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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)


	1	Algemene gegevens fonds
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: mr. R.W.J. Kerckhoffs
	15: Drs. F. Maas-Villanueva
	14: mr. J.L.S.M. Esser
	16: Msc K.C. Koenig
	17: J. Verbeek
	10: DR Congo, Namibië, Indonesië, Guatemala, Colombia
	11_A4: 0
	12_A4: 7
	7: [Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten]
	8: [Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking]
	9: [Gezondheid - Genezing en zorg]
	18_ML: Economisch adviseur: W. Maas
	0: Pater Eusebius Kemp Stichting
	5: www.patereusebiuskempstichting.org
	2: 
	4_EM: contact@patereusebiuskempstichting.org
	1_KVK: 000411495687
	6_RSIN: 005479538
	3_TEL: 
	21_ML: Het statutaire doel van de Pater Eusebius Kemp Stichting is het bevorderen van verzorging en opvoeding van kinderen zulks in overeenstemming met de katholieke beginselen en uiteraard met respect voor andere geloofsovertuigingen, alsmede het bevorderen van al hetgeen hiermede in de ruimste zin genomen in verband staat en/of daarmede samenhangt, in het bijzonder het verlenen van financi♪ële en andere steun aan kindertehuizen, aan welke verzorging en opvoeding van kinderen is toevertrouwd door hetzij de ouders, hetzij natuurlijke voogden, hetzij de overheid, hetzij particuliere instellingen, die zich de verzorging en/of bescherming van kinderen ten doel hebben gesteld.
	23_ML: Het fonds beheert vermogen en doneert periodiek aan projecten waarmee een langdurige band is opgebouwd. 

Het doel hiervan is om de voortgang en ontwikkeling te kunnen volgen en daarmee het effect van de donatie te monitoren. Het streven is om jaarlijks € 250.000 te doneren.
De bestuursleden hebben elk enkele projecten waarvoor zij als contactpersoon optreden en krijgen daarmee voldoende terugkoppeling van deze projecten. Deze terugkoppeling wordt gedeeld met de andere bestuursleden, zodat ook zij weten wat met de gedane donaties is gedaan.
	24_ML: Pater Eusebius Kemp Stichting krijgt haar inkomsten voornamelijk uit opbrengsten van beleggingen, inclusief koersfluctuaties.
Daarnaast is er sprake van donaties, waarbij echter sprake is van een dalende tendens omdat er niet actief aan fondsenwerving wordt gedaan.
	26_ML: Er is geen personeel in dienst van de Pater Eusebius Kemp Stichting, er wordt gewerkt met vrijwilligers. De bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor de gemaakte kosten die voldoet aan de fiscale wetgeving. 
	27_ML: Het bestuur is in 2021 diverse malen samen gekomen om de voortgang van de projecten te bespreken en nieuwe aanvragen te beoordelen. Als gevolg van de Covid-19 pandemie hebben deze bijeenkomsten voornamelijk online plaats gevonden.

In 2021 zijn donaties gedaan aan zowel bestaande als nieuwe projecten, waarbij het bestuur de ontwikkelingen nauwgezet volgt.

De penningmeester heeft gedurende het jaar zeer regelmatig contact gehad met de bankinstellingen die de beleggingen beheren.

In de loop van 2021 heeft het administratiekantoor, wat de administratie doet en de jaarrekening opstelt, te kennen gegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden ten behoeve van de stichting met ingang van boekjaar 2021. Het voeren van de administratie en het opstellen van de jaarrekening is daarop in eigen beheer gedaan door een vrijwilliger met ervaring met deze werkzaamheden.

In december 2021 is een Nieuwsbrief opgesteld en verzonden aan de donateurs.
	25_ML: De verkregen inkomsten worden voornamelijk gedoneerd aan projecten waarmee een langdurige band is opgebouwd. Het grootste en belangrijkste project daarbij is de ondersteuning van kindertehuizen van de Zusters van Vincentius de Paulo in DR Congo. Daarnaast worden onderwijsprojecten ondersteund in Namibië, Colombia en Guatemala.

Pater Eusebius Kemp Stichting houdt vermogen aan in de vorm van beleggingen bij 2 bankinstellingen
	26: 
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	27: 
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	knop: 


	3: 
	1: 
	1_A7: 769894
	2_A7: 53066
	3_A7: 716828
	4_A7: 15062
	5_A7: 731890
	6_A7: 276731
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 6889
	10_A7: 0
	11_A7: 226
	12_A7: 2500
	13_A7: 4095
	14_A7: 469
	15_A7: 0
	16_A7: 1582
	17_A7: 292492
	18_A7: 439398

	2: 
	1_A7: 512024
	2_A7: 49742
	3_A7: 462282
	4_A7: 190410
	5_A7: 652692
	6_A7: 272700
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 7865
	10_A7: 0
	11_A7: 247
	12_A7: 3000
	13_A7: 3965
	14_A7: 279
	15_A7: 0
	16_A7: 1042
	17_A7: 289098
	18_A7: 363594

	3: 
	1_A7: -100000
	2_A7: 50000
	3_A7: -150000
	4_A7: 15000
	5_A7: -135000
	6_A7: 270000
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 1000
	10_A7: 0
	11_A7: 500
	12_A7: 3000
	13_A7: 4000
	14_A7: 500
	15_A7: 0
	16_A7: 1500
	17_A7: 280500
	18_A7: -415500
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	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	4_ML: In 2021 en 2020 was sprake van oplopende beurskoersen waardoor de opbrengsten uit effecten sterk zijn toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. 
Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat  de vermelde bedragen voor een groot deel bestaan uit nog niet gerealiseerde koerswinst (2021: € 537.677; 
2020 € 407.932) als gevolg van de gehanteerde waarderingsgrondslag (koerswaarde per balansdatum).
De werkelijk gerealiseerde opbrengst uit effecten bedraagt dan ook voor 2021
€ 231.248 en voor 2020 € 104.092
In 2020 is een legaat ontvangen van € 175.000, deze post kwam in 2021 niet voor. 
De lasten zijn in beide jaren ongeveer even hoog.

Pater Eusebius Kemp Stichting werkt niet met een begroting. In de kolom "begroting 2022" zijn dan ook de verwachte inkomsten en de voorgenomen bestedingen vermeld.
De verwachting is dat de opbrengsten uit effecten fors lager zullen zijn dan in 2021 en 2020. Dit als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022, waardoor oplopende inflatie is ontstaan die door de centale banken wereldwijd is beantwoord met het verhogen van de rente wat leidt tot lagere aandelenkoersen.
Het resultaat van 2022 zal dan ook naar verwachting negatief zijn omdat de bestedingen aan projecten op hetzelfde niveau blijven op grond van gedane toezeggingen. 




