Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 6 6 1 6 2

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

Churchillplein 5E.2500BS Den Haag

Telefoonnummer

0 7 0 7 1 1 2 3 0 9

E-mailadres

berckel@capitalsupport.nl

Website (*)

www.bouwstenenvoordierenwelzijn.nl

RSIN (**)

8 0 3 3 6 8 1 1 2

Actief in sector (*)

Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland en Curacao, Sint Maarten en Aruba

Aantal medewerkers (*)

0

Aantal vrijwilligers (*)

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

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

IB 115 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

D.C. baron van Wassenaer

Secretaris

M. aan de Stegge

Penningmeester

Capital Support, de heer Pieter van Berckel

Algemeen bestuurslid

N. van Leeuwen

Algemeen bestuurslid

Tj. de Cock Bruning

Overige informatie
bestuur (*)

N. Cohen

(*) 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?

a.het ondersteunen van organisaties en personen, werkzaam op het gebied van
dierbescherming en dierwelzijn, in de breedste zin van het woord, daaronder begrepen
in het buitenland actief zijnde Nederlandse organisaties en personen, waaronder
begrepen Curacaose, Arubaanse en Sint-Maartense,
b.financieel ondersteunen van en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ter
verbetering van het welzijn van dieren, het voorkomen van dierproeven en het
ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven.
c.het ondersteunen van initiatieven om het welzijn van dieren te verhogen in de
breedste zin van het woord

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?

Non-profit organisaties en personen, werkzaam op het gebied van dierbescherming en
dierwelzijn, in de breedste zin van het woord kunnen via de website,
www.bouwstenenvoordierenwelzijn.nl aanvragen indienen voor ondersteuning. De
aanvraag dient in ieder geval te bestaan uit een beknopte projectomschrijving, een
begroting en dekkingsplan.
Het bestuur streeft ernaar jaarlijks 2,5% van het vermogen van het voorgaande jaar
aan te wenden voor de eerder genoemde doelstelling. Het bestuur vergadert twee
maal per jaar (voorjaar en najaar). Daar honorering van alle aanvragen het
beschikbare budget zou overtreffen, stelt het bestuur prioriteiten. Op bezwaren tegen
genomen besluiten zal het bestuur niet ingaan.
Naast de reguliere aanvragen beslist het bestuur over de toekenning van:
• De Lemstra prijs (jaarlijks);

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Voornamelijk inkomsten uit vermogen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om
schenkingen te aanvaarden of Fondsen op Naam aan de stichting toe te voegen.
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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.

Het bestuur streeft ernaar jaarlijks 2,5% van het vermogen van het voorgaande jaar
aan te wenden voor de eerder genoemde doelstelling. Het bestuur vergadert twee
maal per jaar (voorjaar en najaar).
Vermogen
Het bestuursbeleid is er op gericht om het oorspronkelijk vermogen, met inachtneming
van de jaarlijkse inflatie, tenminste in stand te houden voor het bereiken van de
statutaire doelstelling.
Het vermogen is nagenoeg geheel in effecten belegd en in beheer gegeven bij een
professionele vermogensbeheerder.

https://www.bouwstenenvoordierenwelzijn.nl/wp-content/uploads/
2020/06/Bouwstenen-beleidsplan.pdf

Open

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

De bestuursleden werken onbezoldigd en het merendeel van hen ontvangt een
vrijwilligersbijdrage.

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.

In totaal ontving de stichting in 2020 63 aanvragen voor ondersteuning, hiervan zijn er
61 geheel of gedeeltelijk toegewezen en 2 afgewezen.
Hugo van Poelgeestprijs
Voor de toekenning van de Hugo van Poelgeest prijs is met succes een nieuwe weg
ingeslagen door niet een prijs uit te reiken voor reeds bereikte resultaten, maar door
jonge onderzoekers te stimuleren voort te gaan met onderzoek naar alternatieven voor
dierproeven. De selectie en prijsuitreiking heeft plaatsgevonden op 2 oktober via een
video conferentie in nauwe samenwerking met Stichting Proefdiervrij.
De kandidaten waren Anne Tukker (UU/iRAS), Berend van Meer (LUMC) en Carlo
Paggi (Utwente). Berend van Meer ontving hiervoor de Hugo van Poelgeest prijs en
Anke Tukker de Publieksprijs.
Lemstra prijs
Op 12 juni heeft de uitreiking van de Lemstra prijs 2020 plaatsgevonden aan Anja van
der Laan van Stichting Wetland Cats in Gouderak.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
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

€

447.504

€

1.063.170

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

€

36.298

€

35.075

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

411.206

€

1.028.095

Overige baten

€

1.341.140

€

15.000

Totale baten

€

1.752.346

€

1.043.095

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

168.795

€

135.505

€

Personeelskosten

€

0

€

0

€

Huisvestingskosten

€

0

€

0

€

Administratiekosten algemeen

€

12.539

€

7.768

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

41.472

€

42.009

€

ICT kosten

€

3.441

€

Bestuurskosten

€

9.954

€

9.693

€

Communicatiekosten

€

62

€

558

€

Financiële kosten

€

372

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

983

Totale lasten

€

237.618

–

+

€

–

€
€

+

–
0

€

+
0

Lasten

+

€

€

344

€

195.877

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

1.514.728

+

€
€

+
0

+
€

847.218

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

+
€

0
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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.

Ook in 2021 zal 2,5% tot 3% aan de doelstelling worden besteed.

Open

