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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)
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	5: https://lerakfoundation.nl/
	2: Postbus 193, 3950 AD Maarn
	4_EM: 
	1_KVK: 000067202845
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	3_TEL: 
	21_ML: De bevordering van het openbaar nut door middel van het verstrekken van uitkeringen aan charitatieve, educatieve, religieuze, humanitaire, medische, wetenschappelijke, culturele, morele sociale en/of ecologische objecten en onderwerpen en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord. 
	23_ML: Stichting Lerak wendt de opbrengst van haar vermogen uitsluitend aan om de zorgvuldig geselecteerde doelen financieel te ondersteunen, in principe door het doen van donaties. Hiertoe worden financiële middelen ter beschikking gesteld aan instellingen, organisaties, groeperingen en personen die zonder winstoogmerk en eigenbelang zich inzetten voor het uitvoeren van projecten die ten doel hebben bij te dragen aan een of meerdere van de volgende categorieën: cultuur, educatie, Oost-Nederland (met name Twente), milieu, kinderen en sociale impact.
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Het bestuur streeft unanimiteit na in de besluitvorming;
Het bestuur is erop gericht het voorgestelde doel te versterken, en kunnen leiden tot afwijkingen van het ingediende voorstel. Het bestuur motiveert voorkomende afwijzingen gedegen;
Het bestuur legt bij de toekenning zo min mogelijk extra administratieve lasten op aan de verkrijgende instelling.

De werkzaamheden worden gedurende het gehele jaar uitgevoerd.

De doelen die Stichting Lerak ondersteunt worden zorgvuldig geselecteerd op de criteria: excellentie, hefboomeffect, innovatie, impact, duurzaamheid, onafhankelijkheid en persoonlijke connectie.
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	4_ML: De financiële baten bestaan uit ontvangen dividenden uit, gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen in de beleggingsportefeuille bij InsingerGilissen. De verstrekte giften bestaan uit uitgekeerde schenkingen in het betreffende verslagjaar van aanvragen die door de stichting zijn toegekend. De overige lasten bestaan uit advies-, accountants- en administratiekosten en overige kantoor- en algemene kosten. Het begrote bedrag voor giften in 2021 is gesteld op € 600.000. Dit bedrag is in verhouding tot het werkelijke bedrag in 2020 en gaat uit van een nog steeds enigszins vertraagde toekenning van het aantal aanvragen. Deze vertraging wordt veroorzaakt door de ingestelde beperkingen in het eerste halfjaar van 2021 als gevolg van het COVID-19 virus waardoor bepaalde evenementen, etc. zijn uitgesteld of zelfs geen doorgang konden vinden.
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