Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Hulp na Onderzoek
4 1 1 9 9 2 2 2

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

Herengracht 524 A
0 2 0 3 3 0 8 8 7 3

E-mailadres

info@hulpnaonderzoek.nl

Website (*)

www.hulpnaonderzoek.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

0 0 2 9 5 3 9 1 2

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Welzijn - Verzorging en opvang

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

Nederland
0 , 4 2
9

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

IB 115 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Mw.ir.F.C.M.Blomjous

Secretaris

Dhr.mr.J.Th.M.vandenBeld

Penningmeester

Dhr. mr. J.W. van den Broek

Algemeen bestuurslid

Dhr.mr.J.M. van den Bergh

Algemeen bestuurslid

Dhr. drs. M.W. Elink Schuurman

Overige informatie
bestuur (*)

Overige bestuursleden: Dhr. ds. H. Leegte, Mw.mr. A.E. Veth, Mw.mr. A.C. Berends van Julsingha en Mw. mr. C.E. Polak

(*) 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 verlenen van geldelijke steun tot oprichting, uitbreiding of instandhouding van
vereniging of stichtingen, welker doel is van menslievende of liefdadige aard. Ook
kunnen gelden worden gegeven aan verenigingen, opgericht voor een tijdelijk doel of
comités, ter ondersteuning bij nationale rampen of in noden van voorbijgaande aard.
Bij uitzondering kunnen ook bijzondere personen ondersteund worden, maar steeds
door tussenkomst van verenigingen of stichtingen als bovenbedoeld. Van de
uitkeringen moeten kunnen genieten personen bij voorkeur uit de middenstand, die
ondersteuning behoeven, onverschillig van welke godsdienst zij 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?

Hulp na onderzoek doet uitkeringen voornamelijk aan welzijnsinstellingen, buurthuizen,
werkgelegenheids- en integratieprojecten, mentorprojecten en
huiswerkbegeleidingsprojecten voor kansarme jongeren.
Per jaar vinden 5 vergaderingen plaats.
Aanvragers kunnen aanvragen indienen via een digitaal aanvraagformulier.
Periodiek worden door de voorzitter samen met de administrateur en één ander
bestuurslid de lopende aanvragen doorgenomen. Zij besluiten samen welke aanvragen
op de vergadering worden behandeld, overleggen met bestuursleden wie de aanvraag
zal onderzoeken, welke aanvragen buiten de vergadering om worden afgewezen en
welke aanvragers in aanmerking komen voor een kleine bijdrage tot en met € 500.
Tijdens de bestuursvergaderingen beslist het bestuur over de binnengekomen
aanvragen en keurt tevens de beslissingen goed met betrekking tot de afwijzingen op
voorhand en de kleine bijdragen. Beslissingen over aanvragen worden genomen na
rapportage en advies daarover door de administrateur en bestuursleden aan de
vergadering na onderzoek over de aan hen toegewezen aanvragen.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

De stichting werkt met een begroting waarin per jaar wordt vastgesteld welk gedeelte
van de inkomsten (hoofdzakelijk uit de rente van de obligaties en het dividend uit de
aandelen, en de te vorderen RC-rente) na aftrek van de beheerskosten kan worden
besteed aan de verschillende soorten uitkeringen. Hierbij wordt een inflatiecorrectie
over de nominatieve beleggingen in de portefeuille toegepast teneinde de koopkracht
van het vermogen in stand te houden. De begroting staat in het financiële jaarverslag
weergegeven.
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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).

Hulp na Onderzoek doet uitkeringen aan instellingen op het terrein van met name
jeugd-, ouderen- en gezondheidszorg en projecten gericht op het ondersteunen bij
armoede.
＂ Geschonken wordt alleen aan rechtspersonen, niet aan individuen.
＂ De bijdrage, die enige duizenden euro’s kan bedragen, wordt gegeven in de vorm
van een eenmalige schenking.
＂ Aan een instelling wordt niet vaker dan éénmaal per twee jaar gegeven, tenzij het
gaat om een koepelorganisatie met gespreide projecten. Op dit punt wordt voor
bepaalde organisaties een uitzondering gemaakt
＂ In principe wordt niet bijgedragen aan lopende exploitatiekosten.
＂ Hulp na Onderzoek richt zich primair op aanvragers uit de regio Amsterdam.

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

https://www.hulpnaonderzoek.nl/wp-content/uploads/2021/06/
Beleidsplan-HnO-2021.pdf

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

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.
Er is één part-timekracht, de projectadviseur/administrateur, hierna te noemen
administrateur, die per week 15 uur werkzaam is voor de stichting.

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.

Toekenningen 2020
Toekenningen tijdens vergadering (52)
Jeugdzorg (22)
Gezondheidszorg (8)
Zorg voor ouderen (4)
Varia (18) *
Kleine bijdragen (9)
Jaarlijkse terugkerende gift (1)
Kerstgiften (6)
Totoaal toekenningen 2020 (68)

Open

€ 50.100
€ 17.600
€ 7.300
€ 49.000
€ 4.500
€ 7.500
€ 11.000
€147.000 **

* Onder varia vallen onder andere 3 voedsel projecten voor noodhulp in Amsterdam
(Human Aid Now, Voedselbank Amsterdam en
DiaconieEvangelisch-LutherseGemeenteAmsterdam) en het project Kleinecoronahulp.
Kleinecoronahulp is een samenwerkingsverband van meer dan 20 fondsen die actief
zijn in heel Nederland en zich inzetten om kwetsbare mensen een lichtpunt te bieden,
mensen die het zwaar hebben door de gevolgen van de corona epidemie. Overige
projecten die onder varia vallen richten zich op armoede, nieuwkomers en kwetsbare
vrouwen.
** In de jaarrekening is dit een geoccirggerde post met een bedrag van €4000 welke
sinds 2016 op de balans stond als uit te keren posten.

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

https://www.hulpnaonderzoek.nl/wp-content/uploads/2021/06/
Activiteitenverslag-2020-HnO-.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 0

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

288.231

€

247.455

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

€

54.278

€

56.853

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

233.953

€

190.602

Overige baten

€

€

2.106

Totale baten

€

233.953

€

192.708

€

0

Doelbesteding/giften/donaties

€

143.000

€

146.290

€

150.000

Personeelskosten

€

31.290

€

35.362

€

Huisvestingskosten

€

11.520

€

10.815

€

Administratiekosten algemeen

€

15.488

€

13.869

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

58

€

€

Overige lasten

€

92.718

Totale lasten

€

151.074

–

+

€

–

€
€

+

–
0

€

+

Lasten

+

€

189.155

€

395.491

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

82.879

+

€
€

+
150.000

+
€

-202.783

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

+
€

-150.000
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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.

In het jaar 2020 zijn er geen significante wijzigingen aangebracht in de samenstelling
van de beleggingsportefeuille. De waarde van het belegd vermogen heeft een daling
laten zien van ca. € 400k per 31 december 2019 tot € 16,6 mln. per 31 december
2020. De verhouding zakelijke waarde t.o.v. vastrentende waarde kwam uit op 56:44
en daalde iets afgezet tegen vorig jaar. Onder de huidige marktomstandigheden is dat
wat teleurstellend, daar het lage rente-klimaat juist uitnodigt om de zakelijke waarden
over te wegen. De vermogensbeheerder heeft ook relatief veel cash aangehouden, zij
het dat de jaarrekening in het perspectief van een moment moet worden gezien, t.w.
31 december.

Open

