Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Amantia Stichting
4 1 1 6 6 2 1 6

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

Hooigracht 52514 BE Den Haag
0 6 1 5 3 8 6 5 2 1

E-mailadres

info@amantia.nl

Website (*)

www.amantia.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

8 0 3 9 8 9 6 1 1

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

primair Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Th.J.W. Verhoeven

Secretaris

mw J.C. Wiesenhaan

Penningmeester

I.L.M. Komor

Algemeen bestuurslid

mw M.J.H. Tiemstra-van Berckel

Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) 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 het ondersteunen van instellingen en organisaties die
werkzaam zijn, cq zich inzetten voor de zorg ten behoeve van mensen met een
verstandelijke beperking. De stichting richt zich vanouds op instellingen en
organisaties, opgericht vanuit de katholieke levensbeschouwing en tegenwoordig
voorts op instellingen en organisaties met een inter-levensbeschouwelijk karakter.

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?

ondersteunt met opbrengsten uit vermogen van projecten van rechtspersonen die zich
bezighouden met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en die
daarbij om geldelijke ondersteuning vragen.
projectaanvragen doornemen,en in bestuursvergaderingen besluiten nemen daarover.
Ook online besluitvorming als projectbijdrage haast heeft
verder beleid vaststellen, financiële afwikkeling, vermogensbeheer, rapportage
hiermee kan op adequate wijze een bedrag voor te ondersteunen projecten
beschikbaar zijn

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

primair uit vermogen; een enkele keer d.m.v. een gift of legaat, maar dat is de laatse
jaren slechts 2 x gebeurd.
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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).

door het toezeggen een donatie te doen aan projecten die binnen de doelstelling vallen

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

https://www.amantia.nl/beleid/

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

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd; in een enkel geval worden t.b.v. de
stichting gemaakte onkosten vergoed. Er zijn geen personen in dienst van de stichting

Het vermogen bestaat uit effecten en liquiditeiten die berusten bij de bank. Het
vermogensbeheer wordt op onze aanwijzing uitgevoerd door Orchestra BV. De
stichting heeft ook landerijen, die verpacht zijn.

Open

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://www.amantia.nl/beleid/

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

€

345.818

€

292.169

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

€

45.886

€

24.674

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

299.932

€

267.495

Overige baten

€

0

€

15.000

Totale baten

€

299.932

€

282.495

€

234.000

Doelbesteding/giften/donaties

€

113.427

€

161.280

€

125.000

Personeelskosten

€

0

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

0

€

0

€

0

Administratiekosten algemeen

€

1.353

€

1.307

€

1.500

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

0

€

0

€

14.000

ICT kosten

€

242

€

0

€

250

Bestuurskosten

€

346

€

2.640

€

2.000

Communicatiekosten

€

0

€

0

€

0

Financiële kosten

€

163

€

164

€

170

Afschrijvingen

€

0

€

0

€

0

Overige lasten

€

16.828

€

14.439

€

8.000

Totale lasten

€

132.359

€

179.830

€

150.920

–

+

–

+

€

250.000

€

16.000

€

234.000

€

–

+

Lasten

+
+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

167.573

+
+

€

102.665

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

+
+

€

83.080
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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.

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

overige lasten: dit omvat contributie FIN, Bestuurdersaansprakelijkheids verzekering
en advieskosten derden.

Duiding resultaat:
Er wordt een voorziening genomen ter instandhouding van het stamvermogen
(prijsindex) : in 2020 was dit € 74.250 waardoor het resultaat de facto € 93.323 is. In
2019 ging het om een voorziening van € 149.600 waarmee het resulaat de facto minus
€ 46.935 bedroeg

Open

