Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Hofsteestichting
4 1 4 2 0 6 1 6

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

Kennemerstraatweg 17, Alkmaar
0 7 2 5 2 7 2 3 0 0

E-mailadres

info@hofsteestichting.nl

Website (*)

www.hofsteestichting.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 0 2 0 1 9 0 5

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Welzijn - Overig welzijnswerk

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, diverse landen wereldwijd (met name in Afrika en Azië)

Aantal medewerkers (*)

1

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 instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.J.C. Stoffers-Bosch

Secretaris

W.M.J.M. Geven

Penningmeester

W.M.J.M. Geven

Algemeen bestuurslid

H. Feenstra / F.R. Herreveld / M.M. Teeuwen / K.L.A. Kok

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Hofsteestichting is als vermogensfonds opgericht en tot stand gekomen door de
familie Hofstee. In de drie generaties Hofstee stond de christelijke naastenliefde
voorop. Tegelijkertijd hechtte de familie groot belang aan goed rentmeesterschap. In
navolging van de wens van de instellers van het fonds zet het bestuur zich in om door
verantwoord beheer van het vermogen een duurzaam rendement te realiseren en
daarmee wereldwijd hulpverleningsprojecten te ondersteunen die zich richten op de
verbetering van de positie van de allerarmsten.

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 de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hofsteestichting heeft als primaire doelstelling om de waardigheid en de praktische
leefomstandigheden van de allerarmsten te verbeteren. Ook het verbeteren van de
immateriële dimensies van waardigheid, waaronder het verhogen van het sociale en
geestelijke welbevinden, valt nadrukkelijk binnen onze scope.
Op de website van Hofsteestichting is het bestedingskader en de procedure tot het
indienen van aanvragen gepubliceerd. Organisaties die beschikken over een
ANBI-beschikking kunnen een aanvraag indienen bij Hofsteestichting, mits deze
binnen het bestedingskader valt.
Ontvangen aanvragen worden in de bestuursvergaderingen besproken, waarna
besloten wordt tot toekenning of afwijzing.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten worden uitsluitend verkregen door zorgvuldig en duurzaam beheer van het
stamkapitaal dat door de instellers van het fonds is ingebracht. Dit vermogen is
hoofdzakelijk onderbracht in landbouwgronden, huurwoningen en financiele titels. Het
jaarlijks rendement van het vermogen wordt, na inhouding van de beheerskosten,
volledig ingezet om projecten van aanvragende instellingen te ondersteunen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Op basis van ontvangen aanvragen besluit het bestuur van Hofsteestichting over
toekenning van gelden aan projecten. Aanvragende instellingen dienen te beschikken
over ANBI en projectaanvragen dienen binnen het door Hofsteestichting vastgestelde
bestedingskader te vallen.
Na afronding van de ondersteunde projecten ontvangt Hofsteestichting
eindrapportages. Na positieve beoordeling van de eindrapportage heeft een aanvrager
gelegenheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.

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

http://www.hofsteestichting.nl/over-ons/anbi.html

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

Bestuurders ontvangen een jaarlijkse vergoeding voor de bestuurlijke activiteiten.
Deze vergoeding is bedoeld als onkostenvergoeding, reiskostenvergoeding en
vacatiegeld.
Met medewerkers heeft de stichting een arbeidsovereenkomst afgesloten waarin de
beloning is vastgelegd.

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 algemeen bestuur heeft in 2021 vijf keer vergaderd, vrijwel altijd in (bijna) voltallige
samenstelling. In aanvulling hierop vergaderde het voltallige dagelijks bestuur vier
keer. Via een jaarlijkse bestuursevaluatie is het functioneren van het bestuur getoetst.

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

Open

In 2021 werden in totaal 292 aanvragen ontvangen. Aan 189 aanvragen werd een
bijdrage toegekend. In totaal werd een bedrag € van 1.421.006 aan ondersteuning
verstrekt.
De twee betaalde medewerkers van Hofsteestichting droegen zorg voor de
voorbereiding en de uitvoering van door het bestuur genomen besluiten.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€ 51.033.318

€ 50.882.258

Materiële vaste activa

€ 34.974.698

€ 35.062.294

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€ 10.334.853

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€ 11.812.445

+

€ 45.309.551
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€ 46.874.739
€
€

399.243

5.669.818

€

+

4.030.452

+
€

6.069.061

4.411.742

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€ 51.378.612

€

+

+

€ 51.033.318

€ 50.882.258

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 51.378.612

381.290

€

€

Totaal

+

149.264

€
€

187.741

+
€ 51.286.481

€

157.553

254.959

+

De grondslag die wordt toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling is die van historische kosten. Het
stichtingsvermogen is verantwoord onder 'continuiteitsreserve'.

+
€ 51.286.481
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

17.484

€

7.436

Overige baten

€

€

2.049.543

+

€
€

0

+

2.048.491

+
0

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

2.067.027

2.055.927

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

110.272

€

108.355

Huisvestingskosten

€

39.860

€

39.193

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

9.994

Overige lasten

€

602.256

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

1.421.006

1.487.570

€
€

2.855

€

608.518

2.183.388

€

2.246.491

-116.361

€

-190.564

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Onder 'Overige lasten' zijn de beheerkosten van het vermogen van Hofsteestichting
opgenomen.
Het negatieve saldo over 2021 is het gevolg van de keuze om extra hulpaanvragen
goed te keuren, onder andere voor noodhulp ter bestrijding van de impact van corona.
Gerealiseerde waardeveranderingen in het vermogen van Hofsteestichting worden als
rechtstreekse vermogensmutatie verwerkt en hebben dus geen invloed op de
resultatenrekening.

Open

