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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.
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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?
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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).
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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.

Begroting (***) Rekening Rekening (*)

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

Wim Post
Doorhalen
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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. 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.

2 Staat van baten en lasten (vervolg)
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	0: Stichting Eleven Floawers Foundation 
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	2: Dorpstraat 14
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	27_ML: Wij maken een onderscheid tussen projecten en giften. Projecten ontvangen een financiële bijdrage van >10.000 Euro en giften < 10.000 Euro. Projecten waaraan in 2020 is gedoneerd, zijn: organisaties die zich richten op het verbeteren van het welzijn. Bijvoorbeeld eenzaamheid onder jongeren, methodieken voor verwijzing vanuit de eerstelijnszorg naar welzijnsvoorzieningen, het verbinden van buurtgenoten, de landelijke actie voor samenwerking tussen en vindbaarheid van organisaties die kunnen helpen ivm de COVID-19 pandemie en een jongeren vrijwilligersnetwerk. Daarnaast zijn we betrokken geweest bij een stichting in Zwitserland die tot doel heeft ‘groene zorg’ op zorgboerderijen te ontwikkelen. Er zijn onder meer giften verstrekt aan organisaties die actief zijn in relatie tot vakantiekampen voor jonge vluchtelingen, bootvluchtelingen, kwetsbare kinderen in thuissituaties, ex-prostituees en het Nationale Park Hoge Veluwe.Meer informatie kan worden gevonden in ons jaarverslag over 2020.
	25_ML: Het vermogen wordt aangewend voor projecten (donaties) en giften voor intiatieven die passen bij de doelstelling van de stichting. Het vermogen van de stichting wordt aangehouden in de vorm van een lening waarop rente wordt ontvangen.
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	4_ML: Betreft de cijfers van de enkelvoudige jaarrekening. De entiteit heeft haar werkzaamheden uitbesteed aan een service-organisatie deze zijn verantwoord onder de overige lasten. Deze kosten bedragen EUR 316k per jaar, daarnaast is het resultaat van de 100% deelneming EUR 410k negatief. Dit is ook verantwoord onder de Overige lasten.De intern gehanteerde begroting is opgesteld op basis van kasstromen in plaats van het baten-lasten-stelsel, daarom zijn de begrotingscijfers niet vergelijkbaar met de baten en lasten in de staat van baten en lasten. 



