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Algemene gegevens fonds
Naam

De Prins Hendrik Stichting sedert 1874

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 6 3 5 0 2 7

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

Schippersgracht 9, 1011 TS Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 6 2 4 7 6 9 9

E-mailadres

secretariaat@deprinshendrikstichting.nl

Website (*)

www.deprinshendrikstichting.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Koninkrijk der Nederlanden (Nederland en Caribisch Nederland)

Aantal medewerkers (*)

1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

J.H. Lammerts

Secretaris

J.M. Kool

Penningmeester

M.C. Huyveneers

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*1FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Commissie van Advies en Bijstand: L.H.M. Quant, Ph.S.B. van Doorn, J. Moes

(**) 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 doel van de stichting is het, door middel van het verstrekken van subsidies,
behartigen van belangen verband houdende met de Nederlandse zee- en binnenvaart,
waaronder in het bijzonder doelen die bijdragen tot het welzijn van bejaarde zee- en
binnenvaarders en hun echtgenoten.

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?

Beheer van vermogen en verstrekken van subsidies uit (het rendement op) dat
vermogen. Vermogensbeheer is uitbesteed aan een professionele partij. Subsidies
worden verleend tijdens periodieke bestuursvergaderingen en adhoc. De subsidies
worden binnen de (brede) doelgroep verstrekt, en komen als zodanig dus de realisatie
van de doelstelling ten goede.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Rendement op vermogen.
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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).

Vermogensbeheer is uitbesteed aan een professionele partij. Vermogen wordt
aangehouden in aandelen, obligaties en banktegoed.

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

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

Open

Onbezoldigd (geen beloning).

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
https://www.deprinshendrikstichting.nl/35/text/91/files/PHS%20-%
verslag. Vul de link in waar het
20Prins%20Hendrik%20Stg.%20jaarverslag%202020%2001_MH.pdf
activiteitenverslag te vinden is.

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

2 0 2 0

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

Baten

Begroting (***)

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

2019

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

€

–
0

+
0

€

275.392

€

44.698

€

230.694

€

–

+

€

829.096

€

43.911

€

785.185

€

–

+

€

230.694

€

785.185

Lasten
Doelbesteding/giften/donaties

€

€

147.623

€

26.288

Personeelskosten

€

€

8.303

€

8.393

Huisvestingskosten

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

ICT kosten

€

€

1.031

€

716

Bestuurskosten

€

€

58

€

1.350

Communicatiekosten

€

€

Financiële kosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Overige lasten

€

Totale lasten

€

+
0

€

(*) Optioneel, niet verplicht

€

0

4.757

€

€
€

605

605

€

€

11.593

€

174.993

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

5.780

+

€

2.929

€

45.038

+
€

55.701

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

+
+

€

740.147
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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.

https://www.deprinshendrikstichting.nl/35/text/91/files/PHS%20-%
20Prins%20Hendrik%20Stg.%20jaarverslag%202020%2001_MH.pdf

Open

