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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.

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
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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)


	1	Algemene gegevens fonds
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	13: HMJL Steenbakkers-Breukers
	15: HM van de Laar
	14: HAM Vereijken-van den Eijnden
	16: JA Vissers
	17: MHA Adriaans-van Bussel
	10: 
	11_A4: 0
	12_A4: 7
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	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
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	18_ML: Alg. bestuurlid: WPJ van den Boer-Hurkmans Alg. bestuurslid: WAM Geers
	0: Stichting Dokter Eijnatten
	5: WWW.stichtingdoktereijnatten.nl
	2: 
	4_EM: info@stichtingdoktereijnatten.nl
	1_KVK: 41092722
	6_RSIN: 806158165
	3_TEL: 
	21_ML: De stichting heeft ten doel het binnen de gemeente Someren en/of ten behoeve van de inwoners van de gemeente Someren bevorderen, direct en indirect, van de zorg in het algemeen en de gezondheiszorg in het bijzonder, en van maatschappelijk werk.
	23_ML: De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:a) Het beheren en administreren van het nagelaten vermogen van wijlen Dokter L. Eijnatten en van wijlen mevrouw P. Verhuizen.b) Het direct of indirect hulp bieden aan rechtspersonen en organisaties gevestigd of werkzaam binnen de gemeente Someren, die werkzaam zijn op het gebied als in de doelomschrijving genoemd en die uit andere bronnen geen (voldoende) hulp ontvangen. c) Het in de meest brede zin ondersteunen en/of (doen) verzorgen binnen de gemeente Someren van advisering (gevraagd en ongevraagd) aan de hiervoor onder b bedoelde rechtspersonen en organisaties.d) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
	24_ML: a) Inkomsten uit vermogenb) Donaties/giftenc) Legaten en schenkingend) Subsidies
	26_ML: De stichting heeft geen betaalde krachten in dienst, bestuurders verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid en ontvangen geen beloning.
	27_ML: Bijdragen betroffen onder meer: Aanschaf en onderhoudskosten voor AED's*. Projectbijdragen (beperkt i.v.m Corona) waaronder: Stg. Goede doelenweek Someren en Roger That.   * de stichting heeft in de gemeente Someren 27 AED's gefinancierd en betaald ook de onderhoudskosten.
	25_ML: De stichting verleent (financiële) steun aan projecten/activiteiten op het gebied van de (gezondheids-) zorg en het maatschappelijk werk. De stichting voert zelf geen projecten of activiteiten uit; zij fungeert als (mede)financier. Aanvragen voor een bijdrage moeten schriftelijk, gemotiveerd en financieel onderbouwd, Ingediend worden.
De stichting verleent geen steun aan individuele personen.

Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij een bank en wordt aangehouden op een rekening-courant, beleggersrekening en effectendepot. Het belegd vermogen is in ondergebracht in een adviesportefeuille, waarbij gekozen is voor een defensief risicoprofiel.
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	4_ML: Baten:1) Onder de baten zijn beleggingsopbrengsten verantwoord. De beleggingsopbrengsten bestaan uit ontvangen dividenden, rente op obligaties en gerealiseerde koersresultaten minus de kosten van beheer en mutaties m.b.t. de beleggingen.2) Overige baten: dit betreft ontvangen rente + bijdragen van derden.Lasten:1) Onder donaties/giften zijn de uitgaven verantwoord die dit jaar verstrekt zijn.2) De administratiekosten hebben betrekking op kosten t.b.v vastlegging en verantwoording van de activiteiten van de stichting waaronder kosten voor beheer en onderhoud van de website.3) Bestuurskosten: betreft overige beheerskosten noodzakelijk voor het beheren en besturen van de stichting.4) Financiële kosten: betreft kosten voor het aanhouden en gebruik van de bankrekeningen.



