Taal: Nederlands
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publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam

Boks Scholten Stichting

Nummer Kamer van
Koophandel

0 8 1 7 5 4 0 7

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

Burg. A. Bontekoelaan 3, 7437 CP Bathmen

Telefoonnummer

0 6 2 1 8 8 6 4 7 5

E-mailadres

info@boksscholtenstichting.nl

Website (*)

https://boksscholtenstichting.nl/

RSIN (**)

8 1 9 4 0 8 2 5 6

Actief in sector (*)

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Welzijn - Verzorging en opvang
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

In welke landen
is uw fonds 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 fonds.

IB 115 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

E.J.M. Eggink

Secretaris

F. Meima

Penningmeester

A.S. Kuipers

Algemeen bestuurslid

J.B. Hullegie

Algemeen bestuurslid

F.A.Th. Wery

Overige informatie
bestuur (*)

Secretariaat M. Aarnink
Accountant H. Bluemink

(*) 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?

Het doel van de stichting, volgens Artikel 2 van de statuten, is:
a. het (doen) ondersteunen van ouderen, zieken en kwetsbare personen, die buiten
hun wil om een vermindering van kwaliteit van leven ondervinden en daar zelf geen
verbetering in kunnen aanbrengen, waarbij zij die in de provincies Overijssel en
Gelderland woonachtig zijn met voorrang in aanmerking komen;
b. en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

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?

De Boks Scholten stichting is een vermogensstichting. Dit vermogen is verkregen in
2008 uit de nalatenschap van de heer Carel Boks Scholten.
De stichting heeft geen winst oogmerk.
Doelstelling van de stichting is het financieel ondersteunen van initiatieven, projecten
en activiteiten die ten goede komen aan:
Ouderen en zieken, die buiten hun wil een vermindering van de kwaliteit van leven
ondervinden en daar zelf geen verbetering in kunnen aanbrengen. Zij die in de
provincies Gelderland en Overijssel woonachtig zijn, komen met voorrang in
aanmerking.
Kwetsbare personen, die ten gevolge van moeilijke sociale- en /of financiële
omstandigheden buiten de maatschappij dreigen te raken.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
Het beheren en besteden van financiële middelen.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

De Boks Scholten stichting is een vermogensstichting. Dit vermogen is verkregen in
2008 uit de nalatenschap van de heer Carel Boks Scholten.
Het rendement dat wordt gemaakt op de beleggingen wordt gedoneerd aan de, door
het bestuur gehonoreerde, aanvragen.
Aangezien het rendement kan fluctueren wordt de jaarlijkse bestedingsruimte
vastgesteld op het gemiddelde gerealiseerde en ongerealiseerde rendement van de
voorgaande 6 jaar.
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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 (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Ouderen en zieken, die buiten hun wil een vermindering van de kwaliteit van leven
ondervinden en daar zelf geen verbetering in kunnen aanbrengen. Zij die in de
provincies Gelderland en Overijssel woonachtig zijn, komen met voorrang in
aanmerking.
Kwetsbare personen, die ten gevolge van moeilijke sociale- en /of financiële
omstandigheden buiten de maatschappij dreigen te raken.
Projecten worden aangevraagd via de website van de Stichting.
Alle aanvragen worden besproken in de bestuursvergaderingen. Aan de goedgekeurde
projecten wordt het toegekende bedrag uitgekeerd op het door de aanvrager
aangegeven bankrekeningnummer.
Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door vermogensbeheerder VelthuyseMulder BV en is belegd in een aandelen- en obligatieportefeuille.

https://boksscholtenstichting.nl/beleidsplan/

Open

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

De bestuursleden krijgen geen beloning voor werkzaamheden.
Er is voorzien in een onkostenvergoeding van maximaal € 500 per bestuurslid per jaar.

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.

Beoordeling van hulpvragen
In de bestuursvergadering van de stichting worden de geagendeerde hulpvragen
beoordeeld. De hulpvrager wordt door de secretaris via de mail in kennis gesteld van
de uitkomst van het overleg over de financiële aanvraag. De verdere communicatie
met de hulpvrager geschiedt zoveel mogelijk via de mail.
In 2020 werden 27 aanvragen ingediend. Hiervan werden 6 aanvragen afgewezen. De
motivering van de afwijzing kon gelegen zijn in onvoldoende aansluiting bij de statutair
vastgestelde doelgroep, onvoldoende onderbouwd dekkingsplan, of overstijging van de
redelijkerwijs beschikbare middelen.
Van 17 aanvragen werd het goedgekeurde schenkingsbedrag gedurende het jaar ook
uitgekeerd, en 4 aanvragen waren nog in behandeling op 31-12-2020. Gedurende het
jaar werden nog 4 lopende aanvragen uit vorige jaren toegekend en uitgekeerd.
Hiermee werd in 2020 € 85,289,00 aan schenkingen uitgekeerd.
Een volledig financieel verslag is te vinden op onze website
https://boksscholtenstichting.nl/ .

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

https://boksscholtenstichting.nl/jaarverslag/

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 0

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

276.406

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

€

24.500

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

251.906

Overige baten

€

Totale baten

€

251.906

€

215.611

€

219.000

Doelbesteding/giften/donaties

€

85.289

€

91.388

€

113.000

Personeelskosten

€

0

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

393

€

694

€

400

Administratiekosten algemeen

€

3.388

€

3.176

€

3.400

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

ICT kosten

€

132

€

0

€

200

Bestuurskosten

€

2.905

€

3.000

€

3.000

Communicatiekosten

€

Financiële kosten

€

745

€

653

€

Afschrijvingen

€

0

€

0

€

Overige lasten

€

577

€

170

Totale lasten

€

93.429

€

99.081

–

+

€

237.980

€

22.369

€

215.611

€

–

+

€

240.000

€

21.000

€

219.000

€

–

+

Lasten

€

€

€

+

€

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

158.477

+

800

€

600

€

121.400

+
€

116.530

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

+
+

€

97.600
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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.

De baten van de stichting bestaan uit de beleggingsresultaten.
Gezien de fluctuaties van de beleggingsresultaten is gekozen om jaarlijks de uit te
keren schenkingen te doen binnen een bestedingsruimte die gegeven is door het
gemiddelde rendement op de beleggingen van de afgelopen 6 kalenderjaren.
Binnen een periode van 6 aaneengesloten jaren zullen zich dus jaren met een batig
saldo voordoen. In 2019 en 2020 was dit het geval. Over de langere termijn streeft de
stichting naar instandhouding van het vermogen, een optimaal beleggingsresultaat van
een maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuille, en derhalve optimale
ondersteuning van onze statutaire doelgroep.

https://boksscholtenstichting.nl/verantwoording/

Open

