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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.
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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?
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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).
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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.

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen 
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

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

2 Staat van baten en lasten (vervolg)


	1	Algemene gegevens fonds
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: J.J.M. Vernooij
	15: J.G. van Wijk
	14: M.van den Heuvel
	16: W. Klasens
	17: 
	10: Brazilië / Malawi / Zuid Afrika
	11_A4: 0
	12_A4: 7
	7: [Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking]
	8: [Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering]
	9: [Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp]
	18_ML: De bestuurleden van deze stichting worden benoemd door het bestuur van de vereniging Aktie voor Aktie
	0: Stichting ter Financiële Ondersteuning van de Projekten van de Vereniging Aktie voor Aktie
	5: aktievooraktie.nl
	2: Hogewoerd 12 3454VL De Meern
	4_EM: heuvel19@xs4all.nl
	1_KVK: 412655908161
	6_RSIN: 816107427
	3_TEL: 0646268709
	21_ML: De stichting heeft als doel het verlenen van financiële steun aan de vereniging "Aktie voor Aktie". Dit door het verwerven van geldmiddelen en het beheren en belegging van deze middelen. De middelen dienen zodanig belegd te worden dat de revenuen daarvaan exclusief ter beschikking komen van de vereniging "Aktie voor Aktie" ter verwezenlijking van haar doelstellingen.
	23_ML: Beleidsplan 2020-2022 

 Het ondersteuningsfonds maakt een betere toekomst voor kansarmen indirect mogelijk door financiële steun aan projecten van de Vereniging Aktie voor Aktie. Deze projecten lopen voornamelijk in Brazilië, Zuid Afrika en Malawi, zijn vooral gericht op de gezondheid, goede voeding en scholing van jongeren, ter verhoging van de zelfontwikkeling. 
De projecten zijn kleinschalig, worden uitgevoerd door een lokaal kader en leiden tot zichtbare resultaten. 
Het lokale kader heeft geen arbeidsovereenkomst met de vereniging Aktie voor Aktie, noch met de stichting. De projecten versterken de kracht van mensen die in armoede leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren ter structurele verbetering van hun situatie en geven zicht op een betere toekomst door verhoging van de zelfredzaamheid.






	24_ML: Het fonds tracht inkomsten te verwerven uit:   
     Een optimaal beheer van de verkregen gelden, het behalen van een zo hoog mogelijk beleggingsrendement, binnen overeengekomen risicogrenzen. 
De risico acceptatie binnen de beleggingsportefeuille is offensief. 
Hierbij wordt een neerwaarts risico van -/- 25% per jaar geaccepteerd.
Binnen deze gekozen uitgangspunten is het verwachte gemiddelde (meer)jaren portefeuille rendement 4,2 %. Te bereiken door de weging van (wereldwijde)aandelen, obligaties en liquiditeiten binnen strikt omschreven grenzen te houden.
      
	26_ML: De bestuursleden en de vrijwilligers van de stichting ontvangen geen vergoeding in welke vorm dan ook voor hun werkzaamheden. Ook worden gemaakte onkosten niet vergoed. Er zijn geen medewerkers in dienst.
	27_ML:  Beleidsuitvoering:

Het bestuur is in 2020 i.v.m. Covid-19 besmettingsrisico slechts twee keer fysiek bij elkaar geweest. Het meeste overleg ging digitaal en was gericht op:

 Het beleggingsbeleid van het ter beschikking staande vermogen uit schenkingen, legaten en erfenissen en het optimaliseren van dit beleid, binnen het door de stichting geformuleerde risicoprofiel.  Daarop is besloten: 
o Het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille te handhaven op offensief. Dit heeft er in 2020 toe geleid dat de portefeuille enkele keren, zonder kosten, een forse aanpassing moest ondergaan om binnen het doelrisico te blijven.
o De nadruk te blijven leggen op indexbeleggen omdat daarmee, in relatie tot de kosten, gemiddeld een bewezen beter resultaat wordt behaald.
o Beperkt liquiditeiten aan te houden i.v.m. de lage actuele rentestanden voor spaarproducten.
o Binnen het obligatiedeel van de beleggingsportefeuille te blijven kiezen voor verkorting van de looptijden om bij, niet verwachte maar ook niet uit te sluiten, rentestijgingen slechts beperkt door koerscorrecties getroffen te worden.

 Het bestuur heeft zich ervan overtuigd dat de aan de vereniging afgedragen bedragen volledig aan projecten worden besteed zonder afroming van kosten binnen de vereniging. 

	25_ML: Statutair moeten de revenuen van de stichting jaarlijks worden afgedragen aan de vereniging. 
Omdat de revenuen van de stichting sterk afhankelijk zijn van beleggingsresultaten en deze van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen wordt er in bovengemiddelde beleggingsjaren, met instemming van de vereniging, niet het gehele jaarresultaat aan de vereniging afgedragen maar wordt de afdracht beperkt tot € 50.000,-. Zo blijft het, zonder vermogensuitholling, ook in mindere beleggingsjaren mogelijk een stabiele afdracht aan de vereniging te doen. Daarnaast kan de vereniging altijd een onderbouwd verzoek ter extra afdracht(en) doen bij bijzondere omstandigheden. De communicatie met het verenigingsbestuur is informeel en constructief.

	26: 
	_MLT: aktievooraktie.nl 
	knop: 

	27: 
	_MLT: aktievooraktie.nl
	knop: 
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	1_A7: 79394
	2_A7: 9224
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	4_A7: 
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	1_A7: 72000
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	4_A7: 
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	11_A7: 
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	13_A7: 
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	15_A7: 
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	0: 
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	JV: 
	_MLT: aktievooraktie.nl 
	knop: 

	4_ML: Het beleggingsjaar 2020 verliep zeer grillig. In maart beleefden we een forse dip door wereldwijde angst voor Covid-19. Per 31 maart 2020 was het verlies zelfs 17,7% (€294.000.-) t.o.v. eind 2019. In het verdere verloop van het jaar trad ook weer een fors herstel op zodat ook dit beleggersjaar positief kon worden afgesloten. 
De kosten lagen in lijn met de voorgaande jaren. 

De bestuursleden ontvingen geen beloning of onkosten vergoeding in welke vorm dan ook voor hun werkzaamheden.
Als ANBI instelling is de stichting geen belasting over behaalde resultaten verschuldigd, ingehouden dividendbelasting wordt jaarlijks teruggevraagd.
Per saldo is het vermogen in 2020 met haast € 12.500,- toegenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum:

Na balansdatum hebben zich geen zaken voorgedaan die hier tot bemerkingen noodzaken. 





