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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Zabawas

Nummer Kamer van
Koophandel

2 7 1 1 4 1 5 9

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

Postbus 16710, 2500 BS Den Haag

Telefoonnummer

0 8 8 1 3 0 1 5 1 0

E-mailadres

info@zabawas.nl

Website (*)

www.zabawas.nl

RSIN (**)

8 1 5 5 9 3 0 1 6

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
Welzijn - Sport

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Koninkrijk der Nederlanden

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Dhr. J.P.F.M. Funnekotter

Secretaris

Dhr. mr. P.E. Driessen

Penningmeester

Dhr. drs. A.C. Van Meer

Algemeen bestuurslid

Mevr. drs. F.M. Hameetman / Dhr. drs. S.M. Allegro

Algemeen bestuurslid

Mevr. mr. E. Patijn / Mevr. M.H. Besselink

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 ten doel het verlenen van geldelijke steun aan personen en/of
instellingen die een algemeen belang beogen met name op het gebied van Cultuur,
Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie, en voorts alles wat daarmee in de meest
uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

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?

Zie beleidsplan

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Het vermogen van de Stichting is ontstaan uit schenkingen en vererving uit het privé
vermogen van de oprichters. De Stichting zal de opbrengsten van dit vermogen (minus
kosten) gebruiken om uitkeringen te doen in het kader van de statutaire doelstelling.
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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.

Zie beleidsplan.

https://zabawas.nl/sites/default/files/Beleidsplan%20Stichting%
20Zabawas%202016-11-16.pdf

Open

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

De uitvoerende taken zijn door de stichting tegen betaling uitbesteed. Deze uitbestede
taken betreffen onder meer:
-Kantoor / Secretariaat
-Financiële verantwoording / Fiscale zaken

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.

Zie publicatiebalans.

Bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding voor de vergaderingen. In een
regulier jaar zijn er 6 bestuursvergaderingen, 4 fin.com's en 2 beleidsvergaderingen.

Url van het activiteiten
https://zabawas.nl/sites/default/files/2020-05/Stichting%20ZABAWAS%
verslag. Vul de link in waar het 20Publicatiebalans%20Stichting%20RJ640%20publ%202019%20PB%20def.pdf
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 0

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

715.255

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

€

535.544

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

179.711

Overige baten

€

Totale baten

€

–

+

€

661.144

€

515.913

€

145.231

€
€

179.711

–

+

€

672.805

€

514.056

€

158.749

€
€

145.231

–

+
158.749

Lasten
Doelbesteding/giften/donaties

€

€

€

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

93.839

€

108.129

€

62.899

Bestuurskosten

€

35.994

€

42.114

€

33.396

Communicatiekosten

€

3.082

€

62.728

€

500

Financiële kosten

€

Afschrijvingen

€

25.498

Overige lasten

€

66.787

Totale lasten

€

237.722

€

12.522

€

+

(*) Optioneel, niet verplicht

€

-58.011

33.396

€

€

31.154

€

106.975

€

400.799

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

49.699

+

€

22.482

€

43.399

€

196.072

+
€

-255.568

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

+
+

€

-37.323
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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.

Zie publicatiebalans.

https://zabawas.nl/sites/default/files/2020-05/Stichting%20ZABAWAS%
20Publicatiebalans%20Stichting%20RJ640%20publ%202019%20PB%20def.pdf

Open

