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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Elise Mathilde Fonds
0 0 0 0 4 1 1 7 8 8 8 7

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

info@elisemathilde.nl

Website (*)

www.elisemathilde.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

0 0 3 5 5 6 7 8 5

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Welzijn - Overig welzijnswerk
Natuur en milieu

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

IB 115 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

G.A. Jurrij

Secretaris

deze functie wordt door een extern dienstverlener uitgevoerd

Penningmeester

H.A. van Beuningen

Algemeen bestuurslid

J.F. van der Goot-Nauta

Algemeen bestuurslid

A.E. van der Hoeven

Overige informatie
bestuur (*)

H.J.C. ter Kuile (algemeen bestuurslid)

(*) 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?

Stichting Elise Mathilde Fonds ("de stichting") is in 1935 opgericht door Elise Mathilde
van Beuningen met als doel het financieel en materieel ondersteunen van personen en
organisaties die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven.
De stichting wil in de regio’s Utrecht en Rotterdam een belangrijk en vernieuwend
cultuurfonds zijn, de organisaties dienen derhalve bij voorkeur in Utrecht of Rotterdam
gevestigd te zijn. Deze regiovoorkeur vervalt wanneer de organisatie of het project
waarvoor aangevraagd wordt een landelijk belang nastreeft.

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 beleid van Stichting Elise Mathilde Fonds is gericht op het verwezenlijken van haar
doelstelling. Zij bewerkstelligt dit met name door:
- het verlenen van ondersteuning aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel
of ideëel doel nastreven. Voorwaarde is dat deze stichtingen of verenigingen zonder
winstoogmerk opereren, werken met inzet van vrijwilligers en bij voorkeur statutair
gevestigd zijn in de regio Utrecht of de regio Rotterdam;
- het verlenen van een eenmalige bijdrage ten behoeve van de oprichting van hospices
in Nederland;
- het doen van uitkeringen voor onderhoud en instandhouding van natuur en
monumenten in Nederland.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Elise Mathilde liet haar vermogen na aan de door haar opgerichte stichting. Dit
vermogen is voor een substantieel deel ondergebracht in een beleggingsportefeuille bij
Van Lanschot.
Van de opbrengsten uit deze beleggingsportefeuille worden aanvragen voor
ondersteuning betaald. De stichting is daarom een zuiver vermogensfonds en er vindt
derhalve geen fondsenwerving plaats.
Overeenkomstig de wens van de oprichtster dient het vermogen over langere termijn
ten minste welvaartsvast te stijgen en zo mogelijk nog verder te vermeerderen om het
werkterrein te kunnen verbreden.
Op het gebied van het vermogensbeheer wordt het bestuur geadviseerd door Van
Lanschot Bankiers te Amsterdam. Met vertegenwoordigers van deze bank vindt
regelmatig overleg plaats waarbij het beleggingsbeleid wordt besproken.
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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.

zie aangegeven url hieronder.

https://elisemathilde.nl/contact#anbi

Open

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

De bestuurders, leden van de Raad van Advies en de leden van de Commissie Giften
ontvangen geen beloning en er worden geen onkostenvergoedingen betaald. De
stichting heeft geen personeel in dienst.

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 aangegeven url hieronder.

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

De administratieve en secretariële werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd
door Vigilanter B.V.

https://elisemathilde.nl/contact#anbi

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

€

1.733.088

€

10.680.566

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

€

132.435

€

155.442

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

1.600.653

€

10.525.124

Overige baten

€

1.010.165

€

34.665

Totale baten

€

2.610.818

€

10.559.789

€

0

Doelbesteding/giften/donaties

€

2.088.662

€

2.413.886

€

2.500.000

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

17.848

€

21.825

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

123.769

€

120.911

€

ICT kosten

€

6.937

€

17.246

€

Bestuurskosten

€

3.420

€

10.577

€

Communicatiekosten

€

Financiële kosten

€

Afschrijvingen

€

Overige lasten

€

123.966

Totale lasten

€

2.360.808

–

+

€

–

€
€

+

–
0

€

+

Lasten

€
€

-3.794

€

€

+

€

€

72.965

€

2.651.551

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

€

-5.859

250.010

+

€
€

+
2.500.000

+
€

7.908.238

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

+
€

-2.500.000
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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.

De post opbrengst beleggingen bestaat uit ontvangen dividenden uit, gerealiseerde en
niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen in het effectendepot bij
van Lanschot en de beleggingen van registeraandelen en effecten.
De verstrekte giften bestaan uit uitgekeerde schenkingen in het betreffende verslagjaar
van aanvragen die door de stichting zijn toegekend.
De overige lasten bestaan uit algemene beheerkosten en overige kantoor- en
algemene kosten.
De stichting streeft ernaar het niveau van uitkeringen aan goede doelen structureel te
verhogen ten opzichte van het niveau in 2020. Voor nu is er € 2,5mln begroot. Echter,
gezien de vertraging in het aantal aavragen en de afronding daarvan in het eerste
halfjaar 2021 als gevolg van het COVID-19 virus is dit bedrag wellicht niet haalbaar.

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

Open

