
1. Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer van Koophandel 17119519

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

Adres

Telefoonnummer 040-2116116

E-mailadres

Website (*)

RSIN (**) 808986181

Actief in sector (*)

In welke landen is uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*) 0

Aantal vrijwilligers (*) 0

Statutair bestuur van de instelling

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie bestuur (*)

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

Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds

Den Biest 11

http://www.stg-tiny-en-anny-van-doorne.nl/

-Primaire sector-

Standaardformulier

publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen

-Secundaire sector-

-Secundaire sector-

Deterink, Aloysius Antonius Maria

Gomes, Jeroen Franciscus

Boons, Franciscus Henricus Johanna

De Rooij, Josephus Cornelis Antonius

Hohmann, Johannes Jacobus Adrianus

Van Doone, Hubert Jozef Martinus Maria
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1 Algemeen (Vervolg)

Doelstelling

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.

De Stichting zet zich in om goede doelen en algemeen nut beogende instellingen financieel te

ondersteunen. Het bestuur beoordeelt iedere aanvraag op zich of deze op steun van de

Stichting kan rekenen.

Welke werkzaamheden verricht de 

instelling? Wanneer worden welke 

werkzaamheden uitgevoerd? En 

hoe dragen die bij aan het 

realiseren van de doelstelling?

Hoe krijgt de instelling inkomsten? De Stichting heeft vanuit een tweetal legaten het vruchtgebruik over een vermogensdelen welke zijn

nagelaten door beide oprichters van deze Stichting. Dit recht op vruchtgebruik eindigt respectievelijk op

31 december 2025 en op 31 december 2038. 

Statutaire doelstelling van de 

instelling. Wat wil de instelling

De stichting heeft ten doel:

a. het verlenen van financile steun aan particulieren en aan kerkelijke,

levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of

algemeen nut beogende instellingen,

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in-

de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zij die deel uitmaken van het bestuur van de stichting alsmede hun

echtgenoten/geregistreerd partners/partners met wie zij een  

samenlevingscontract zijn aangegaan, zullen nimmer direct of indirect een

uitkering of geldlening uit de stichting mogen ontvangen.
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1 Algemeen (Vervolg)

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 instelling vermogen 

aanhoudt, vul dan in waar en op 

welke manier dit vermogen wordt 

aangehouden (bijvoorbeeld 

spaarrekening, beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden herbelegd. Hiertoe houdt de stichting een effectenportefeuille aan bij diverse

vermogensbeheerders. Het was de wens van beide oprichters dat het vermogen dat wordt opgebouwd met de jaarlijkse

vruchten in stand gehouden moeten worden. Feitelijk houdt dit in dat vanuit de gerealiseerde beleggingsopbrengsten

uitkering gedaan kunnen worden overeenkomstig het doel van de stichting.

Url van het beleidsplan

Vul de link in waar het beleidsplan 

te vinden is.

http://www.stg-tiny-en-anny-van-doorne.nl/?page_id=12

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor het 

statutaire bestuur, voor de leden 

van het beleids bepalend orgaan 

en voor het personeel 

(bijvoorbeeld CAO of 

salarisregeling).

Het bestuur ontvangt geen beloning.
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2 Staat van baten en lasten

2021

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

Rekening Rekening (*) Begroting (***)
Baten 2021 2020 2023

Baten als tegenprestatie voor levering van producten -€                  -€                  -€                  

en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden -€                  -€                  -€                  

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven -€                  -€                  -€                  

Overige subsidies -€                  -€                  -€                  

Baten van subsidies -€                  -€                  -€                  

Baten sponsorbijdragen -€                  -€                  -€                  

Giften en donaties van particulieren -€                  -€                  -€                  

Nalatenschappen 1.278.000€     865.830€        -€                  

Bijdragen van loterijinstellingen -€                  -€                  -€                  

Overige giften 1.000€             1.000€             -€                  

Giften 1.279.000€     866.830€        -€                  

Financiële baten 5.157.746€     512.809€        -€                  

Overige baten -€                  -€                  -€                  

Som van de baten 6.436.746€    1.379.639€     -€                  

Lasten

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs) -€                  -€                  -€                  

Verstrekte subsidies & giften 761.767€         583.457€         -€                  

Aankopen en verwervingen -€                  -€                  -€                  

Communicatiekosten -€                  -€                  -€                  

Personeelskosten -€                  -€                  -€                  

Huisvestingskosten -€                  -€                  -€                  

Afschrijvingen 5.000€             11.000€           -€                  

Financiële lasten 110.921€         104.171€         -€                  

Overige lasten 66.589€          64.069€          -€                  

Som van de lasten 944.276€        762.696€        -€                  

Saldo van baten en lasten 5.492.470€    616.943€        -€                  

Jaartal van deze Staat van baten en lasten

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen 

automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting

Geef hier een 

toelichting

bij de staat van baten 

en

lasten 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.
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