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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Gieskes-Strijbis Fonds
2 7 2 6 1 5 5 8

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

Plantage Middenlaan 47
0 2 0 8 5 4 5 4 3 3

E-mailadres

kantoor@gieskes-strijbisfonds.nl

Website (*)

www.gieskesstrijbisfonds.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

8 1 4 8 9 3 3 8 7

Natuur en milieu
Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

In welke landen
is uw fonds actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland (primair)
4 , 0 7

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

L.J. van Driel

Secretaris

Y.D. Albrecht

Penningmeester

J.B.M. Streppel

Algemeen bestuurslid

P. Velinga

Algemeen bestuurslid

F.M.J. Houben

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?

Het financieel ondersteunen van personen en organisaties binnen de grenzen van het
Algemeen Belang
In het bijzonder heeft de Stichting ten doel het verstrekken van toelages ten behoeve
van (onderzoeks)projecten en de implementatie daarvan betreffende:
- de verbetering van milieu en natuurbehoud;
- medisch onderzoek;
-de instandhouding van Westerse vrijheidsrechten en democratiische waarden; en
- de bevordering en ondersteuning van kunst en cultuur;
al het voorgaande in de ruimste zin des woords.

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?

Het Fonds werkt in beginsel pro-actief. Dat betekent dat het team uit eigen initiatief op
zoek gaat naar projecten die passen bij de binnen de focussen gestelde doelen.
de programmamanagers maken jaarlijks per werkterrein en de daarbinnen
vastgestelde focussen een plan waarin de concrete doelen worden gesteld.
Het Fonds heeft in mankracht een beperkte capaciteit in de beoordeling, monitoring en
evaluatie van projecten. zeker de meer complaxe meerjarige projecten vragen veel tijd
en aandacht van het team. het is daarom verstandig om projecten door andere
financiers mee te laten beoordelen.
Het voorgesteld eproject moet passen bij het DNA van het Fonds; oa.
- Concreet
- Duurzaam effect
- Talentontwikkeling
- Vliegwiel effect
- Projectmatig karakter
- Geen structurele steun
- herkenbare actie

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Rendementen uit het belegde Stamvermogen
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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).

- Verbetering van milieu en natuurbehoud EUR 1.169.660 (2020: 946.023)
- Medisch onderzoek EUR 881.947 (2020: 900.000)
- Instandhouding van Westerse vrijheidsrechten en democratische waarden EUR
1.171.903 (2020: 779.004)
- Bevordering en ondersteuning van kunst en cultuur EUR 2.383.847 (2020: 1.545.977

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

www.gieskesstrijbisfonds.nl

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

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of vacatiegelden. wel mogen zij
vergoedingen ontvangen voor gemaakte kosten voro het Fonds, zoals reiskosten en
consumpties.

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.

zie gaarne www.gieskestrijbisfonds.nl

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

www.gieskesstrijbisfonds.nl

Naast het Eigen vermogen, bestaande uit Overige reserve en herwaarderingsreserve,
heeft het Fonds een schuld u.h.v. Toegezegde projectfinanciering op de balans

Open

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 1

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2021

2020

2022

Opbrengsten beleggingen

€

31.336.154

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

€

536.812

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

30.799.342

Overige baten

€

Totale baten

€

30.799.342

€

4.831.828

€

7.650.000

Doelbesteding/giften/donaties

€

5.607.357

€

4.171.004

€

7.750.000

Personeelskosten

€

557.265

€

570.978

€

597.840

Huisvestingskosten

€

43.114

€

43.773

€

45.000

Administratiekosten algemeen

€

25.000

€

26.442

€

30.000

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

5.445

€

5.445

€

6.000

ICT kosten

€

5.839

€

6.177

€

5.500

Bestuurskosten

€

Communicatiekosten

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

69.724

Totale lasten

€

6.339.145

–

+

€

5.166.405

€

334.577

€

4.831.828

€

–

+

€

8.150.000

€

500.000

€

7.650.000

€

–

+

Lasten

€
€

25.401

+

€

€

31.236

€

4.881.497

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

24.460.197

€

26.442

+

26.500

€

49.800

€

8.510.640

+
€

-49.669

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

+
+

€

-860.640
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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.

www.gieskesstrijbisfonds.nl

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

www.gieskesstrijbisfonds.nl

Open

