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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)
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	15: Hr. mr. W.A. Smeenk
	14: Mw. mr. M.A.J. Bak-Cremers
	16: Mw. drs. A.M. Schilder
	17: Mw. E. van Gool-Leer
	10: Nederland
	11_A4: 0
	12_A4: 6
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	8: [Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	18_ML: Hr. mr. J.J. Petit
	0: Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser
	5: https://www.vtw-amsterdam.nl/
	2: Herengracht 220, 1018 BT Amsterdam
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- het beoefenen van de weldadigheid, het bevorderen van het maatschappelijk welzijn en van het onderwijs, in het bijzonder het onderwijs op katholieke grondslag, een en ander bij voorkeur in Nederland, in het bijzonder te Amsterdam. De doelgroep 'jeugd' staat daarbij zeer centraal.

	23_ML: De Vereeniging tracht haar doel onder meer te bereiken door, ter bevordering
van het maatschappelijk, geldelijke steun te verlenen en deel te nemen aan
projecten en activiteiten gericht op de leniging van sociale noden en door het
ondersteunen van activiteiten op het gebied van onderwijs.

De Vereeniging wil een kleine daadkrachtige vrijwilligers organisatie blijven,
met aandacht vanuit haar katholieke identiteit voor levensbeschouwelijke
projecten en projecten ten behoeve van achterstandsgroepen in de
maatschappij.
	24_ML: De vereeniging heeft haar vermogen belegd in een effectenportefeuille, waarbij het beheer is ondergebracht bij een vermogensbeheerder. Het mandaat van de vermogensbeheerder omvat strikte criteria in het kader van duurzaamheid. Verder is sprake van spreiding van beleggingen volgens een passend risicoprofiel.

De vereeniging streeft ernaar om haar stamvermogen dat jaarlijks wordt aangepast voor inflatie in stand te houden. Dit met het oog om ook op lange termijn donaties in het kader van haar doelstelling te kunnen continueren. Voor zover het rendement uitstijgt boven inflatie komt het meerdere in aanmerking voor donaties.
	26_ML: Bestuurders ontvangen geen beloning voor het door hen verrichte vrijwilligerswerk.
	27_ML: 
	25_ML: De focus bij donaties ligt op:
1. Het ondersteunen van projecten waarbij jeugdigen in achterstandsituaties aanvullende trainingen en/of onderwijs genieten, in Amsterdam
2. Levensbeschouwelijke/katholieke projecten gericht op jongeren (zoals catechese-projecten, katholiek jongerenwerk et cetera) in Amsterdam.
	26: 
	_MLT: https://www.vtw-amsterdam.nl/wp-content/uploads/beleidsplan.pdf
	knop: 
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	4_ML: In 2020 heeft de Vereeniging een netto rendement (na aftrek van kosten) van 4,38% op haar beleggingen gemaakt. In 2019 was sprake van een uitzonderlijk rendement van 10,89%.
In afgelopen jaren heeft het bestuur van de vereeniging de algemene kosten die samenhangen met beheer en de behandeling van aanvragen zoveel als mogelijk teruggebracht. In 2020 waren die kosten opgeteld € 19.157 (2019 € 22.216).

Het niveau van de donaties heeft in 2020 mede als gevolg van Covid-19 onder druk gestaan. Het was voor aanvragers moeilijk om aan de uitvoering van projecten vorm en inhoud te geven. Donaties over 2020 waren € 30.508.

Overigens merkt het bestuur op dat in 2020 voor het eerst sinds lange tijd een situatie is ontstaan waarbij het eigen vermogen van de Vereeniging op het niveau van het beoogde stamvermogen is gekomen. 



