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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen

1 Algemene gegevens fonds

Actief in sector (*)

In welke landen 
is uw fonds actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van het fonds

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Jhr mr. J.L.R.A. Huydecoper

W.J.D. baron van Tuyll van Serooskerken

mevr. drs. P.A.M. Boonekamp-van der Maarel

dhr mr. R.S. Oude Hengel, dhr mr. R. Willemsen, mevr. drs. D.M.F. v Leeuwen-Cascino

5 6

Welzijn - Overig welzijnswerk

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

mevr. R.L. Zijderveld-Boodt, mevr. H. Merx-Dompeling, mevr. P.E. Hamerslag

dhr drs. M.J.M. van Adrichem

Vereeniging Koningin Emma Fonds

www.koninginemmafonds.nl

Guirlande 104, 2496 WR Den Haag

secretaris@koninginemmafonds.nl
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van het fonds. Wat wil 
het fonds bereiken?

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?

De vereniging heeft ten doel: het verlenen van materiële hulp aan zelfstandig wonende 

behoeftigen te 's-Gravenhage, boven de tachtig-jarige leeftijd, zonder onderscheid van 

kunne of godsdienst, in buitengewone gevallen, waarin de kerkelijke, burgerlijke of 

particuliere instellingen van liefdadigheid niet in voldoende mate of niet op de meest

gewenste wijze steun verlenen. In bijzondere gevallen kan , ter beoordeling van het 

bestuur, van deze bepaling worden afgeweken.

Het verlenen van hulp aan zelfstandig wonende bejaarden (boven de tachtig-jarige leef-

tijd) in gevallen waarin andere hulpverlenende instanties daarin niet voorzien. 

* vrijwilligers bezoeken op gezette tijden de bij de vereniging aangesloten bejaarden

(tweeledig doel: regelmatig contact, verstrekken van een geldelijke tegemoetkoming)

* vereniging organiseert periodiek een evenement waarbij de aangesloten bejaarden

een excursie maken.

De middelen bestaan overwegend uit de rendementen van een in de loop van de tijd

bijeengebracht vermogen, en daarnaast uit giften en verkrijgingen uit nalatenschappen.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Het bestuur ontvangt een onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld.

Het verlenen van materiële hulp aan zelfstandig wonende behoeftigen 

te 's-Gravenhage, boven de tachtig-jarige leeftijd en het verzorgen van activiteiten

ten behoeve van deze doelgroep (bijvoorbeeld een bejaardenboottocht). Het vermogen

bestaat uit belegd vermogen en gelden aangehouden in rekening-courant en op een 

spaarrekening.

www.koninginemmafonds.nl/wp-content/uploads/2020/03/Belei
dsplan.pdf 

www.koninginemmafonds.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaar
verslag-van-uitgeoefende-activiteiten-2020.pdf

Open

Open
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2 Staat van baten en lasten 

Baten

Opbrengsten beleggingen

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

Subtotaal netto beleggingsresultaat

Overige baten

Totale baten

Doelbesteding/giften/donaties

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Administratiekosten algemeen

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

ICT kosten

Bestuurskosten

Communicatiekosten

Financiële kosten

Afschrijvingen

Overige lasten

Totale lasten

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ € €

+

–

+

+ +

– –

+ +

+ + +

Lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

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

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen 
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

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

-47.316 1.057.577

22.545 22.937

-69.861 1.034.640

61.657 1.057

-8.204 1.035.697

147.272 161.866

28.431 22.397

175.703 184.263

2020 2019

2 0 2 0

-183.907 851.434

100.000

23.000

77.000

1.000

78.000

140.000

140.000

-62.000

2021
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Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

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.

2 Staat van baten en lasten (vervolg)

Open


