Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Adelbertus Ahuys Fonds

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 0 9 9 8 9

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

Van Merlenlaan 3, 1852CG Heiloo

Telefoonnummer

0 6 2 2 2 7 9 5 0 7

E-mailadres

johan.a.dekker@gmail.com

Website (*)

http://okfondsen-aaf-hbk.nl/index.php/st-bisschopskas-van-haarlem

RSIN (**)

0 0 3 7 7 6 4 2 6

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

G.J.W. van der Hulst

Secretaris

C.M. Draijer-Offerhaus

Penningmeester

J.A. Dekker

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het verschaffen ondersteuning in geld of natura aan hulpbehoevende
Oud-Katholieken, behorende tot een der in Nederland gevestigde Oud-Katholieke
parochies.

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 de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Stichting beoordeelt verzoeken tot het verstrekken van bijdragen aan de exploitatie
van de Oud-Katholieke kerk van Nederland, parochies in voornamelijk het bisdom
Haarlem en onderliggende verenigingen, stichtingen en individuele personen, allen
behorende bij de Oud-Katholieke kerk van Nederland.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Beleggingsopbrengsten uit effectenportefeuille en huurinkomsten
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling 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.

De tegoeden worden voornamelijk aangehouden middels een effectenportefeuille bij de
ABN AMRO Bank N.V. met wat bijbehorende liquide middelen bij deze bank.
In 2021 zijn de volgende gelden besteed:
• Subsidies 2021 OKKN € 155.000
Jeugd-dag bisdom Haarlem ≈€ 1500.Bijdrage OCAAM € 5.000,Bijdrage promotie € 5.000,Subsidie parochie Den Helder € 7.500,Restauratie kerkgebouw Haarlem € 70.000
Aankoop pand inn Alkmaar tbv parochie Alkmaar € 600.000

http://okfondsen-aaf-hbk.nl/index.php

Open

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

Er worden geen beloningen aan de vrijwilligers (het bestuur) verstrekt, gemaakte
kosten kunnen worden gedeclareerd tegen vertoning van bonnetjes.

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.

Het bestuur heeft ter voorbereiding op het jaar 2021 op 23-2-2021 te Haarlem
vergaderd. De afspraken m.b.t. 2021 werden toen globaal vastgesteld.

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

De activiteiten beslaan verder het volgen vann het beheer van de panden, die in
eigendom zijn en het beheren van de effectenportefeuille i.s.m. de beleggingsadviseur
Bert Mekenkamp (Instituten & Charitas) van de ABN-AMRO-bank.

http://okfondsen-aaf-hbk.nl/index.php

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

3.899.000

€

3.221.000

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

3.899.000

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

4.667

€

14.129

Effecten

€

5.587.227

€

5.551.467

Liquide middelen

€

580.386

€

493.220

+
3.221.000

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

2.765.740

Overige reserves

€

7.181.358

+

+
€

6.172.280

€ 10.071.280

31-12-2020 (*)

€

0

+

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 10.071.280

€

2.681.740

€

6.511.280

+
€

9.947.098

9.193.020

€
€

43.958

64.458

€

6.058.816

80.224

+
€

0

€

€

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

9.279.816

€

22.338

€

9.279.816

+

+

De cijfers zijn gebaseerd op de commerciele jaarrekening van Stichting Adelbertus Ahuijsfonds. In de commerciele jaarrekening zijn de activa
gewaardeerd tegen de actuele waarde en niet op verkrijgingsprijs of kostprijs. Dit blijkt ook uit de herwaarderingsreserve en de reserve koersverschillen
die is opgenomen onder de overige reserves. De overige vorderingen en schulden en liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

920.542

€

206.458

Overige baten

€

84.000

€

236.000

€

57.207

+

€
€

0

+

54.914

+
0

€

+

+

+

€

1.061.749

€

497.372

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

28.355

€

15.099

Verstrekte subsidies & giften

€

230.450

€

317.834

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

38.482

Overige lasten

€

10.384

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

239.757

€

4.705

307.671

€

577.395

754.078

€

-80.023

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten 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.

De cijfers zijn gebaseerd op de commerciele jaarrekening van Stichting Adelbertus
Ahuijsfonds. De baten van de stichting Adelbertus Ahuijsfonds bestaan uit
huuropbrengsten en inkomsten uit beleggingen.
Onder de financiele baten worden gerealiseerde en ongerealiseerde winsten op de
effectenportefeuille verantwoord. Onder de financiele lasten worden de gerealiseerde
en ongerealiseerde verliezen op de effectenportefeuille verantwoord.
Onder de overige baten is de mutatie van de herwaardering van de panden verwerkt.
Onder de subsidies en giften zijn de bijdragen verwerkt die zijn gedaan uit hoofde van
de doelstelling van de stichting.

http://okfondsen-aaf-hbk.nl/index.php

Open

