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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Ineke Feitz Stichting
4 1 1 8 3 5 8 6

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

0 6 1 8 6 4 1 9 5 2

E-mailadres

info@inekefeitzstichting.nl

Website (*)

www.inekefeitzstichting.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

0 0 9 7 5 5 2 0 2

Gezondheid - Genezing en zorg
Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland, India, Nepal, Bangladesh

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Wolbert Vroom

Secretaris

Jaap Penders

Penningmeester

Taeke Tol

Algemeen bestuurslid

Ane Mulder

Algemeen bestuurslid

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?

Het verbeteren van de levens van kwetsbare kinderen waar ook ter wereld, in het
bijzonder kinderen met een geestelijke (of meervoudige) handicap, door hen toegang
te geven tot zorg en onderwijs indien dat niet vanzelfsprekend is.

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 streeft er naar het (rendement op het) vermogen zo effectief mogelijk in te
zetten voor
het bevorderen van de kwaliteit van leven van gehandicapte of anderszins kwetsbare
kinderen waar
ook ter wereld. Naast het ondersteunen van kinderen met een handicap wil IFS ook
bijdragen aan
het voorkomen van handicaps bij kinderen voor de geboorte of in de eerste
levensjaren.
Om deze doelstelling te bereiken richt IFS zich op de financiering van interventies en
organisaties die
zich richten op de doelstelling en verleent financiële steun aan instellingen die ten doel
hebben de
elementaire levensomstandigheden zoals voeding, onderdak, gezondheid en onderwijs
van deze
kwetsbare kinderen te verbeteren.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Het rendement op het vermogen vormt de inkomsten van het fonds
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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).

Het vermogen wordt belegd door een vermogensbeheerder.
Bij de selectie van te ondersteunen organisaties hanteert IFS richtlijnen, weergegeven
in de funding
pitch. Naast aansluiting bij de doelstellingen van IFS, een adequate aanvraag en
toezegging voor
halfjaarlijkse rapportage, zijn daarin specifieke beoordelingscriteria opgenomen zoals:
- Ligt het initiatief voor de interventie bij een lokale organisatie?
- Is de ontvangende organisatie betrouwbaar en voldoende professioneel?
- Komt ook lokaal financiering beschikbaar?
- Is de uitvoerende organisatie bestendig?
- Heeft de uitvoerende organisatie een vertegenwoordiging in Nederland?

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

http://www.inekefeitzstichting.nl/wp-content/uploads/2020/04/2
0200415-Beleidsplan-2020-2023.pdf

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

De bestuurders genieten geen beloning (bezoldiging) voor de door hen in die
hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden.
Het bestuur kan bepalen dat bestuurders een vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte onkosten ontvangen, ook wel vacatiegeld
genaamd, waarvan het bedrag niet hoger mag zijn dan de vergoeding die is
opgenomen in het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies (of daarvoor in
de toekomst eventueel in de plaats tredend besluit). Het vacatiegeld bedraagt
momenteel 1000 euro per bestuurder per jaar

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 de volgende organisaties ondersteund: Karuna, OTC, Partnership
Foundation, Max Foundation, Eye for Zambia, Friendship en Assist voor een
totaalbedrag van 786.323 euro

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

Open

Open

04 van 05

2

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

€

1.003.817

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

€

70.238

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

933.579

Overige baten

€

Totale baten

€

933.579

€

3.246.874

€

0

Doelbesteding/giften/donaties

€

786.323

€

1.169.000

€

1.149.585

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

Communicatiekosten

€

Financiële kosten

€

Afschrijvingen

€

Overige lasten

€

Totale lasten

€

–

+

€

3.316.794

€

69.920

€

3.246.874

€

€

–

€
€

+

–
0

€

+

Lasten

€

37.048

€

4.923

(*) Optioneel, niet verplicht

€

€

8.703

€
€

618

€
€

98

€

+

€
€

828.912

€

+

104.667

€
€

1.212.316

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

34.515

+
1.149.585

+
€

2.034.558

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

+
€

-1.149.585
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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.

In 2020 zijn de doelbestedingen lager geweest dan oorspronkelijk begroot, doordat
programma's door de Corona-maatregelen vertraging opliepen en deels niet konden
worden uitgevoerd.

Open

