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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen

1 Algemene gegevens fonds

Actief in sector (*)

In welke landen 
is uw fonds actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van het fonds

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van het fonds. Wat wil 
het fonds bereiken?

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?

Hoe krijgt het fonds 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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2 Staat van baten en lasten 

Baten

Opbrengsten beleggingen

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

Subtotaal netto beleggingsresultaat

Overige baten

Totale baten

Doelbesteding/giften/donaties

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Administratiekosten algemeen

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

ICT kosten

Bestuurskosten

Communicatiekosten

Financiële kosten

Afschrijvingen

Overige lasten

Totale lasten

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ € €

+

–

+

+ +

– –

+ +

+ + +

Lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

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

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

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen
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Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

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.

2 Staat van baten en lasten (vervolg)


	1	Algemene gegevens fonds
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: I. Oort
	15: O. Bordes
	14: J. van Gijssel-Boxem
	16: T. Wery -van Zoelen
	17: B. van Etten
	10: Nederland, diverse landen in Europa, Azië, Afrika en Zuid-Amerika 
	11_A4: 0
	12_A4: 5
	7: [Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking]
	8: [Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten]
	9: [Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking]
	18_ML: 
	0: H. Hartstrastichting
	5: https://haella.nl/stichting/h-hartstra/
	2: Steinwegstraat 11, 7491 KD  Delden
	4_EM: onno.bordes@gmail.com
	1_KVK: 41028605
	6_RSIN: 800676956
	3_TEL: 0683245377
	21_ML: Verlenen van geldelijke steun aan:

a) Verenigingen, stichtingen, bewegingen en/of personen die opkomen voor "the lone, 

last, lost and least" in de maatschappij. 

b) De Remonstrantse Broederschap


c) Projecten in zogenaamde ontwikkelingslanden gericht op het bestrijden van honger, 

armoede en ziekten.


	23_ML: Het bestuur van de H. Hartstra stichting beoordeelt project aanvragen die a)

rechtstreeks bij de stichting worden ingediend of b) via de Haellastichting aan ons

worden voorgelegd.

a) Na een positieve beoordeling wordt het benodigde projectbudget of een deel 


daarvan overgemaakt aan de betreffende organisatie die verantwoordelijk is voor de 

uitvoering.

b) De Haella stichting krijgt een jaarlijks budget waaruit de door het bestuur 

goedgekeurde projecten worden gefinancierd.
	24_ML: Inkomsten worden verkregen door dividend inkomsten en het verkopen van aandelen.

Er zijn geen andere inkomstenbronnen.
	26_ML: Geen beloning, uitsluitend onkostenvergoeding op basis van declaratie
	27_ML: Gemiddeld worden per jaar ca. 40 - 50 projecten rechtstreeks door de H. Hartstra 

stichting gesteund en bedraagt het budget voor de Haellaprojecten ca. € 120.000,- per 

jaar. Zie de jaarrekening en begunstigde projecten.
	25_ML: Zie vraag hoofdlijnen beleidsplan. Het bestuur komt 3 tot 4 keer per jaar bijeen om de 

projectaanvragen te beoordelen.

Het vermogen is ondergebracht in een beleggingsrekening, een spaarrekening en een 

bestuursrekening.
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27: 
	_MLT: https://haella.nl/stichting/h-hartstra/
	knop: 
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	1: 
	1_A7: 581540
	2_A7: 25108
	3_A7: 556432
	4_A7: 0
	5_A7: 556432
	6_A7: 451179
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 40
	10_A7: 0
	11_A7: 0
	12_A7: 102
	13_A7: 0
	14_A7: 1496
	15_A7: 0
	16_A7: 0
	17_A7: 452817
	18_A7: 103615

	2: 
	1_A7: 408429
	2_A7: 18830
	3_A7: 389599
	4_A7: 0
	5_A7: 389599
	6_A7: 399780
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 48
	10_A7: 0
	11_A7: 0
	12_A7: 128
	13_A7: 0
	14_A7: 1166
	15_A7: 0
	16_A7: 0
	17_A7: 401122
	18_A7: -11523

	3: 
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	2_A7: 25000
	3_A7: 421675
	4_A7: 0
	5_A7: 421675
	6_A7: 420000
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 50
	10_A7: 0
	11_A7: 0
	12_A7: 125
	13_A7: 0
	14_A7: 1500
	15_A7: 0
	16_A7: 0
	17_A7: 421675
	18_A7: 0

	0: 
	0: 2021
	1: 2020
	2: 2022

	0_JR: 2021
	JV: 
	_MLT: https://haella.nl/stichting/h-hartstra/
	knop: 

	4_ML: Behoudens beheerskosten van de beleggingsrekening, bestuurskosten en de 

administratieve kosten voor KvK en accountantscontrole, heeft de stichting geen 

structurele kosten. De opbrengsten uit dividend en verkoop van aandelen worden 

na aftrek van de hierbovengenoemde kosten direct besteed aan projecten.


Voor 2022 wordt voor directe projecten ca. € 300.000,- begroot en is het budget voor 

de Haellastichting € 120.000,-



