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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting "Dirk Bos Fonds"
4 1 1 5 1 2 0 0

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

secretariaat@dirkbosfonds.nl

Website (*)

www.dirkbosfonds.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

8 0 6 3 7 7 4 3 4

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

J.W.Sparreboom

Secretaris

A.E.Lindhout

Penningmeester

P.Poortstra

Algemeen bestuurslid

T.A.Plomp-van Loon

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 Dirk Bos Fonds stelt zich tot doel steun te verlenen aan organisaties die zich bezig
houden met directe jeugdhulpverlening in de ruimste zin van het woord. De hulp kan
gericht zijn op faciliteiten, verneieuwingsprojecten, spel / ontspanning en educatie /
vorming.

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?

Het vermogen van het Dirk Bos Fonds wordt door het bestuur belegd in geld en
geldswaarden volgens het beleggingsstatuut. De ondersteuning van organisaties zoals
hierboven weergegegeven wordt gegeven uit het batig saldo van de rekening van
baten en lasten van de stichting. Daarnaast mag per boekjaar ten hoogste vijf procent
van de algemene reserve van de stichting, zoals vermeld op de balans per 31
december van het voorafgaande boekjaar, als geldelijke bijdrage worden verstrekt.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Het vermogen van het Dirk Bos Fonds vindt zijn oorsprong in het legaat van Dirk Bos
en is het resultaat van de activiteiten en van het beheer zoals die de afgelopen
decennia hebben plaatsgevonden.
Het bestuur richt zich op het behoud van het vermogen om ook in de toekomst de
activiteiten te kunnen blijven voortzetten. Het belegt daartoe in geld en geldswaarden
volgens een beleggingsstatuut. Het zoekt niet actief naar de verwerving van
aanvullende fondsen maar zal eventuele donaties of legaten in dank aanvaarden.

Het bestuur stelt als onderdeel van de begroting jaarlijks de bestedingsruimte voor
projecten vast.
Het bestuur besluit twee keer per jaar over de ingediende subsidieaanvragen en wel in
de aprilvergadering en in de novembervergadering.De beoordeling vindt in beginsel in
drie stappen plaats. De secretaris toets de aanvragen in eerste aanleg op de formele
eisen zoals die voortvloeien uit de doelstelling. Een nader aan te wijzen bestuurslid
voorziet de aldus geselecteerde projecten volgens van een advies ten behoeve van de
besluitvorming door het bestuur. Het bestuur als geheel besluit ten slotte over de toe te
kennen subsidies.
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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.

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

Subsidies dienen goed besteed te worden.
Organisaties die subsidies aanvragen, dienen het bestuur voldoende duidelijk te
kunnen maken dat zij betrouwbaar zijn en voldoende in staat om het project waarvoor
zij steun vragen tot een goed einde te brengen. De informatie vervat in het
gehanteerde aanvraagformulier, inbegrepen documenten als statuten, inschrijvingen in
het register van de Kamer van Koophandel, begrotingen, projectplannen,
jaarverslagen, enzovoorts, vormen in dit kader belangrijke hulpmiddelen.
Tijdens de beoordelingsprocedure kunnen de betrokken bestuursleden aanvullend
onderzoek doen. Voor het vermogen: zie bestuursverslag
https://www.dirkbosfonds.nl/pdf/bestuursverslag2021.pdf

https://www.dirkbosfonds.nl/doc/beleidsplan241110.doc

Open

De bestuursleden krijgen een vaste jaarlijkse vergoeding van € 50,- en kunnen
daarnaast gemaakte onkosten declareren.

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.

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

https://www.dirkbosfonds.nl/pdf/bestuursverslag2021.pdf

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

€

882.856

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

€

21.560

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

861.296

Overige baten

€

Totale baten

€

861.296

€

434.593

€

224.500

Doelbesteding/giften/donaties

€

264.000

€

250.919

€

285.000

Personeelskosten

€

0

€

€

0

Huisvestingskosten

€

0

€

€

0

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

14.062

Totale lasten

€

278.062

–

+

€

452.719

€

18.126

€

434.593

€

–

+

€

246.000

€

21.500

€

224.500

€

–

+

Lasten

+

€

12.604

€

263.523

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

583.234

+

€

14.100

€

299.100

+
€

171.070

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

+
+

€

-74.600
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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.

https://www.dirkbosfonds.nl/pdf/bestuursverslag2021.pdf

Open

