Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Jaap Schouten Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

2 4 3 9 0 1 5 7

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

3072MK Rotterdam, Van der Hoevenplein 126

Telefoonnummer

0 6 3 0 8 0 0 9 0 4

E-mailadres

rhk@schoutenfoundation.org

Website (*)

https://www.schoutenfoundation.org

RSIN (**)

8 1 6 8 5 4 0 3 8

Actief in sector (*)

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Kruidenier, Eric (mr.)

Secretaris

Hausherr Kruidenier, Rut

Penningmeester

Kruidenier, Eric (mr.)

Algemeen bestuurslid

Fieren, Carolus Johannes (dr.)

Algemeen bestuurslid

Poldermans, Daniel (dr.)

IB 115 - 1Z*1FOL 

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 stelt zich ten doel: medisch wetenschappelijk onderzoek te bevorderen
en financieel te ondersteunen, in het bijzonder onderzoek ten aanzien van hart- en
vaatziekten, osteoporose en urologische aandoeningen. Tevens wil zij de
internationale kennisoverdracht omtrent deze ziekten en hun geneeswijzen
bevorderen en financieel ondersteunen.

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?

Stichting Jaap Schouten Foundation is geen fondsenwervende instelling.
De Stichting verstrekt de giften uit eigen reserves. De nalatenschap van Jaap en Toos
Schouten vormt het stamkapitaal van de Stichting Jaap Schouten Foundation. In
overeenstemming met de statuten
van de Stichting respectievelijk met het testament van de oprichter moet het gehele
vermogen in tien jaar na het overlijden van de weduwe aan de Stichtingsdoelen zijn
uitgegeven. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om namens de Stichting
besluiten te nemen en overeenkomsten aan te gaan.
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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).

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

https://www.schoutenfoundation.org/app/uploads/2022/02/JSF_B
eleidsplan_18022022.pdf

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

De bestuursleden van de Stichting Jaap Schouten Foundation ontvangen - conform
wettelijke bepalingen - een onkostenvergoeding en vacatiegelden voor het bijwonen
van vergaderingen en bijeen- komsten. De hoogte van het vacatiegeld is gebaseerd
op het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.
Dat betekent dat vacatiegelden ook worden uitgekeerd voor het bezoeken van
onderzoeksprojecten door bestuursleden in het kader van hun functie. De
onkostenvergoeding vindt plaats op basis van – in redelijkheid – gemaakte kosten.
De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst. Wel wordt het secretariaat van de
Stichting marktconform betaald.

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.schoutenfoundation.org/subsidies/

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten

2 0 2 1

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

Baten

Begroting (***)

Rekening

Rekening (*)

2022

2021

2020

Opbrengsten beleggingen

€

217.496

€

647.004

€

454.172

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

€

65.249

€

68.034

€

68.067

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

152.247

€

578.970

€

386.105

Overige baten

€

€

23

€

47

Totale baten

€

152.247

€

578.993

€

386.152

Doelbesteding/giften/donaties

€

1.360.132

€

880.209

€

974.823

Personeelskosten

€

0

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

7.200

€

6.804

€

6.696

Administratiekosten algemeen

€

3.500

€

3.717

€

3.510

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

0

€

0

€

0

ICT kosten

€

7.200

€

9.494

€

12.274

Bestuurskosten

€

34.300

€

30.133

€

58.740

Communicatiekosten

€

5.000

€

770

€

53.635

Financiële kosten

€

€

880

€

348

Afschrijvingen

€

€

4.386

€

4.153

Overige lasten

€

164.000

€

168.186

€

163.717

Totale lasten

€

1.581.332

€

1.104.579

€

1.277.896

–

+

–

+

–

+

Lasten

+
+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

-1.429.085

+
+

€

-525.586

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

+
+

€

-891.744
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
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.

Open

