
IB
 1

15
 - 

1Z
*2

FO
L 

 

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: Dhr. prof. mr. C.E. du Perron
	15: Dhr. mr. G.H.A. ter Kuile
	14: De statuten voorzien niet in een secretaris in het bestuur
	16: Dhr. drs. baron van Tuyll van Serooskerken
	17: Mevr. mr. S.E.B. Kingma
	10: Nederland
	11_A4: 0
	12_A4: 0
	7: [Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	18_ML: 
	0: Stichting Simplicitas
	5: www.stichtingsimplicitas.nl
	2: Driebergsestraatweg 27
	4_EM: secretaris@fondationcustodia.nl
	1_KVK: 41151892
	6_RSIN: 803580277
	3_TEL: 0630244203
	21_ML: Bevordering van kunsthistorisch onderzoek en dergelijke werkzaamheden van elke aard, alsmede de ondersteuning van de kunst in het algemeen.
	23_ML: Zie het beleidsplan voor de antwoorden op de hier gestelde vragen (via url).
	24_ML: Inkomsten uit de rendementen op de beleggingen.
	26_ML: Het bestuur van Stichting Simplicitas bestaat uit dezelfde personen als het bestuur van Fondation Custodia, waarvoor Stichting Simplicitas als steunstichting fungeert. 
De bestuursvergaderingen van Stichting Simplicitas vinden plaats in het kader van de bestuursvergaderingen van Fondation Custodia.
De bestuursleden ontvangen een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen en de uitvoering van hun overige taken voor Fondation Custodia (zie ANBI-publicatieformulier Fondation Custodia).
De bestuursleden ontvangen géén aparte vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen en de uitvoering van hun overige taken voor Stichting Simplicitas.
	27_ML: Zie hiervoor het beleidsplan (via url).
	25_ML: Als steunstichting van Fondation Custodia, beheert Stichting Simplicitas haar vermogen en besteedt haar inkomen ten behoeve van Fondation Custodia. Zie verder het beleidsplan (via url).
	26: 
	_MLT: https://www.stichtingsimplicitas.nl/Beleidsplan2022.pdf
	knop: 

	27: 
	_MLT: https://www.stichtingsimplicitas.nl/Beleidsplan2022.pdf
	knop: 
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	JV: 
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	4_ML: Baten:
De opbrengst beleggingen bestaat geheel uit dividenden en (coupon)rente.
De kosten van de beleggingen bevatten de kosten van het beheer van het vermogen en de buitenlandse bronbelasting.

Lasten:
De post giften/donaties bestaat uit een donatie aan stichting Fondation Custodia, als bijdrage in het negatieve exploitatiesaldo van Fondation Custodia.

Naar verwachting zullen de opbrengsten beleggingen in 2022 hoger zijn dan voor 2021 werd begroot, waardoor ook de donatie aan Fondation Custodia voor 2022 hoger is begroot. 



