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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Filiorum Future
0 0 0 0 6 2 1 5 2 9 1 2

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

Jan van der Laarweg 18
0 6 2 8 4 0 0 3 9 8

E-mailadres

info@filiorumfuture.nl

Website (*)

filiorumfuture.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

8 5 4 6 9 0 7 6 1

Welzijn - Sport
Kunst en cultuur - Podiumkunsten
Onderwijs en wetenschap

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland
0 , 1

Aantal medewerkers (*)

5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

F.W. Poot

Secretaris

J.G. Buddingh-Poot

Penningmeester

M. Stolk

Algemeen bestuurslid

A.C.N. van der Valk

Algemeen bestuurslid

S.M de Backer

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?

Talentontwikkeling van de jeugd in de regio Westland (financieel) mogelijk maken

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 fonds verleent financiele ondersteuning aan jongeren uit de regio Westland, die
getalenteerd zijn op het gebied van sport, muziek, dans, cultuur of educatie, en
die voor de ontwikkeling van hun talent financiele ondersteuning behoeven.
In bestuursvergaderingen die meermalen per jaar plaatsvinden wordt op
aanvragen besloten. Het indienen van aanvragen wordt gestimuleerd via de
website en vanuit een Raad van Advies, die is samengesteld uit vertegenwoordigers
uit de onderwijs-, sport- en culturele sectoren

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Het fonds beschikt over een vermogen dat in het verleden is gedoneerd door de familie
Poot. Het vermogen is (deels) belegd in een effectenportefeuille en in landbouwgrond;
hieruit worden inkomsten verkregen. Incidenteel worden ook donaties ontvangen ,
er vindt geen actieve fondswerving door de stichting plaats.
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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).

zie hierboven onder hoofdlijnen beleidsplan. Vooralsnog wordt beoogd jaarlijks

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.filiorumfuture.nl/beleidsplan

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

Het bestuur ontvangt geen beloning; voor de ondersteunende activiteiten wordt op

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.

In 2020 zijn 12 donaties gedaan; waarvan 9 aan bestedingen conform het

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

€ 100.000 aan talentonwikkeling uit te geven. In jaren waarin dit budget niet ten volle
wordt benut (wat vooralsnog structureel aan de orde is), wordt ook geschonken aan
organisaties die aanpalende doelstellingen nastreven.
Ongeveer de helft van het vermogen wordt in liquiditeiten aangehouden

Open

maandbasis € 500 aan de stichting gefactureerd

statutaire doel. Het betrof 2 donaties inzake muzikale talenten (totaal € 1.882),
6 donaties aan sporttalenten (totaal € 7.654) en een donatie op het gebied van
coaching/educatie (€ 475). Daarnaast zijn 3 overige donaties gedaan voor in totaal
€ 10.139. Het donatie-niveau lag in 2020 relatief laag, met name door beperkte
aanvragen als gevolg van de corona-achtergronden

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

€

16.583

Overige baten

€

548.500

Totale baten

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

16.583

–

€

45.522

€

–

€

€

45.522

€

190.000

565.083

€

235.522

€

€

20.150

€

47.607

€

Personeelskosten

€

7.260

€

7.260

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

2.043

€

913

€

Financiële kosten

€

179

€

176

€

Afschrijvingen

€

Overige lasten

€

Totale lasten

€

+

€

+

–
0

€

+
0

Lasten

€

+

€
€

29.632

€

+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

535.451

€

55.956

+

€

+
0

+
€

179.566

(***) 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.

De onder "personeelskosten" opgenomen last betreffen de kosten van part-time
ondersteuning die door de adviseur worden gefactureerd (geen dienstverband)

Open

