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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
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: dhr. dr. ir. Henk Hoogstraten
	15: dhr. Ton Geerdink
	14: mw. mr. Marielle Schreuder
	16: mw. drs. Martine van der Reijken
	17: dhr. drs. Jan Titulaer
	10: Nederland
	11_A4: 0
	12_A4: 5
	7: [Welzijn - Verzorging en opvang]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	18_ML: 
	0: Stichting Vrienden Trivium-Locatie Voormalig Dokter P.C. Borsthuis
	5: 
	2: Bergweg 39
	4_EM: m.schreuder.hoenkamp@xs4all.nl
	1_KVK: 41027749
	6_RSIN: 805142629
	3_TEL: 0742424896
	21_ML: De vriendenstichting bekostigt uit vermogensopbrengsten een jaarlijks programma van actviteiten. De stichting levert daarmee financiele ondersteuning aan een gezellige sfeer en een prettige leefomgeving voor alle bewoners. Met hetzelfdfe doel worden ook eenmalige acties gefinancierd, bijvoorbeeld de aanschaf van een piano of de plaatsing van een biljarttafel.
	23_ML: Het bestuur van de stichting  beheert de fondsgelden en overlegt met medewerkers van het Borsthuis over mogelijke activiteiten ten gunste van de bewoners, die door de stichting worden gefinancierd. Daarbij wordt ook de clientenraad betrokken. Het vastgestelde jaarlijkse activiteitenplan wordt door de medewerkers van het Borsthuis uitgevoerd en vervolgens gedeclareerd bij het bestuur.
	24_ML: Opbrengst uit vermogen.
	26_ML: N.v.t. 
	27_ML: Ook voor 2021 was een mooi activiteitenplan opgesteld. In de loop van het jaar kon echter niets meer georganiseerd worden, omdat opeens een pandemie de gezondheid van bewoners en personeel bedreigde. De vereiste afstands- en beschermings- maatregelen maakten alle gezellige activiteiten onmogelijk.
Zodra de maatregelen minder streng werden hebben we in samenspraak met management en clientenraad het activiteitenprogramma aangepast aan de omstandigheden. 
Voor zover mogelijk is geprobeerd ook gemiste activiteiten alsnog in te halen dan wel er andere voor in de plaats te stellen. Via hieronder genoemde website zijn de jaaroverzichten van voorgaande jaren in te zien.
	25_ML: Ons vermogen wordt aangehouden in vermogensbeheer bij twee banken.
Het beleggingsrisico is defensief.
	26: 
	_MLT: https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/over-ons/anbi-gegevens.html
	knop: 

	27: 
	_MLT: https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/over-ons/anbi-gegevens.
html
	knop: 


	3: 
	1: 
	1_A7: 16801
	2_A7: 0
	3_A7: 16801
	4_A7: 690
	5_A7: 17491
	6_A7: 16467
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 623
	17_A7: 17090
	18_A7: 401

	2: 
	1_A7: 16689
	2_A7: 0
	3_A7: 16689
	4_A7: 1696
	5_A7: 18385
	6_A7: 16453
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 1494
	17_A7: 17947
	18_A7: 438

	3: 
	1_A7: 20000
	2_A7: 0
	3_A7: 20000
	4_A7: 
	5_A7: 20000
	6_A7: 19500
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 500
	17_A7: 20000
	18_A7: 0

	0: 
	0: 2021
	1: 2020
	2: 2022

	0_JR: 2021
	JV: 
	_MLT: https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/over-ons/anbi-gegevens.html
	knop: 

	4_ML: BATEN
Opbrengsten beleggingen:
-betreffen opbrengsten uit onze beleggingsportefeullie minus de
 kosten van vermogensbeheer;
Overige baten:
- betreffen toevallige baten uit diverse bronnen zoals bijv. een legaat.


LASTEN
Doelbestedeing etc.:
- financiering van activiteiten binnen onze doelstelling t.b.v. het Trivium en het Hof
Overige lasten:
- hoofdzakelijk bank- en verzendkosten.





