Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam

Ribbink Van Den Hoek Familie Stichting

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 2 6 2 1 5 7

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

Bernard Zweerslaan 1, 1077 TX AMSTERDAM

Telefoonnummer

0 6 2 5 1 6 7 5 3 9

E-mailadres

stichtingriho@gmail.com

Website (*)

www.rihofoundation.com

RSIN (**)

8 1 7 3 7 3 8 1 0

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
Natuur en milieu
Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

o.a. Nederland, Africa, Oostenrijk,

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

G.A. Ribbink

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

F. Resius

Algemeen bestuurslid

E. Brummer

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?

Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting, zoals ook omschreven in de
statuten van de stichting, zijn:
1. De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van culturele instellingen,
wetenschappelijke instellingen en andere algemeen nut beogende charitatieve of
levensbeschouwelijke instellingen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord. De stichting kan ook natuurlijke personen en/of rechtspersonen
ondersteunen als die daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen,
maar moet wel binnen de doelstelling blijven
2. De stichting tracht dit doel te bereiken langs alle wettelijke middelen en wegen die
de stichting hiervoor nodig, nuttig of noodzakelijk acht.

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?

De stichting vergadert tweemaal per jaar. In de vergaderingen worden donaties
besproken en vastgesteld aan organisaties die zich richten op Milieu, Informed Citizens
en Vluchtingen, dit zijn de thema's van de hoofddoelstelling van de stichting.
Gedurende het jaar worden de donaties uitgevoerd. De bestuursleden monitoren de
organisaties waaraan wordt gedoneerd.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

De Ribbink Van den Hoek Familie Stichting is een vermogensfonds opgericht op
19 december 2006 door Nienke van den Hoek en Alexander Ribbink.
Het totale vermogen sinds de oprichting is 14,5 miljoen euro. Het vermogen en de
opbrengsten worden gebruikt voor donaties aan projecten op de volgende
maatschappelijke thema’s, zoals Informed Citizens, Milieu/Klimaat en Vluchtelingen
(immigratie/integratie).
De stichting streeft ernaar om de rente op het kapitaal uit te keren aan
bovenbeschreven doelen. Rekening houdend met een gemiddeld rendement op het
belegd vermogen van 4%, zal de stichting jaarlijks gemiddeld € 400.000 kunnen
doneren.
Er worden geen nieuwe schenkingen toegevoegd aan het stamvermogen.
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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.

De uitgaven van de stichting worden uit de rente van het kapitaal bekostigd. De
hoofdsom van het vermogen blijft zoveel mogelijk in stand.
De stichting tracht het doel te verwezenlijken uit de opbrengsten en tracht het
stamvermogen in stand te houden.
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door een vermogensbank.

https://www.rihofoundation.com/key-documents

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

Er is geen beloningsbeleid, de bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

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 pagina 9 en 10 staat de lijst met alle donaties in 2021.

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

https://www.rihofoundation.com/key-documents

Open

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 1

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2021

2020

2022

Opbrengsten beleggingen

€

1.120.330

€

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

€

40.264

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

1.080.066

Overige baten

€

Totale baten

€

1.080.066

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

771.524

€

€

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

9.680

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

460

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

Totale lasten

€

–

€
€

+

€

–

€

0

€

€

+

0

€
€

0

–

+
0

Lasten

1.116

464

+

€
€

783.244

+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

296.822

€

0

+

€

+
0

+
€

0

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

+
€

0
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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.

https://www.rihofoundation.com/key-documents

Open

