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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen

1 Algemene gegevens fonds

Actief in sector (*)

In welke landen 

is uw fonds actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van het fonds

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Overige informatie 

bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 

Koophandel

RSIN (**)

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

Snoeks, Jelle

Stolp, Dirk Peter

Willeumier, Jacob

van der Kuil, Vivian

Vree-Mattner, Vera Josephine

Stichting Helden der Zee-Fonds "Dorus Rijkers"

dorusrijkersfonds.nl

Nicolaas Hennemanpad 85, 1961 GT Heemskerk

info@dorusrijkersfonds.nl

4 1 1 4 9 2 1 1

0 0 2 7 6 6 7 1 1
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling

Statutaire doelstelling 

van het fonds. Wat wil 

het fonds bereiken?

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?

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan in Nederland
gevestigde maritieme reddingorganisaties, aan behoeftige in Nederland wonende
redders van schipbreukelingen,behoeftige weduwen/weduwnaars van redders en
behoeftige nagelaten betrekkingen van redders die zijn omgekomen bij de redding van
schipbreukelingen.
Ter bereiking van deze doelstellingen worden geldelijke uitkeringen gedaan en worden
er donaties verstrekt. Voorts worden aan oud-redders kerstpakketten uitgereikt.
Daarnaast worden donaties verricht aan in Nederland gevestigde charitatieve,
culturele, wetenschappelijke, educatieve of het algemeen nut beogende instellingen
met een maritieme achtergrond en subsidies verstrekt ten behoeve van de
instandhouding van Nederlands maritiem erfgoed.



03 van 05

1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor 

het statutaire bestuur, 

voor de leden van het 

beleids bepalend orgaan 

en voor het personeel 

(bijvoorbeeld CAO 

of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 

Vul de link in waar het 

beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-

verslag. Vul de link in waar het 

activiteiten verslag te vinden is.

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.

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 spaar rekening, 

beleggingen etc).

De leden van het bestuur ontvangen geen honorarium of vacatiegeld.
De leden van het bestuur kunnen op declaratiebasis hun reiskosten declareren.
Jaarlijks kan hiertoe door het bestuur de kilometervergoeding worden vastgesteld.

https://www.dorusrijkersfonds.nl/141/

https://www.dorusrijkersfonds.nl/29/?form_20.replyids=18

Open

Open
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2 Staat van baten en lasten 

Baten

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

Doelbesteding/giften/donaties

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Administratiekosten algemeen

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

ICT kosten

Bestuurskosten

Communicatiekosten

Financiële kosten

Afschrijvingen

Overige lasten

Totale lasten

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ € €

+

–

+

+ +

– –

+ +

+ + +

Lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

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

Begroting (***) Rekening Rekening (*)

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

350.000 916.695

70.000 66.545

280.000 850.150

280.000 850.150

1.280.000 614.126

8.000 7.182

1.310.000 638.043

2021 2020

2 0 2 0

14.000

2.000

1.000

5.000

13.824

1.964

791

156

-1.030.000 212.107

2.947.363

67.024

2.880.339

1.000

2.881.339

593.404

13.457

4.151

1.083

2.319

6.140

620.554

2.260.785

2019
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Url van de jaarrekening 

Vul de link in naar de 

jaarrekening als u deze 

ook hebt gepubliceerd.

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.

2 Staat van baten en lasten (vervolg)

Open


