Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Summer Fund
7 4 7 8 7 1 9 5

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

Erichemseweg 37
0 6 5 1 3 3 8 6 5 4

E-mailadres

info@summerfund.nl

Website (*)

www.summerfund.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

8 6 0 0 2 6 1 1 5

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
Natuur en milieu
Welzijn - Verzorging en opvang

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

De heer F.M. Baas

Secretaris

Mevrouw G.A. Baas-Knol

Penningmeester

De heer E.J. Huisman

Algemeen bestuurslid

De heer C.J. van den Broek

Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) 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?

De stichting heeft als doel het dienen van het algemeen belang door het ondersteunen
van en leveren aan een bijdrage aan gezondheid, welzijn, cultuur, onderwijs,
wetenschap en onderzoek, bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen
bevordering van duurzaamheid, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, het
ondersteunen van ontwikkelingssamenwerking, alsmede het leveren van een bijdrage
aan algemeen nut beogende instellingen die een of meer van voormelde doelstelling
ondersteunen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn. De stichting zal zich met name richten op ondersteuning van
kinderen in kwetsbare posities, bestrijdig van armoede en het leveren van een bijdrage
aan het welzijn van toekomstige generaties door initiatieven te ondersteunen gericht
op natuurbehoud. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of
aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

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?

Welke werkzaamheden verricht de stichting:
Het selecteren en onderzoeken van ANBI instellingen die zich bezighouden met de
doelstelling van de stichting. Instellingen die in aanmerking komen worden financieel
ondersteund.
Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd:
Het selecteren en onderzoeken vindt voornamelijk plaats in de kwartalen 1 t/m 3 en de
daadwerkelijke financiële ondersteuning vindt voornamelijk plaats in het vierde
kwartaal.
En hoe dragen deze bij aan het realiseren van de doelstelling:
De ontvangende ANBI instellingen sturen jaarlijks een rapportage waaruit moet blijken
of de doelstelling wordt gerealiseerd.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Door financiële giften.
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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).

D.m.v. het doen van giften aan geselecteerde ANBI instellingen die zich bezig houden
met de doelstelling.
Vermogen wordt belegd, deze beleggingen worden aangehouden bij Insinger Gilissen.

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

https://summerfund.nl/beleidsplan/

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

Het bestuur ontvangt geen beloning.

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.

De ANBI instellingen die in aanmerking zijn gekomen voor het ontvangen van een
financiële ondersteuning hebben deze ondersteuning ook daadwerkelijk gekregen en
een schriftelijke ontvangstbevestiging toegezonden.

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

https://summerfund.nl/wp-content/uploads/2022/06/jaarverslag
2021.pdf

Open

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 1

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2021

2020

2022

Opbrengsten beleggingen

€

€

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

€

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

96.239

Overige baten

€

300.000

Totale baten

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

ICT kosten

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

Afschrijvingen

€

Overige lasten

€

16.780

Totale lasten

€

388.436

96.239

–

€

–

€

25.160

€

350.250

396.239

€

369.000

€

+

€

25.160

€

–

€

0

€

650.000

375.410

€

650.000

339.000

€

630.000

+

+

Lasten

€

678

€
€

357

€

1.621

(*) Optioneel, niet verplicht

€

€

287

7.803

300

€

105

€

+

700

€

€

€

6.299

€

346.308

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

617

+

€

2.000

€

633.000

+
€

29.102

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

+
+

€

17.000
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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.

https://summerfund.nl/wp-content/uploads/2022/06/jaarverslag2021.pdf

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

https://summerfund.nl/wp-content/uploads/2022/06/jaarverslag
2021.pdf

Open

