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1. Algemene gegevens instelling
Stichting Beheer Groenenscheldt
Nr. Kamer van Koophandel

41076824

Contactgegevens
Adres

Prins Hendrikstraat 53, 6254 ED Eijsden

Telefoonnummer

043-3624781

E-mailadres

thea.heiligers@planet.nl

Website

www.stichtingbeheergroenenscheldt.nl

RSIN

805796460

Het statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Dhr. Mr. J.H.S.M. van Thoor

Secretaris

Dhr. P.J. Pannemans

Penningmeester

Mevr. M.M.H. Heiligers

Algemeen bestuurslid

Mevr. H.M.F.W. Bego-Peters

Doelstelling
Het beheren en exploiteren van eigen en in beheer gegeven vermogen.
Het financieel ondersteunen ter bevordering van het welzijn van kinderen en/of
ouders/opvoeders in achterstandssituaties en ter ondersteuning van instanties en
organisaties die zich bezighouden met het welzijn of de ontwikkeling van jongeren in
achterstandsposities.
Het werkingsgebied van de Stichting is zowel regionaal als wereldwijd.

Hoofdlijnen beleidsplan
Zie gepubliceerd “Beleidsplan 2021 / 2022”

Activiteitenverslag
Zie toelichting “Staat van baten en lasten 2021”.

2. Staat van baten en laten
Staat van baten en lasten

2021

2020

€

€

Opbrengsten
Dividend

22.147,76

22.370,00

Coupons

58.055,04

89.831,00

Totaal opbrengst beleggingen

80.202,80

112.201,00

-72.156,68

-70.413,00

8.046,12

41.788,00

1,19

11,00

8.047,31

41.799,00

169.891,80

8.682,00

Personeelskosten

0,00

0,00

Huisvestingskosten

0,00

0,00

607,48

2.360,00

Administratiekosten aanvragen donaties

0,00

0,00

ICT kosten

0,00

0,00

42.611,24

31.673,00

0,00

0,00

2.772,82

413,00

Afschrijvingen

0,00

0,00

Overige lasten

0,00

0,00

Totale lasten

215.883,34

43.128,00

Resultaat (saldo van baten en lasten)

-207.836,03

-1.329,00

Kosten beleggingen (Bank ten Cate)
Subtotaal netto beleggingsresultaat
Rente RABO en SNS bank
Totale baten

Donaties

Administratiekosten algemeen

Bestuurskosten
Communicatiekosten
Financiële kosten

Toelichting donaties 2021:
Met inachtneming van de statutaire doelstelling van de Stichting zijn in het verslagjaar
aan 41 Instellingen donaties gedaan voor een totaalbedrag van € 369.891,80.
Rekening houdend met de donaties, die door de Zusters van Barmhartigheid zijn gedaan,
is van het totaalbedrag van € 369.891,80 een bedrag van € 200.000,-- geboekt ten laste van
het vermogen in beheer en € 163.891,80 ten laste van het resultaat..

Toelichting donaties
Met inachtneming van de statutaire doelstelling van de Stichting zijn in het
verslagjaar aan 41 Instellingen donaties gedaan voor een totaalbedrag van
€ 369.891,80 .
Rekening houdend met de donaties, die door de Zusters van Barmhartigheid zijn
gedaan, is van het totaalbedrag van € 369.891,80 een bedrag van € 200.000,-geboekt ten laste van het vermogen in beheer en € 163.891,80 ten laste van het
resultaat.

De jaarrekening 2020 van de Stichting wordt niet gepubliceerd.

