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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Volksbelang van 1895

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 5 5 6 7 1

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

Toernooiveld 300, 6525 EC Nijmegen

Telefoonnummer
E-mailadres

secretariaat@vb1895.nl

Website (*)

www.vb1895.nl

RSIN (**)

8 0 4 3 2 3 6 8 9

Actief in sector (*)

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

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

1 2

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

IB 115 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

M.S.B. Estourgie-van Gaal

Secretaris

M. Wilhelm

Penningmeester

M.W. van Schaik

Algemeen bestuurslid

P.A.L.M. van der Velden

Algemeen bestuurslid

E.J.A.M. Hutjes-Boelaars

Overige informatie
bestuur (*)

R.C.M. Meltzer, R. Wouters-Rutgers van der Loeff, R.P. de Quaij, J.J.W.M. Hermans
,J. Kusters en T.J. Haartsen

(*) 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?

Het doel van de stichting is, met het verstrekken van een financiële bijdrage, projecten
op het gebied van huisvesting (mede) mogelijk te maken. Daarbij ligt de prioriteit bij
huisvestingsprojecten ten behoeve van mensen die aangewezen zijn op een lage huur
en bij huisvestingsprojecten ten behoeve van bijzondere doelgroepen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

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?

Twee keer per kalenderjaar (in mei/juni en november) is er een bestuursvergadering.
Daarin wordt besloten of bepaalde projecten, waarvoor aanvragen zijn ontvangen, in
aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Als uiterste inleverdata voor
aanvragen, die behandeld worden in de eerstvolgende bestuursvergadering, gelden 1
april en 1 oktober.
De commissie Bestedingen, die bestaat uit een aantal bestuursleden, beoordeelt een
aanvraag na binnenkomst. De commissie treedt, indien gewenst voor de
oordeelsvorming, in contact met de aanvrager, al dan niet gecombineerd met een
bezoek ter plaatse. De commissie brengt ter zake advies uit aan het bestuur.
Het te subsidiëren onrendabele deel van een investering moet gericht zijn op
verbetering van (gebruiks)kwaliteit en/of verbreding van gebruiksmogelijkheden. Bij de
toekenning van financiële bijdragen ligt de prioriteit bij projecten voor de huisvesting en
woonomgeving van mensen, die aangewezen zijn op een lage huur, en bijzondere
doelgroepen. Van bijdragen in exploitatiekosten kan geen sprake zijn. Volksbelang
richt zich in hoofdzaak op Nijmegen en omgeving als haar werkgebied.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Het vermogen van het fonds is belegd via een vermogensbeheerder.
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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.

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

www.vb1895.nl

Open

De bestuurders ontvangen geen beloning. Er is geen sprake van personeel in dienst
van de stichting.

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

https://vb1895.nl/anbi/

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 1

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2021

2020

2022

Opbrengsten beleggingen

€

3.422.765

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

€

116.285

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

3.306.480

Overige baten

€

Totale baten

€

3.306.480

€

3.052.363

€

500.000

Doelbesteding/giften/donaties

€

425.304

€

3.919

€

500.000

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

34.092

Totale lasten

€

459.396

–

+

€

3.172.270

€

119.907

€

3.052.363

€

€

–

€
€

+

500.000

–
500.000

€

+

Lasten

+

€

126.008

€

129.927

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

2.847.084

+

€
€

+
500.000

+
€

2.922.436

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

+
€

0

05 van 05

2

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.

De stichting gaat uit van een jaarlijkse doelbesteding van circa 500.000. Afgelopen jaar
was de besteding lager door minder aanvragen als gevolg van corona en het niet
doorgaan van projecten, waardoor toezeggingen zijn komen te vervallen.
Het aantal nieuwe aanvragen in 2022 is hoger dan in voorgaande jaren.

Open

