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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Sint Nicolaas Gasthuis
4 1 1 5 1 8 5 4

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

Storm van 's Gravesandeweg 17 te 2242 JA Wassenaar
0 6 5 1 2 0 0 6 4 2

E-mailadres

ccgeversdeynoot@gmail.com

Website (*)

www.sintnicolaasgasthuis.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

0 0 2 8 7 7 4 4 2

- Primaire sector - 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 (*)

4

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Jonkheer Mr J.P. de Savornin Lohman

Secretaris

Mr D.M. de Knijff

Penningmeester

Drs W.P. baron van Lawick van Pabst

Algemeen bestuurslid

Jonkheer C.C. Gevers Deynoot

Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) 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 bij te dragen aan het algemeen nut door middel van het
verlenen van financiële steun aan in Nederland gevestigde instellingen die een sociaal
dan wel charitatief belang behartigen, als ook aan instellingen en individuen actief op
het vlak van cultuur, wetenschap en educatie. De stichting heeft niet het oogmerk winst
te maken.

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?

Het bestuur stelt jaarlijks het maximum bedrag aan uit te keren giften vast. Dit gebeurt
op basis van de te verwachten aanvragen voor het toekomstige jaar, rekening
houdend met het te verwachten rendement op het belegde vermogen.
Instellingen benaderen, al dan niet op voordracht van een der leden van het College
van Regenten, de Stichting Sint Nicolas Gasthuis met een verzoek tot financiële
ondersteuning. Alle voorstellen die volgens de statutaire doelstelling van de Stichting
Sint Nicolaas Gasthuis in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning
worden in de vergadering van het College van Regenten besproken en zorgvuldig
getoetst aan de doelstelling van de Stichting. Het College van Regenten vergadert vier
keer per jaar, dan wel meer indien nodig. Besluitvorming vindt plaats op basis van
meerderheid van stemmen. Zo nodig wordt het besluit tot het verlenen van steun
uitgesteld om nader onderzoek te doen naar de aanvragende instelling. De secretaris
maakt een verslag met de besluiten inzake de aanvragen.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Uit het vermogen.
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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).

Het College van Regenten streeft bij de toekenning van donaties naar een verhouding
van ten minste 2/3 deel sociale doelen (gehandicapten, kansarmen, ouderen,
jongeren) en het overige deel aan culturele en educatieve doelen (muziek, theater,
musea, erfgoed). In het licht van de historie van het Gasthuis worden in principe alleen
aanvragen uit het gebied van het voormalige graafschap Holland in behandeling
genomen. Het College draagt voorts bij voorkeur bij aan projecten waarvan het door
sponsoring te financieren deel minder is dan de helft van de totale kosten. Financiële
ondersteuning wordt in de regel niet verstrekt voor het aflossen van schulden of om
structurele tekorten op een exploitatierekening te financieren.
Het vermogen wordt deels in contanten, deels in effecten aangehouden.

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

Open

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

De leden van het College van Regenten ontvangen geen bezoldiging voor hun
werkzaamheden. Zij ontvangen een vacatiegeld van € 50 per vergadering als
tegemoetkoming voor kosten. Onkosten boven dit bedrag kunnen op declaratiebasis
worden vergoed.

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.

In 2020 kwam het College van Regenten vier maal bijeen.
In totaal werd in 2020 voor €141.350 verstrekt aan 40 instellingen (2019: €154.055 aan
41 instellingen). De verdeling van de giften over de begunstigde instellingen kan als
volgt worden weergegeven.
Categorie

Bedrag (€) Verdeling (%) Aantal Gemiddeld (€)

Gehandicapten
Kansarmen
Ouderen
Jongeren
Muziek, theater
Erfgoed
Totaal

30.645
23.500
44.500
18.500
17.205
7.000

22%
17%
31%
13%
12%
5%

4
8
8
6
11
3

7.661
2.938
5.563
3.083
1.564
2.333

141.350

100%

40

3.534

In 2020 werd derhalve 83% besteed aan sociale doelstellingen. 17% werd besteed aan
culturele doelstellingen. Dit percentage, hoewel niet strijdig met het doel van de
stichting, ;igt iets lager dan in voorgaande jaren als gevolg van de coronacrisis.

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

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

€

-33.035

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

€

2.132

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

-35.167

Overige baten

€

Totale baten

€

-35.167

€

145.492

€

137.800

Doelbesteding/giften/donaties

€

141.350

€

154.055

€

140.000

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

Communicatiekosten

€

Financiële kosten

€

Afschrijvingen

€

Overige lasten

€

1.880

Totale lasten

€

144.731

–

+

€

147.528

€

2.036

€

145.492

€

–

+

€

140.000

€

2.200

€

137.800

€

–

+

Lasten

€

653

€

800

(*) Optioneel, niet verplicht

€

€

800

€
€

48

€

48

€

+

-179.898

675

800

€
50

€

€

2.894

€

158.422

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

625

+

€

2.800

€

144.325

+
€

-12.930

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

+
+

€

-6.525
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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.

De jaarrekening 2020 is niet door een onafhankelijke accountant gecontroleerd.
Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale
waarde, voor zover nodig rekening houdend met waardeverminderingen dan wel onder
aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
Aan de onder de materiele vaste activa begrepen meubelen en kunstvoorwerpen die in
permanent bruikleen zijn gegeven, wordt geen waarde toegekend in de jaarrekening.
Datzelfde geldt voor artikelen die zo met de historie van het Sint Nicolaas Gasthuis zijn
verbonden dat zij nimmer zullen worden verkocht.
De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Voor
obligaties wordt een reserve gevormd indien en voor zover de beurswaarde hoger ligt
dan de nominale waarde (a pari).
De door de debiteur per jaareinde op de obligatie verschuldigde rente (de opgelopen
rente) wordt geactiveerd en verantwoord onder de overlopende activa.
De kosten en baten worden bepaald met inachtneming van de grondslagen van
waardering en toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De Stichting Sint Nicolaas Gasthuis is niet belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting. Voor het jaar 2021 verwacht het College van Regenten een
bedrag aan giften te kunnen besteden van circa €140.000. Er wordt niet verwacht dat
de verdeling over de verschillende categorieen van begunstigden materieel zal
afwijken van het langjarig gemiddelde.

Open

