Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Clerezie
4 1 2 2 2 1 1 6

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

D. Marotstraat 101, 1992 HL Velserbroek
0 6 5 0 4 7 7 4 1 8

E-mailadres

bhtol1982@gmail.com

Website (*)

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

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 5 6 3 7 5 5 2

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 (*)

5

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

D.J. Schoon

Secretaris

L.E. Zwart - Vuil

Penningmeester

B.H. Tol

Algemeen bestuurslid

J.A. Dekker

Algemeen bestuurslid

F.L. Tanke

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 beheer over de bezittingen van het Bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk
van Nederland, welke bezittingen ten dele ten name van de Bisschopskas staan. Het
beheer omvat ook het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van bedoelde bezittingen.
Bedoelde bezittingen zijn bestemd voor de opleiding van priester-studenten,
ondersteuning van noodlijdende Oud-katholieke gemeenten, voldoening van of
bijdrage in het honorarium en/of pensioen van de Bisschop van Haarlem, alsmede alle
andere uitgaven ten behoeve van het Bisdom of andere kerkelijke doeleinden, waartoe
het bestuur besluit.

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.

Het vermogen wordt beheerd belegd in een beleggingsportefeuille middels een
duurzame strategie. De beleggingsstrategie Duurzaam heeft een dubbele doelstelling
omdat de selectie van beleggingen plaatsvindt op basis van zowel financiële als
niet-financiële (duurzame) criteria. Naast goede financiële vooruitzichten is ook van
belang in welke mate een onderneming in zijn bedrijfsprocessen rekening houdt met
mens, milieu en maatschappij.

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.

Zie de jaarrekening van de Stichting Bisschopskas van Haarlem der
Oud-Bisschoppelijke Clerezie

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

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

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

4.510.404

4.298.654

€

+

€

4.510.404

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

4.888

€

117.375

Effecten

€

3.036.231

€

2.688.940

Liquide middelen

€

33.786

€

54.520

+
4.298.654

+

+
€

3.074.905

2.860.835

+

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

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

11.054

€

11.054

Herwaarderings
reserve

€

4.034.294

€

3.822.544

Overige reserves

€

3.300.769

€

3.051.543

€

€

Totaal

Passiva

€

7.585.309

31-12-2020 (*)

€

+
7.346.117

€

6.885.141

Bestemmingsfondsen

€

71.084

€

71.084

Voorzieningen

€

147.684

€

147.468

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

20.424

Totaal

€

7.585.309

€

+
€

7.159.489

+

€

€

55.796

€

7.159.489

+

+

De cijfers zijn gebaseerd op de commerciele jaarrekening van Stichting Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Clerezie. 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

€

744

Giften

€

Financiële baten
Overige baten

€

106.636

+

€
€

0

110.180

+
0

€
€

850

23.974

€

558

1.594

€

24.532

€

503.108

€

308.251

€

211.750

€

479.100

+

+

+

€

823.088

€

922.063

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

177.237

€

135.360

Verstrekte subsidies & giften

€

161.602

€

85.940

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

8.484

Overige lasten

€

14.789

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

23.601

€

15.428

362.112

€

260.329

460.976

€

661.734

+

+

+
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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 Bisschopskas
van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Clerezie. De baten van de Stichting
Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Clerezie 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 alsmede de
servicekosten voor het beheer van de portefeuille.
Onder de overige giften zijn de inkomsten uit collecten van de kerkdiensten in de kerk
in Aalsmeer verwerkt.
Onder de overige baten is de mutatie van de herwaardering van de panden verwerkt.
Onder de Verstrekste 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

