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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen

1 Algemene gegevens fonds

Actief in sector (*)

In welke landen 
is uw fonds actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van het fonds

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van het fonds. Wat wil 
het fonds bereiken?

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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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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2 Staat van baten en lasten 

Baten

Opbrengsten beleggingen

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

Subtotaal netto beleggingsresultaat

Overige baten

Totale baten

Doelbesteding/giften/donaties

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Administratiekosten algemeen

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

ICT kosten

Bestuurskosten

Communicatiekosten

Financiële kosten

Afschrijvingen

Overige lasten

Totale lasten

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ € €

+

–

+

+ +

– –

+ +

+ + +

Lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

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

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

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen
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Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

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.

2 Staat van baten en lasten (vervolg)


	1	Algemene gegevens fonds
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: F.H.M. Mischgofsky
	15: T.A. Fransen
	14: T.J.H. Droge
	16: E.I. van der Hoeven
	17: L. Boersma
	10: Nederland
	11_A4: 0
	12_A4: 0
	7: [Welzijn - Overig welzijnswerk]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	18_ML: overige regent P. Naaborg, Administrateur Rentmeester A.L.M. Spanjaard
	0: Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren, vanouds genaamd "Het Meisjeshuis"
	5: www.shdj.nl
	2: Tuindersvaart 33, 2614SM  Delft
	4_EM: info@SHDJ.nl
	1_KVK: 41145055
	6_RSIN: 003804276
	3_TEL: 0152625599
	21_ML: De stichting SHDJ is een vermogensfonds met als doelstelling financiële steun te verlenen aan sociale en culturele instellingen die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor jongeren tot 25 jaar, die in maatschappelijk opzicht hulp kunnen gebruiken.
	23_ML: activiteiten (aanvraag voorbereiden, vergaderingen voorbereiden, aanvragen afhandelen en financiele verantwoordingen maken) die verbonden zijn aan het verstrekken van donaties aan projecten, die vallen binnen de doelstellingen van de stichting.
	24_ML: De inkomsten van de stichting worden verkregen uit de beleggingen in effecten. 
	26_ML: Aan het bestuur wordt geen beloning toegekend. Statutair is dit niet toegestaan.
	27_ML: Er wordt geen specifiek activiteitenverslag opgesteld. Wel is er een opgaaf van de verstrekte donaties die het resultaat zijn van de activiteiten van de stichting
	25_ML: Het vermogen wordt bij twee groot-banken belegd in aandelen, obligaties, trackers en aangehouden op spaar- en vermogensrekeningen.
	26: 
	_MLT: https://shdj.nl/hulp-delftse-jongeren/?p=39 
	knop: 

	27: 
	_MLT: https://shdj.nl/hulp-delftse-jongeren/?p=71
	knop: 


	3: 
	1: 
	1_A7: 396475
	2_A7: 64086
	3_A7: 332389
	4_A7: 63656
	5_A7: 396045
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 22617
	11_A7: 0
	12_A7: 11761
	13_A7: 0
	14_A7: 326
	15_A7: 0
	16_A7: 1152
	17_A7: 35856
	18_A7: 360189

	2: 
	1_A7: 1880770
	2_A7: 62954
	3_A7: 1817816
	4_A7: 69569
	5_A7: 1887385
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 20893
	11_A7: 0
	12_A7: 9558
	13_A7: 0
	14_A7: 294
	15_A7: 0
	16_A7: 1276
	17_A7: 32021
	18_A7: 1855364

	3: 
	1_A7: 269000
	2_A7: 60000
	3_A7: 209000
	4_A7: 62390
	5_A7: 271390
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 24500
	11_A7: 0
	12_A7: 11000
	13_A7: 0
	14_A7: 0
	15_A7: 0
	16_A7: 1600
	17_A7: 37100
	18_A7: 234290

	0: 
	0: 2020
	1: 2019
	2: 2021

	0_JR: 2020
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	4_ML: Staat van baten en lasten alsmede de begroting worden niet specifiek toegelicht gezien de beperktheid van de bedragen. De jaarrekening behoeft vermogensstichting niet te worden gepubliceerd. Dit doet de stichting dan ook niet. Wel worden de bovenstaande gegevens  (zonder toelichting) op de website gepubliceerd. 



