Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Boschuysen
4 1 1 5 0 0 9 7

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

Koninginnegracht 15 2514AB Den Haag
0 7 0 3 2 4 8 9 8 8

E-mailadres

postbus@boschuysen.nl

Website (*)

www.boschuysen.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 2 8 7 5 8 3 4

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Welzijn - Verzorging en opvang
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

nederland

Aantal medewerkers (*)

2

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 instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Paul Eversdijk, Jan Jaap Hazenberg, Erik Smits

Algemeen bestuurslid

Jacqueline Spierdijk, Jantien Vrijmoet, Maurien Wetselaar

Overige informatie
bestuur (*)

De voorzitter en Vicevoorzitter rol wijzigt jaarlijks

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft tot doel de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling
van jeugdige personen, in beginsel niet ouder dan 30 jaar, die maatschappelijk gezien
hulp van derden nodig hebben, te bevorderen.

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 de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Stichting doet, op aanvraag, uitkeringen aan instellingen, verenigingen of
stichtingen die zich zonder winstoogmerk bezig houden met de opvang, verzorging,
opvoeding, scholing of ontwikkeling van jeugdige personen die behoren tot de
doelgroep van de stichting (zie doelstelling)

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting is een vermogensfonds en verkrijgt haar inkomsten uit haar belegd
vermogen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling 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.

Het vermogen van de stichting is belegd in landerijen, onroerend goed, effecten,
leningen, een deelneming en liquiditeiten. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld het
vermogen welvaartsvast in stand te houden. Op basis van langjarige financiele
statistieken voor een gemengd belegd vermogen, werd een uitkeringspercentage
(inclusief de kosten van de stichting zelf) vastgesteld van 3%. Bij een dergelijk
uitkeringspercentage zou het vermogen de reële inflatie moeten kunnen bijhouden. Dit
percentage wordt regelmatig door het bestuur geëvalueerd en kan indien nodig
bijgesteld worden.

https://boschuysen.nl/wp-content/uploads/2021/02/B-Beleidspl
an-nieuwe-stijl.pdf

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 bestuur ontvangen vacatiegeld dat jaarlijks wordt vastgesteld.

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.

https://boschuysen.nl/wp-content/uploads/2022/06/Bestuursverslag-verkort-B-2021.pdf

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

https://boschuysen.nl/wp-content/uploads/2021/06/Boschuysen-Regeling-Vacatiegeld-1
1.2020-nieuwe-stijl.pdf
Bij de beloning van de medewerkers wordt de bezoldigingsregeling voor
rijksambtenaren als richtlijn gehanteerd.

https://boschuysen.nl/wp-content/uploads/2022/06/Bestuursversl
ag-verkort-B-2021.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€ 24.490.022

€ 22.748.407

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€ 20.930.153

Herwaarderings
reserve

€ 30.064.663

Overige reserves

€ 53.468.461

€ 14.537.267

+

€ 45.420.175

€ 37.285.674

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€ 41.210.658

€ 40.568.157

Liquide middelen

€

€

€
€

184.938

211.894

+
€ 41.607.490

2.408.571

+
€ 43.054.666

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€ 87.027.665

https://boschuysen.nl/financien/

€
€

1.794.899

1.077.534

€ 24.852.408
€ 52.531.516

+

+

€ 85.328.023

€ 78.461.458

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 87.027.665

77.938

+
Totaal

+

31-12-2020 (*)

+
€ 80.340.340

€

1.699.642

1.878.882

+

+
€ 80.340.340
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

30.000

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

0

+
0

€

30.000

30.000

€

30.000

3.427.405

€

2.156.429

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

3.457.405

2.186.429

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

8.530

€

7.277

Personeelskosten

€

183.021

€

163.586

Huisvestingskosten

€

11.952

€

11.632

Afschrijvingen

€

1.305

€

1.299

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

55.885

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

1.452.402

1.574.932

€

€
€

46.356

1.713.095

€

1.805.082

1.744.310

€

381.347

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten 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.

https://boschuysen.nl/financien/

Open

