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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.

F.R.H. Smit

A. van der Veen

H. Bolt

S.Y. Leistra

Nederland

4

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

Stichting Beringer-Hazewinkel

www.beringerhazewinkel.nl

info@beringerhazewinkel.nl
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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?

De stichting heeft als doelstelling het bevorderen van de schone kunsten door het 

verlenen van financiële steun aan het Groninger Museum, het Drents Museum en het 

Museum de Buitenplaats, en aan manifestaties van eigentijdse kunst in Groningen en 

Drenthe met een nationale of internationale uitstraling. 

het beleidsplan 2021-2025 van de stichting is gepubliceerd op de website: 
www.beringerhazewinkel.nl

De inkomsten van de stichting worden verkregen uit de opbrengsten van het belegde 
vermogen.
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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).

Er is geen beloning voor bestuurders. De bestuurders ontvangen een 
onkostenvergoeding.

De stichting verkleende financiele ondersteuning aan projecten van de volgende 
organisaties : NNO, Groninger Museum, Drents Museum, Museum de Buitenplaats, 
Luthers Bach Ensemble, Veenbrand, Into Nature, Prinses Christina Concours, 
Eurosonic Noorderslag, Shakespearetheater Diever, Stichting Peter de Grote Festival, 
Stichting Sense of Place, Stichting Grasnapolsky Festival,Stichting Theater over de 
Noord,Het Groninger Landschap, Het Resort, Kunst van de Buurt, Stichting 
Tschumipaviljoen,Stichting PeerGrouP, Shelfish productions, Stichting Drents 
Poppenspelfestival, Stichting Hongerige Wolf, Prinses Christina Concours, Stichting 
De Noorderlingen, Stichting Beheer Borg Verhildersum, Stichting Van de Grond, 
Stichting Toneelgroep Stormvogels, Soundsofmusic, Stichting Garage TDI,  Kunst en 
klassiek aan de vaart, GRID Grafisch Museum Groningen, Stichting Forma Aktua, 
Stichting Festival Veenhuizen, Uitgeverij kleine Uil, Noordpool Orkest, Stichting 
Cirqulinair, Stichting Jeugdcircus Santelli, X_YUSUF_BOSS, Stichting Jonge Sla, 
Stichting Internationaal Liedconcours.
Vanwege de corona-maatregelen zijn in 2020 vele aangevraagde projecten niet 
doorgegaan. Indieners hebben veelal verzocht om uitstel tot het moment waarop 
uitvoeringen van voorstellingen, concerten en tentoonstellingen wel weer gehouden 
kunnen worden. We hebben als bestuur deze verzoeken om uitstel steeds 
goedgekeurd. Daarnaast hadden veel organisaties hadden vaak al 
voorbereidingskosten gemaakt en doordat zij hun activiteiten niet meer konden 
uitvoeren, vielen de inkomsten terug. We zijn daarom als bestuur ruimhartig omgegaan 
met verzoeken om voorschotten te verstrekken om de financiële situatie van culturele 
organisaties niet te verergeren

zie het beleidsplan 2021-2025

het beleidplan 2021-2025 is gepubliceerd op website van de 
stichting www.beringerhazewinkel.nl

Open

Open
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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

478.091 3.124.536

144.554 139.390

333.537 2.985.146

1.253 2.826

334.790 2.987.972

845.085 887.478

278 566

905.649 945.850

2020 2019

2 0 2 0

3.350

1.441

593

42.500

12.100

302

3.902

2.295

8.880

42.500

229

-570.859 2.042.122

1.050.000

140.000

910.000

0

910.000

850.000

4.000

2.000

1.000

42.500

250

250

900.000

10.000

2021
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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)

Jaarlijks worden musea en instanties die kunst bevorderen door de Stichting
ondersteunt vanuit de rendementen die worden gerealiseerd op het belegde vermogen.

Hoewel het jaarlijkse rendement sterk kan fluctueren wordt in de begroting jaarlijks
uitgegaan van een rendement van 4%

Hiermee kunnen jaarlijks de doelbestedingen (circa 850.000 euro), de beheerkosten
van beleggingen (circa 140.000 euro) en alle overige kosten (circa 50.000 euro)
worden betaald zonder op het stamvermogen in te teren.

Open


