL 

Secretaris
Penningmeester

G. Kool

Algemeen bestuurslid

J. Tromp

Algemeen bestuurslid

D. Garstman-Slob

Overige informatie
bestuur (*)

M. Kuzee, J. van Diggelen, M.P.E.V. Könings

(*) 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?

Bevorderen van culturele, sociale, educatieve en charitatieve activiteiten, activiteiten op
het gebied van sport en andere activiteiten van ideële aard.

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 doen van uitkeringen met een ideële strekking, welke activiteiten hoofdzakelijk
geïnitieerd en georganiseerd worden door vrijwilligers, alles in de ruimste zin des
woords.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

De inkomsten komen uit het belegd vermogen t.w. rente, dividenden en al dan niet
gerealiseerde koersresultaten.
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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.

Middels aanvraagformulieren worden de verzoeken tot ondersteuning ingediend.
Periodiek vergadert het bestuur hierover en besluit al dan niet tot toekenning van
het gevraagde bedrag dat na overlegging van een factuur wordt uitbetaald.
Het fonds houdt vermogen aan in de vorm van beleggingen incl. liquiditeiten op een
spaarrekening bij resp. Rabobank, Bank ten Cate en ASN-bank.

n.v.t.

Open

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

De bestuurders ontvangen een vast bedrag aan onkostenvergoeding per vergadering
voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.
Het secretariaat ontvangt een passend en marktconform salaris voor de
werkzaamheden in verhouding tot de bestede tijd.

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.

Meer dan 150 verenigingen en organisaties profiteren eenmalig of elk jaar van een
bijdrage van het fonds.
Het betreft verenigingen en organisaties op het gebied van cultuur, sport, festivals,
concerten, senioren, timmerdorpen, scouting met de nadruk op initiatieven met actieve
vrijwilligers die op lokaal niveau de samenleving zelf ontwikklen en versterken.
Dit alles binnen een vastgesteld werkgebied, bestaande uit 32 dorpen en steden.

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

n.v.t.

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

2 0 2 0

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

Baten

Begroting (***)

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

2019

Opbrengsten beleggingen

€

250.000

€

389.673

€

1.057.865

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

€

36.000

€

34.552

€

37.464

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

214.000

€

355.121

€

1.020.401

Overige baten

€

0

€

0

€

0

Totale baten

€

214.000

€

355.121

€

1.020.401

Doelbesteding/giften/donaties

€

175.000

€

122.848

€

145.095

Personeelskosten

€

11.500

€

11.512

€

10.742

Huisvestingskosten

€

0

€

0

€

0

Administratiekosten algemeen

€

6.400

€

7.040

€

7.928

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

0

€

0

€

0

ICT kosten

€

1.000

€

965

€

1.774

Bestuurskosten

€

7.500

€

8.335

€

7.507

Communicatiekosten

€

0

€

0

€

0

Financiële kosten

€

0

€

0

€

0

Afschrijvingen

€

269

€

269

€

269

Overige lasten

€

1.000

€

899

€

1.102

Totale lasten

€

202.669

€

151.868

€

174.417

–

+

–

+

–

+

Lasten

+
+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

11.331

+
+

€

203.253

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

+
+

€

845.984
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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.

De dividenden en rente-inkomsten uit de beleggingen variëren jaarlijks tussen
de € 60.000 en € 75.000.
De koersresultaten van de beleggingen zijn sterk wisselend; over een lange termijn
bezien wordt een gemiddeld rendement van ca. 4% p.j. verwacht.

n.v.t.

Open

