Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Boks Scholten Stichting
0 8 1 7 5 4 0 7

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

Burg. A. Bontekoelaan 3, 7437 CP Bathmen
0 6 2 1 8 8 6 4 7 5

E-mailadres

info@boksscholtenstichting.nl

Website (*)

https://boksscholtenstichting.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 9 4 0 8 2 5 6

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

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

Statutair bestuur van de instelling
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 (*)

6e bestuurslid J.R. Beversluis

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

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.
Het beoordelen van projectaanvragen en, na goedkeuring van een aanvraag,
beschikbaar stellen van gelden voor projecten en groepen van personen welke binnen
de doelstelling van de stichting vallen.
Het informeren via de website of anderszins van mensen en instellingen over het

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

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 winstoogmerk
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 instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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
Velthuyse-Mulder BV en is belegd in een aandelen- en obligatieportefeuille.

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

https://boksscholtenstichting.nl/beleidsplan/

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
Alle aanvragen worden ingediend via onze website https://boksscholtenstichting.nl/ .
In de bestuursvergadering van de stichting worden de geagendeerde hulpvragen
beoordeeld. De aanvrager wordt door de secretaris per mail in kennis gesteld van de
uitkomst van het overleg over de financiële aanvraag. De verdere communicatie met
de aanvrager geschiedt zoveel mogelijk via de mail.
In 2021 werden 27 aanvragen ingediend.
- Zes aanvragen werden 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 13 aanvragen werd het goedgekeurde schenkingsbedrag gedurende het jaar ook
uitgekeerd.
- Vijf aanvragen zijn toegezegd en wachten nog op uitbetaling.
- Drie aanvragen waren nog in behandeling op 31-12-2021.
Gedurende het jaar werden nog 5 lopende aanvragen uit vorige jaren toegekend en
uitgekeerd. In totaal werd in 2021 € 131,339 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

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 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

2.303.960

Herwaarderings
reserve

€

€

€

2.303.960

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

2.107.321

€

2.107.321

€
€

2.556

170.790

€

+

202.724

+
204.065

+

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

€

2.477.306

2.285.797

+
€

2.447.306

2.285.797

1.341

€

173.346

€

+
€

€

€

Totaal

+

€

2.447.306

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

30.000

Totaal

€

2.477.306

+
€

2.311.386

€

25.589

€

2.311.386

+

+
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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

€

301.633

€

251.910

Overige baten

€

+

€
€

0

+

+
0

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

301.633

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

8.785

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

251.910

€
€

131.339

85.289

25.000

€

8.140

140.124

€

118.429

161.509

€

133.481

+

+
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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.

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 de jaren 2019 t/m 2021 was dit het geval, in 2022 zal dit naar
verwachting niet zo zijn. 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.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://boksscholtenstichting.nl/verantwoording/

Open

