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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Heemschut Hulpfonds

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 0 0 7 0 7

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

Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 6 2 2 5 2 9 2

E-mailadres

hulpfonds@heemschut.nl

Website (*)

www.heemschuthulpfonds.nl

RSIN (**)

8 0 5 8 6 6 0 3 6

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Monumenten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

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

IB 115 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Hellegers, H.A.G.

Secretaris

geen

Penningmeester

Maat, H.P.M. van der

Algemeen bestuurslid

Baars, P.J.A.

Algemeen bestuurslid

Scholten, B.

Overige informatie
bestuur (*)

Scholtz, D.R.M.

(*) 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?

De stichting heeft ten doel: het behoud en de bewaring van daarvoor in aanmerking
komend cultureel erfgoed te bevorderen.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: bijdragen te verstrekken aan
de te Amsterdam gevestigde Vereniging Bond Heemschut, Vereniging tot bescherming
van cultuurmonumenten in Nederland (...), ter financiering van die uitgaven, welke
gericht zijn op de bevordering van behoud en bewaring van daarvoor in aanmerking
komend cultureel erfgoed

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?

De stichting Heemschut Hulpfonds fungeert als steunstichting ten behoeve van de
Erfgoedvereniging Bond Heemschut, vereniging tot bescherming van
cultuurmonumenten in Nederland. Jaarlijks verstrekt het Heemschut Hulpfonds uit de
opbrengst van haar vermogen een bijdrage ter dekking van die kosten, die Heemschut
maakt om haar statutaire doelstellingen te verwezenlijken.
De stiching Heemschut Hulpfonds bestaat sinds 2001 onder de huidige naam. Het
fonds werd in 1963 opgericht als Stichting Heemschut Restauratie Hulpfonds, met als
doel de restauratie van daarvoor in aanmerking komende gebouwen te bevorderen
door het verstrekken van leningen en het behulpzaam zijn bij bevorderen van
restauraties bij niet tijdig beschikbaar komen van door overheden verstrekte gelden
voor goedgekeurde restauraties. In 1985 werd deze doelstelling, mede door de
oprichting van het Nationaal Restauratiefonds, gewijzigd in 'het verstrekken van
bijdragen aan de vereniging Bond Heemschut ter financiering van die uitgaven, welke
direct zijn gericht op de bevordering van de restauratie, behoud en bewaring van
daarvoor in aanmerking komende gebouwen.'

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

De Stichting Heemschut Hulpfonds legt zich toe op het verantwoord beheer van het
eigen vermogen. Uitgangspunt is het in stand houden van een zodanige omvang van
het vermogen dat de continuïteit van de basisactiviteiten van de vereniging geborgd is.
De inkomsten worden verworven door enerzijds beheer van het bestaande vermogen
en door aanvulling met giften, schenkingen en legaten.
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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.

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

De Stichting belegt haar vermogen in aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en
liquide middelen. Hiertoe is zij een contract aangegaan met een vermogensbeheerder.
Hierbij wordt uitgegaan van een maatwerkprofiel.
In een beleggingsstatuut wordt het kader aangegeven waarbinnen de
verantwoordelijkheden tussen de stichting en de vermogensbeheerder zijn vastgelegd.
Eén van de doelstellingen betreft nadere afspraken over duurzaam beleggen.
Jaarlijks wordt uit het vermogen op verzoek van het bestuur van Erfgoedvereniging
Bond Heemschut een afdracht gedaan door de stichting aan de vereniging.

http://www.heemschuthulpfonds.nl/Beleidsplan_Hulpfonds_20172020.pdf

Open

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Er is geen personeel in dienst. De directeur van Erfgoedvereniging Bond Heemschut is
als ambtelijk secretaris toegevoegd aan het bestuur, en wordt door de vereniging
betaald.

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.

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

http://www.heemschuthulpfonds.nl/verslag_2020_van_stichting_h
eemschut_hulpfonds.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

€

323.567

€

853.960

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

€

26.226

€

26.996

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

297.341

€

826.964

Overige baten

€

€

59.629

Totale baten

€

297.341

€

886.593

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

264.000

€

276.500

€

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

13.783

Totale lasten

€

280.813

–

+

€

–

€
€

+

–
0

€

+
0

Lasten

€

2.601

429

+

€

187

€

282.692

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

16.528

€

6.005

+

€
€

+
0

+
€

603.901

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

+
€

0

05 van 05

2

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.

Voor 2021 is geen begroting vastgesteld, omdat er uitsluitens sprake is van een
beleggingsportefeuille en minimale kosten voor beheer en administratie. Voor 2021 is
een afdracht vastgesteld aan de vereniging Heemschut ter hoogte van 269.500 euro.

Open

