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Informatie over activiteiten en financiële positie

De staat van baten en lasten 2021 van Stichting Foppe de Haan Fonds is per

activiteit als volgt:

Totaal besteding aan projecten  61.155      

Kosten eigen fondsenwerving en projecten 7.756        

Kosten beheer en administratie 24.855      

Totaal lasten algemeen 32.611      

Totaal van de lasten 93.766      

Baten uit fondsenwerving 42.050      

Baten uit acties van derden 42.177      

Totaal van de baten 84.227      

Resultaat -9.539      

De genoemde bedragen wijken af van wat er begroot is. Vooraamste reden zijn de gevolgen van de Corona-pandemie.

Zowel de bestedingen als de ontvangsten zijn lager uitgevallen. Het resultaat over 2021 is € 9.539 negatief ten opzichte

van de begrote € 53.000 negatief.

 

 

 

 

 

 

Het bestuur streeft naar een minimale kostenstructuur zodat zoveel mogelijk baten kunnen worden aangewend

voor de doelstellingen van de Stichting Foppe de Haan Fonds. Er is geen personeel in loondienst en de overige

kosten zijn beperkt tot PR-kosten en beheer- en administratiekosten. Deze laatste kosten betreffen met name

de kosten voor secretariële ondersteuning alsmede de kosten voor accountantscontrole.

De stichting ontvangt op verschillende manieren haar gelden die vervolgens weer besteed kunnen worden aan de

doelstellingen van het fonds. De baten uit fondsenwerving bestaan uit giften waarbij de stichting Foppe de Haan

Fonds is gekozen als goed doel. Hierbij worden geen verplichtingen aan het Fonds opgelegd voor wat betreft

de besteding van de giften.

In onderstaand overzicht staan de cijfer in duizenden euro's van de afgelopen vijf jaren weergegeven:

2017 2018 2019 2020 2021

Baten uit eigen fondsenwerving 64 68 66 70 42

Baten uit acties van derden 150 52 80 14 42

Totaal baten fondsenwerving 214 120 146 84 84

Rentebaten 0 0 0 0 0

Totaal baten  214 120 146 84 84

Besteed aan doelstellingen 80 180 122 88 61

In % van de baten 37 150 84 105 73

Wervingskosten 14 14 14 2 8

In % van eigen fondsenwerving 7 12 10 2 10



Kosten beheer en administratie 31 27 31 19 25

In % van totaal fondsenwerving 14 23 21 23 30

Resultaat 89 -101 -21 -25 -10

Reserves 292 191           168 144 134

Waarvan vrij besteedbaar 202 131 126 102 92

Het eigen vermogen van de stichting wordt aangewend ten behoeve van de doelstelling van de stichting. 

Voor zover het eigen vermogen niet wordt gepresenteerd als continuïteitsreserve of bestemmingsreserve

staat dit ter vrije beschikking binnen de doelstellingen van de stichting aan het bestuur. 

Het resultaat wordt ten laste van de bestemmingsreserve en de overige reserves geboekt.

Per einde van het boekjaar wordt de hoogte van de continuïteitsreserve bepaald. Dit is een reserve bestemd

voor de omstandigheid dat de baten tijdelijk of definitief zouden stagneren. Vanuit deze continuïteitsreserve

kunnen de lopende verplichtingen worden voldaan tijdens een eventuele overbruggings- of liquidatie-

periode. Het bedrag is vastgesteld op basis van de kosten voor de eigen organisatie voor het verslagjaar

verhoogd met € 25.000 voor in die situatie reeds toegezegde bijdragen aan doelstellingen.

Informatie met betrekking tot Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur van de stichting heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en de uitvoering

van haar programma's, activiteiten en de financiële richtlijnen. Het bestuur bestond eind 2021 uit de volgende 

personen:

Piet Hoekstra voorzitter

Netty Postumus secretaris

Jan de Jong penningmeester

Brenda de Jong lid

Erik Pereboom lid

De bestuurders hebben geen relevante nevenfuncties te vermelden. Zij ontvingen geen bezoldiging of 

kostenvergoeding. Bij het opstellen van dit jaarverslag is er geen vacature.

In 2010 is een Raad van Toezicht ingesteld die tot taak heeft het toezicht houden op het beleid van het

bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting alsmede het uitoefenen van een aantal taken 

en bevoegdheden die in de statuten zijn genoemd.

De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit de volgende personen

Sjoerd Feenstra voorzitter(tot 03-06-2020)

Egbert van Hes voorzitter (vanaf 03-06-2020)

Klaasje Postma lid

Annet van der Hoek lid

Henk Gemser lid

Margryt Gerritsma secretaris (vanaf 03-06-2020)

De leden van de Raad van Toezicht ontvingen geen bezoldiging of kostenvergoeding. Genoemde leden

hebben geen relevante nevenfuncties te vermelden.

De leden van het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Foppe de Haan Fonds onderkennen dat er 



geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties mogen bestaan tussen leden van het bestuur en leden van het

toezichthoudend orgaan.

Daarbij onderschrijven de leden van het bestuur en Raad van Toezicht de volgende principes:

- Binnen de Stichting Foppe de Haan Fonds dient de functie 'toezicht houden'(vaststellen of goedkeuren

  van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van

  het 'besturen' dan wel 'uitvoering'.

- De Stichting Foppe de Haan Fonds dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen,

  zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.

- De Stichting Foppe de Haan Fonds streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte

  aandacht voor informatieverschaffing.

Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar 2021 eenmaal in reguliere vergadering bijeen. Tevens

vergaderde de Raad in aanwezigheid van de bestuursleden. Van elke vergadering is een verslag

gemaakt dat in de volgende vergadering is vastgesteld en goedgekeurd.

De lopende zaken zijn via mailberichten en telefonisch tussen het bestuur

en de Raad van Toezicht afgestemd. 

Met de ingestelde taakverdeling tussen bestuur en Raad van Toezicht is de jaarlijkse planning- en 

controlcyclus een belangrijk onderwerp. De structuur ligt op hoofdlijnen vast en is geïmplementeerd.

Aan het jaarplan en de begroting 2021 is goedkeuring verleend.

Door het jaar heen hield de Raad toezicht op de realisatie van de doelstellingen en de besteding van

de middelen. Dit gebeurde primair op basis van de rapportages door het bestuur, aangevuld met 

informatie over belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen.

Heerenveen,

w.g. Egbert van Hes

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Foppe de Haan Fonds

Toekomst

De stichting zal zich blijven inspannen om haar doelstellingen te realiseren. Dit zal gebeuren conform

voorgaande jaren, waarbij voor 2022 de focus ligt op het op het oude niveau brengen van de baten,

het blijven steunen van onze doelgroep en nieuwe initiatieven hierbij te initiëren.


