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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Haëlla Vermogensbeheer
4 1 1 9 2 7 5 0

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

Jan van Nassaustraat 102, 2596 BW Den Haag

Telefoonnummer
E-mailadres

Website (*)
RSIN (**)

Actief in sector (*)

https://haella.nl/stichting/over-haella/haella-vermogensbeheer/

8 0 2 5 9 7 0 1 4

Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
Welzijn - Overig welzijnswerk

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

Dhr. A.M. Dake

Secretaris

Mevr. I. Oort

Penningmeester

Dhr. A. J. Peijnenburg

Algemeen bestuurslid

Dhr. R. P. Los

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?

Het doel van de stichting is om jaarlijks een zodanige uitkering te doen aan de Haëlla
Stichting als de Haëlla Stichting voor de voortzetting van haar werkzaamheden nodig
heeft.
De oprichters van de Haëlla Stichting en Stichting Haëlla Vermogensbeheer
hadden grote belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen.
Geïnspireerd door hun geloof en overtuigd van het belang van het streven naar een
nieuwe rechtvaardige economische orde en wereldvrede, besloten zij mensen met
inspirerende nieuwe ideeën via de Haëlla Stichting in staat te stellen hun idealen en
plannen te realiseren.

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 portefeuille wordt ingericht aan de hand van het beleggingsstatuut en beheerd door
Fair Capital.
De Stichting Haëlla Vermogensbeheer keert jaarlijks een bedrag uit aan de Haëlla
Stichting. De afgelopen jaren heeft de Haëlla Stichting bovendien een beroep gedaan
op de bestemmingsreserve om projecten voor ‘Ongedocumenteerden’, een extra
kwetsbare groep in de Nederlandse samenleving, te steunen.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Het inkomen wordt verkregen door het rendement vanuit het vermogensbeheer.
Haëlla Vermogensbeheer streeft met haar doelstellingen/beleggingen een
samenleving na, waarin maatschappelijk verantwoord handelen de norm is. Daarbij
past een keuze voor een beleggingsaanpak die duurzaam is met respect voor mens en
aarde.
Het bestuur evalueert jaarlijks het gevoerde beleid en stelt indien nodig dit
beleid bij.
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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).

Haëlla Vermogensbeheer heeft ten doel om – in beginsel onder instandhouding van
de koopkracht van het vermogen van de stichting, jaarlijks zodanige uitkeringen te
doen aan de Haëlla Stichting als de Haëlla Stichting voor de voortzetting van haar
werkzaamheden behoeft.
De Haëlla Stichting steunt rechtspersonen en natuurlijke personen gevestigd in
binnen- en buitenland, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen
maatschappelijk belang beogen.

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

https://haella.nl/stichting/over-haella/haella-vermogensbeheer/

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

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

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.

Het bestuur is in 2021 twee keer samengekomen om invulling te geven aan haar taak
als bestuur. Nadruk lag op ontwikkeling en uitvoering van het beleid en controle van de
financiële situatie. Daarnaast was het bestuur verheugd om de Code Goed Bestuur
van de FIN (“Fondsen in Nederland”) te mogen ontvangen.
Op bestuurlijk vlak hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden. Gedurende het jaar
2021 is mevrouw Schimmelpenninck afgetreden. De taak van secretaris is
overgenomen door de heer Dake.
Per 17 maart 2022 zijn mevrouw I. Oort en de heer R.P. Los als bestuursleden
benoemd.
In het verslagjaar is het vermogensbeheer uitgevoerd door Fair Capital Partners te
Muiden. Deze vermogensbeheerder richt zich specifiek op duurzame beleggingen.
Daarbij biedt zij zowel regulier vermogensbeheer als Impact Investing aan.

Open

Vooruitblik 2022:
Mevrouw Oort zal in 2022 de functie van secretaris overnemen van de heer Dake, die
per 8 april 2022 voorzitter is. Deze wisseling van de wacht houdt mede verband met
het aftreden van de heer G.H.O. van Maanen als bestuurslid per genoemde datum. De
heer Van Maanen is ruim 20 jaar als bestuurder aan de Stichting verbonden geweest
en heeft zijn brede kennis en ervaring daarvoor ingezet. De Stichting is hem zeer veel
dank verschuldigd.

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

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

€

1.856.361

€

1.547.319

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

€

71.001

€

60.152

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

1.785.360

€

1.487.167

Overige baten

€

588.533

€

122.267

Totale baten

€

2.373.893

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

671.617

€

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

43.888

Totale lasten

€

715.505

–

+

€

1.200.000

€

70.000

€

1.130.000

€

100.000

1.609.434

€

1.230.000

743.895

€

737.500

–

+

–

+

Lasten

+

€

15.002

€

758.897

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

1.658.388

+

€

80.000

€

817.500

+
€

850.537

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

+
+

€

412.500
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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 resultaten over het jaar 2021 laten zien dat de baten zijn toegenomen t.o.v. 2020.
Deels was dat te danken aan ontvangen giften, deels aan meer baten uit de
beleggingen. In 2021 werd een gift van € 500.000 ontvangen ter versterking van de
statutaire reserve. Verder waren er meer inkomsten uit dividenden en waren de
koersresultaten op aandelen met € 1,7 miljoen wederom hoog.
Daarbij verminderde het koersverlies op obligaties met € 300.000 ten opzichte van
2020.
De uitkeringen aan de Haëlla Stichting liepen iets terug in 2021 t.ov. 2020. Over een
periode van meerdere jaren bezien, zijn de uitkeringen nog steeds flink toegenomen.

Open

