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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: E.A. Schröder
	15: F.J. Strooband
	14: C.J. Sander
	16:  J.B. Muskens, M.J.H. Reintjes, I.R. van Sluijs, 
	17: M.H.M. Verstappen, B.W.M. Weusten
	10: Nederland
	11_A4: 1
	12_A4: 8
	7: [Welzijn - Verzorging en opvang]
	8: [Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid]
	9: [Welzijn - Overig welzijnswerk]
	18_ML: In 2020 bestond het College uit acht regenten (bestuursleden)
	0: Stichting De Beide Weeshuizen
	5: www.beideweeshuizen.nl
	2: Professor Molkenboerstraat 9
	4_EM: mail@beideweeshuizen.nl
	1_KVK: 41055782
	6_RSIN: 002968332
	3_TEL: 0633189090
	21_ML: De stichting De Beide Weeshuizen zet zich in voor hulpverlening aan Nijmeegse jongeren (tot 28 jaar) in nood, in achterstandsituaties of (dreigend) isolement en aan projecten met dezelfde doelstelling. Krachtens deze doelstelling tracht DBW te bereiken: bevordering van de ontwikkelingskansen, de zelfredzaamheid en de sociale integratie van kwetsbare jongeren (tot 28 jaar) in de regio Nijmegen.
	23_ML: Steunverlening geschiedt op aanvraag (individuele- en projectaanvragen). Aanvragen worden gedaan door professionals die de jongeren en de (financiële) omstandigheden kennen uit onder andere onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg en gezondheidszorg. Ook projectaanvragen kunnen door instanties of instellingen worden gedaan. Via de website van DBW kunnen aanvragen voor steun worden ingediend. DBW attendeert belanghebbenden ook zelf op de hulp die zij kan bieden.  Ter voorbereiding van de behandeling van de aanvragen in het college van regenten, worden de aanvragen in de bestedingscommissie beoordeeld. Aanvullende informatie kan worden opgevraagd. Nadat aanvragen in het college besproken zijn, ontvangt de aanvrager bericht of de aanvraag al dan niet is goedgekeurd. De commissie en het college komen tienmaal per jaar bijeen. 
	24_ML: DBW zet zich in voor hulpverlening aan Nijmeegse jongeren in noodsituaties. Vanaf de zestiende eeuw werd dit tot uitvoering gebracht door de bouw en het beheer van twee weeshuizen. Rond 1952 bleek het niet langer verantwoord voor nog enkele wezen de twee weeshuizen in Nijmegen te blijven exploiteren. Het toenmalige college van regenten van de beide instellingen verkochten de panden maar wilde het door de eeuwen heen gevormde en belegde vermogen blijven beheren om daarmee jongeren in nood uit de regio Nijmegen financieel ondersteunen. Het vermogen werd in 1979 ondergebracht in de huidige stichting DBW. In 2020 bestaat het vermogen volledig uit belegd vermogen, ondergebracht in een beleggingsportefeuille. De stichting heeft slechts één financieringsbron: haar vermogen. De stichting heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk. Omdat de stichting geen fondsen werft, is zij dan ook volledig afhankelijk van de opbrengsten van het vermogen. In de financiële commissie, waar ook de adviseurs van de bank aanschuiven, ligt de aandacht op de samenstelling van het belegd vermogen, in samenhang met de ontwikkelingen van de financiële markten. De financiële commissie kwam in 2020 vier keer online bijeen.
	26_ML: Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een college van regenten. Dit college bestaat in 2020 uit acht personen. Een van de regenten is tevens secretaris-rentmeester. Regenten ontvangen geen vergoeding, terwijl tegenover de taken van de secretaris-rentmeester een vergoeding/salaris staat. 
	27_ML: In 2020 heeft DBW 12 projecten en 36 individuele jongeren financieel kunnen steunen. De aard van de projecten waaraan is bijgedragen, liep zeer uiteen, evenals de hoogte van de bijdragen zelf. Van € 100,- voor een bijdrage aan tweetalig onderwijs tot een startsubsidie van € 10.000,- voor een wooninitiatief voor jongeren met een (meervoudige) beperking. Zie het activiteitenverslag op de website van DBW.
	25_ML: De revenuen van het vermogen worden volledig aangewend voor het realiseren van de doelstelling. Het vermogen wordt aangehouden op spaar- en beleggingsrekeningen. Voor een zo goed mogelijke beheersing van de beleggingsrisico’s zijn de kaders voor het beleggingsbeleid vastgelegd in een beleggingsstatuut, dat regelmatig in het college van regenten tegen het licht wordt gehouden. De laatste versie dateert van 2020. Voor instandhouding van het vermogen is het noodzakelijk dat het vermogen niet door inflatie wordt aangetast. Om hierop voldoende grip te houden, wordt jaarlijks een begroting opgesteld. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen een budget voor projectbijdragen en een budget voor individuele hulpverlening, zoals een budget voor club- en studiebijdragen en overige individuele aanvragen. De jaarrekening van DBW wordt opgemaakt en gecontroleerd door een onafhankelijk accountantsbureau. 
	26: 
	_MLT: https://www.beideweeshuizen.nl/over-ons/doel-en-werkwijze
	knop: 

	27: 
	_MLT: https://www.beideweeshuizen.nl/jaarverslag
	knop: 


	3: 
	1: 
	1_A7: 245171
	2_A7: 26465
	3_A7: 218706
	4_A7: 
	5_A7: 218706
	6_A7: 65228
	7_A7: 16669
	8_A7: 9748
	9_A7: 4330
	10_A7: 3586
	11_A7: 
	12_A7: 436
	13_A7: 
	14_A7: 6063
	15_A7: 0
	16_A7: 7665
	17_A7: 113725
	18_A7: 104981

	2: 
	1_A7: 682738
	2_A7: 22153
	3_A7: 660585
	4_A7: 
	5_A7: 660585
	6_A7: 51857
	7_A7: 16716
	8_A7: 9528
	9_A7: 3629
	10_A7: 2089
	11_A7: 
	12_A7: 491
	13_A7: 
	14_A7: 7172
	15_A7: 0
	16_A7: 13588
	17_A7: 105070
	18_A7: 555515

	3: 
	1_A7: 113200
	2_A7: 24000
	3_A7: 89200
	4_A7: 
	5_A7: 89200
	6_A7: 92500
	7_A7: 18000
	8_A7: 9900
	9_A7: 4000
	10_A7: 2500
	11_A7: 
	12_A7: 500
	13_A7: 
	14_A7: 7200
	15_A7: 200
	16_A7: 3000
	17_A7: 137800
	18_A7: -48600

	0: 
	0: 2020
	1: 2019
	2: 2021

	0_JR: 2020
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	4_ML: Financiële kosten betreffen accountantskosten en verzekeringspremies.Overige lasten 2019 bevat kosten(eenmalig) voor restauratie naamborden, in 2020 (eenmalig) kosten voor uitgave boek over weeskinderen in het weeshuis.Voorgenomen bestedingen hangen af van de te ontvangen  aanvragen.Begroting bevat afschrijving voor nieuwe laptop.Begroting heeft tekort (lage rentestand!), maar financiële positie maakt het mogelijk (voorlopig) donaties op gewenst peil te houden. 



