Taal: Nederlands
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ANBI vermogensfondsen
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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Vrienden van Topaz

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 6 9 8 4 0

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

Aaltje Noordewierlaan 50

Telefoonnummer

0 8 8 9 2 1 1 9 0 3

E-mailadres

vriendenvan@topaz.nl

Website (*)

www.topaz.nl

RSIN (**)

8 1 5 5 0 9 5 8 3

Actief in sector (*)

Gezondheid - Patiënten en families
Welzijn - Verzorging en opvang
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

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

IB 115 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

mw. L.E.W. van Groningen

Secretaris

mw. J.C.M. Klein

Penningmeester

dhr. C. Oudendijk

Algemeen bestuurslid

dhr. P. de Waard

Algemeen bestuurslid

mw. S.P. van der Meulen

Overige informatie
bestuur (*)

dhr. C.L. Stikvoort

(*) 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?

De stichting Vrienden van Topaz zet zich in om extra’s te bieden aan de cliënten van
stiching Topaz. Het gaat daarbij om zaken, die het leven van cliënten beter of
aangenamer maken en die buiten de normale financiering van de zorgverlening,
behandeling en begeleiding vallen. Dit zal vooral gebeuren door het ter beschikking
stellen van geld voor bepaalde activiteiten of investeringen.

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?

Het bestuur van de stichting Vrienden van Topaz heeft een aantal hoofdtaken:
- het stimuleren van het aanbrengen van diverse projecten door de locaties van Topaz
en het onderhouden van contacten met de Stichting Topaz
- het samen met de fondsenwerver van Topaz bepalen welke projecten gefinancierd
zullen worden en op welke wijze.
- Het verwerven van gelden ten bate van projecten voor cliënten van Topaz.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

De stichting is afhankelijk van donateurs en giften.
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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).

De stichting steunt projecten die ten goede komen aan het welzijn van de clienten van
Topaz. Dit doet zij door het (mede) financieren van projecten zoals aanschaf
spelmateriaal, duofiets, rolstoel met duwondersteuning, tuinkas,
coronapreventieschermen, Qwiek up connect, konijnenhokken, fotolijsten,
belevenistablets etc.

https://topaz.nl/media/3010667/jaarplan-vrienden-van-topaz-fond
senwerving-2021_.pdf

Open

Het bestuur opereert op vrijwillige basis.

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://topaz.nl/media/3007272/terugblik-2020-vrienden-van-topa
z.pdf

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 0

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

€

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

€

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

3.110

Overige baten

€

12.513

Totale baten

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

Communicatiekosten

€

Financiële kosten

€

Afschrijvingen

€

Overige lasten

€

Totale lasten

€

3.110

–

€

–

€

3.116

€

18.774

15.623

€

22.753

€

+

€

3.116

3.100

€

–

€

3.100

€

12.500

21.890

€

15.600

43.812

€

25.000

+

+

Lasten

€

44

€
€

170

(*) Optioneel, niet verplicht

€

€

160

€

+

-7.344

200

€

€
€

22.967

150

€

+

€
€

44.347

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

375

+
25.350

+
€

-22.457

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

+
€

-9.750
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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.

zie jaarreking (URL)

https://topaz.nl/media/3012674/vvt-2020-financieel-verslag-definit
ief.pdf

Open

