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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Niemeijer Fonds

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 9 5 0 0 0

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

Postbus 43, 2850 AA Haastrecht

Telefoonnummer
E-mailadres

info@stichtingniemeijerfonds.nl

Website (*)

http://www.stichtingniemeijerfonds.nl/

RSIN (**)

8 0 5 8 3 1 8 2 4

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)
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.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Mr. Drs. A. Ott

Secretaris

G. Kruip

Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

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?

Volgens artikel 2 van de statuten van de stichting heeft de stichting ten doel:
- de ondersteuning van jeugdige, beginnende kunstenaars/artiesten/studenten bij de
ontplooiing van hun talenten, in de ruimste zin des woords, een en ander ter
beoordeling aan het bestuur;
- alsmede het ondersteunen van artistieke, culturele, levensbeschouwelijke,
charitatieve, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in
artikel 24 lid 4 van de Successiewet en welke als zodanig door de
Belastingdienst/Registratie en Successie zijn aangemerkt;
- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevordelijk kan zijn, alles 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 beleid van het Niemeijer Fonds is gericht op het verwezenlijken van haar
doelstelling in de lijn met de wensen van de oprichtster. De stichting beoogt haar
doel te bereiken door het verstrekken van donaties aan verschillende kunstenaars
(van musici tot beeldend kunstenaars) en aan verschillende initiatieven op gebied
van kunst, cultuur en maatschappij. De doelstelling is onderverdeeld in een viertal
deelgebieden, te weten cultuur (beeldende kunst), artistiek (muziek, theater,
dans), wetenschap en charitas waarbij getracht wordt om tenminste 45% van de
uitgaven aan het deelgebied cultuur toe te wijzen aangezien de bezieling van
Theodora Niemeijer hier naar uitging. De donaties worden aan zowel particulieren
als instellingen verstrekt.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Het Niemeijer Fonds is een vermogensfonds waarbij het
rendement gebruikt wordt voor deze uitkeringen. De Stichting doet niet aan
fondsenwerving.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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).

Het Niemeijer Fonds doneert jaarlijks een bedrag aan diverse kunstenaars om de
ontplooiing van hun talenten te helpen bevorderen. Daarnaast ondersteunt ze
kleinschalige projecten/initiatieven op gebied van kunst, cultuur en maatschappij. De
voorkeur gaat uit naar initiatieven op het gebied van beeldende kunst omdat Theodora
Niemeijer zelf ook beeldend kunstenaar was. Het Niemeijer Fonds is een
vermogensfonds en uit het rendement van het vermogen wordt jaarlijks gedoneerd.
Het vermogen van de stichting wordt voor het grootste gedeelte belegd.

Open

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid
verrichte werkzaamheden een vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld.

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 activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

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

€

1.767.078

€

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

€

69.325

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

1.697.753

Overige baten

€

0

Totale baten

€

1.697.753

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

282.627

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

–

€
€

+

–
0

€

+

€

91.000

€

66.000

€

25.000

€

+

€

25.000

€

€

256.995

0

€

€

0

€

0

€

€

0

Administratiekosten algemeen

€

12.517

€

€

12.500

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

16.523

€

€

16.500

ICT kosten

€

0

€

€

0

Bestuurskosten

€

21.968

€

€

22.750

Communicatiekosten

€

0

€

€

0

Financiële kosten

€

0

€

€

0

Afschrijvingen

€

0

€

€

0

Overige lasten

€

2.102

€

2.700

Totale lasten

€

335.737

€

311.445

0

–

Lasten

+

€
€

+
0

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

1.362.016

+
€

0

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

+
+

€

-286.445
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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.

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

Het verslagjaar is afgesloten met een positief saldo van baten en lasten van €
1.362.016. Dit is voornamelijk gerealiseerd door ongerealiseerde beleggingsresultaten.
Het positieve saldo is gemuteerd op het stichtingsvermogen.

Open

