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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting M.C. de Visser Fonds
4 1 1 9 7 7 6 9

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

aanvraag@mcdevisserfonds.org

Website (*)

https://mcdevisserfonds.org/index.html

RSIN (**)

Actief in sector (*)

8 1 2 4 2 9 2 1 7

Onderwijs en wetenschap
Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland, en voor Nederlandse studenten in het buitenland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

8

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

IB 115 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

mw. J.L. Hoving-Dijkema

Secretaris

hr. T.H. Schokking

Penningmeester

hr. E.J. de Visser

Algemeen bestuurslid

hr. C.W. de Visser

Algemeen bestuurslid

mw. E.M.D. Groot

Overige informatie
bestuur (*)

mw. H.J. Minjon–Wouters

(*) 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?

De stichting heeft ten doel uit haar inkomsten, na aftrek van alle lasten, kosten en
reserveringen bij te staan hen die in hun studie financiële steun behoeven en voorts
die steun te verlenen aan hen, wier levensomstandigheden zorgelijk zijn.

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?

Zie link

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Zie link
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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).

Zie link

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

https://mcdevisserfonds.org/files/BeleidsplanMCdV20202001.p
df

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

Er worden het bestuur geen vergoedingen uitgekeerd anders dan de vacatiegelden per
vergadering, thans € 100 per vergadering. Er wordt tweemaal per jaar vergaderd.

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.

Er wordt tweemaal per jaar fysiek vergaderd, daarnaast vindt er regelmatig per e-mail
overleg plaats over de aanvragen

Open

Twee vrijwilligers ontvangen jaarlijks de maximum vrijwilligersvergoeding voor
ondersteuning in de administratie en voor hulp met de website.

Aanvragen worden door het bestuur beoordeeld aan de hand van de motivatiebrief,
begroting en andere meegestuurde stukken. De aanvrager wordt via e-mail
geïnformeerd over de ontvangst van de aanvraag. Indien het bestuur besluit de
aanvraag te honoreren dan wordt de uitkering waartoe besloten is direct of op termijn
overgemaakt. De aanvrager ontvangt een mail met het besluit van het bestuur.
Het vermogen van het fonds wordt actief beheerd met behulp van een
bank/vermogensbeheerder.
Er wordt een administratie gevoerd ten aanzien van de correspondentie, de financiën,
de uitkeringen alsmede de notulering van de vergaderingen.
Er wordt door een administratiekantoor jaarlijks een jaarrekening opgesteld, die
vervolgens in de fysieke vergadering wordt goedgekeurd.
Voor het jaarverslag: Zie link

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

https://mcdevisserfonds.org/files/MCdV_Jaarverslag-over-201
9.pdf

Open
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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 0

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

-124.366

€

419.993

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

€

12.216

€

16.301

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

-136.582

€

403.692

Overige baten

€

8.310

€

7.975

Totale baten

€

-128.272

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

80.028

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

–

€

–

€

–

€

0

€

8.550

411.667

€

8.550

€

93.421

€

150.000

0

€

0

€

0

€

0

€

0

€

0

Administratiekosten algemeen

€

3.515

€

3.255

€

3.676

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

0

€

0

€

0

ICT kosten

€

1.596

€

1.594

€

1.600

Bestuurskosten

€

0

€

1.000

€

600

Communicatiekosten

€

0

€

0

€

0

Financiële kosten

€

0

€

0

€

0

Afschrijvingen

€

0

€

0

€

0

Overige lasten

€

3.087

€

3.193

€

19.000

Totale lasten

€

88.226

€

102.463

€

174.876

+

+

+

Lasten

+
+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

-216.498

+
+

€

309.204

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

+
+

€

-166.326
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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.

Het resultaat over afgelopen jaar was negatief i.v.m. een tegenvallende opbrengst van
de beleggingen. De overige baten betreffen ontvangen huur.

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

op aanvraag

Gezien de voorgaande jaren zeer voorspoedig zijn verlopen en gezien, als gevolg van
de mondiale corona pandemie, de nodige mensen in zorgwekkende omstandigheden
terecht zijn gekomen, heeft het bestuur unaniem besloten afgelopen jaar toch gelden
beschikbaar te stellen om die aanvragen die ons bereikten toe te kennen.
De administratie werd gedaan door een vrijwilliger en door het bestuur, en de
jaarrekening is opgemaakt door accountantskantoor Abin.

Open

