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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Hartekreet

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 9 4 9 2 0

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

Stadionweg 1, 1077RV Amsterdam

Telefoonnummer

0 6 1 4 3 4 4 2 6 4

E-mailadres

info@hartekreet.org

Website (*)
RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen
is uw fonds actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Dhr. Fred Matser

Secretaris

Mevr. Margret van Gaalen

Penningmeester

Mevr. Aleid Hillebrand

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*1FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 05

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

De stichting heeft ten doel het op directe dan wel indirecte wijze verlenen van
humanitaire hulp, alsmede het bevorderen van geestelijk welzijn van de mensheid,
zowel in als buiten Nederland.
Mede tot het doel van de stichting behoort het verlenen van bijdragen aan instellingen
van algemeen maatschappelijk belang met een doelstelling die met de doelstellingen
van de onderhavige stichting overeenkomt of daarmee verband houdt.
Stichting Hartekreet is geen fondsenwervende instelling en heeft geen winstoogmerk.

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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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).

Stichting Hartekreet doneert giften aan individuen in nood en aan hulporganisaties die
grote noden ledigen ten gevolge van humanitaire en natuurrampen die veelal in andere
landen dan Nederland plaatsvinden.
Het beheer van de effectenportefeuille is uitbesteed aan een gerenommeerde partij,
die de middelen belegt in wat in bancair jargon 'risicomijdende' beleggingen heet.
Gegeven het feit dat wordt uitgegaan van 3% rendement op het vermogen en een
jaarlijks te besteden bedrag van €300.000 - €400.000 zal er ingeteerd worden op het
vermogen. Dit zorgt ervoor dat het vermogen zo wordt belegd dat het altijd op korte
termijn liquide gemaakt kan worden.

https://hartekreet.org/beleid-projecten-batenlasten/

Open

Stichting Hartekreet heeft geen personeel in dienst.
De statutaire bestuursleden ontvangen voor de bestuursactiviteiten geen bezoldiging.

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.

https://hartekreet.org/beleid-projecten-batenlasten/

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten

2 0 2 0

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Begroting (***)

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

2019

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

€

–
0

+
0

€

1.299

€

220.383

€

9.661

€

6.114

€

-8.362

€

214.269

€

22

€

161

€

-8.340

€

214.430

282.357

€

304.822

–

+

–

+

Lasten
Doelbesteding/giften/donaties

€

€

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

3.646

€

3.692

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

2.675

€

2.614

ICT kosten

€

€

425

€

455

Bestuurskosten

€

€

Communicatiekosten

€

€

110

€

73

Financiële kosten

€

€

561

€

193

Afschrijvingen

€

€

Overige lasten

€

Totale lasten

€

+
0

€

€

€

817

€

290.591

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

0

+

€

736

€

312.585

+
€

-298.931

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

+
+

€

-98.155
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn C1 Kleine
Organisaties-zonder-winststreven van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de
kosten en andere lasten over het jaar. De baten worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.

Open

