Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Steunfonds Amnestie

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 4 6 8 0 2

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

De Eendracht 20, 2614 LX te Delft

Telefoonnummer

0 1 5 2 5 6 2 9 2 1

E-mailadres

amnestie@mmv.nl

Website (*)

mmv.nl

RSIN (**)

8 0 9 1 9 3 5 5 3

Actief in sector (*)

Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

S.A.H.M. Hillekens

Secretaris

G.F.J. Luiten

Penningmeester

N. Sleeuwenhoek

Algemeen bestuurslid
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 ten doel: het oprichten, beheren en exploiteren van een fonds ter
ondersteuning van het onderzoek en de toepassing van de geneeswijze van de te
Vlaardingen gevestigde therapeut, de arts C. Moerman mede, uit een oogpunt van
volksgezondheid, haar reden van bestaan heeft bewezen, doch (nog) niet algemeen is
aanvaard, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:
a. Door het verwerven, beleggen en herbeleggen van geldmiddelen en
waardepapieren en de revenuen daarvan;
b. Door het doen van uitkeringen en/of het verstrekken van leningen aan personen
en/of instellingen werkzaam op het gebied van de promotie, het onderzoek en de
toepassing van de Moermantherapie;
c. Het in woord en geschrift daadwerkelijk ondersteunen van het onderzoek en de
toepassing van de Moermantherapie, direct of indirect door financiële ondersteuning
van instellingen die zich op dat vlak bewegen.

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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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

https://www.mmv.nl/wp-content/uploads/600216-21-jaarrekeningAmnestie-definitief-was-getekend.pdf

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

Bestuursleden ontvangen geen beloning. De stichting heeft geen personeel.

Open

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 activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.mmv.nl/wp-content/uploads/600216-21-jaarrekeningAmnestie-definitief-was-getekend.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

€

51.645

€

59.957

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

€

13.864

€

9.590

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

37.781

€

50.367

Overige baten

€

2.010

€

-2.130

Totale baten

€

39.791

€

48.237

€

2.000

Doelbesteding/giften/donaties

€

32.628

€

102.246

€

31.000

Personeelskosten

€

0

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

0

€

0

€

0

Administratiekosten algemeen

€

2.631

€

2.558

€

2.750

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

0

€

0

€

0

ICT kosten

€

0

€

0

€

0

Bestuurskosten

€

0

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

0

€

0

€

0

Financiële kosten

€

0

€

0

€

0

Afschrijvingen

€

0

€

0

€

0

Overige lasten

€

40

€

48

€

100

Totale lasten

€

35.299

€

104.852

€

33.850

–

+

–

+

€

3.000

€

1.000

€

2.000

€

–

+

Lasten

+
+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

4.492

+
+

€

-56.615

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

+
+

€

-31.850
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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.mmv.nl/wp-content/uploads/600216-21-jaarrekeningAmnestie-definitief-was-getekend.pdf

Open

