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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting De Verre Bergen
0 0 0 0 5 1 7 2 7 3 6 6

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

Parklaan 22, 3016BB Rotterdam
0 1 0 2 0 9 2 0 0 0

E-mailadres

info@sdvb.com

Website (*)

www.sdvb.com

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen
is uw fonds actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

M. van der Vorm

Secretaris

F.D. Rosendaal

Penningmeester

C.O. van der Vorm

Algemeen bestuurslid

P. Kalma

Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*1FOL 

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?

De Stichting heeft ten doel het als algemeen nut beogende instelling (ANBI)
ontwikkelen van initiatieven, activiteiten en projecten op het gebied van de
maatschappelijke en
economische ontwikkeling en het welzijn van de inwoners van Rotterdam, alsook op
andere terreinen zoals kunst, cultuur, media, onderwijs, wetenschap en
ontwikkelingshulp en het (laten) verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of
daartoe bevordelijk kan zijn.

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 bedenkt en ontwikkelt ideeën voor mogelijke programma's, voert deze uit
en tracht de resultaten van programma's te meten.
De Stichting beperkt zich niet tot enkele specifieke aandachtsgebieden.
Ieder programma staat in principe op zichzelf.
Toch kunnen wij terugkijkend vaststellen dat een aanzienlijk deel van onze
programma's zich richt op:
(1) het helpen van kwetsbare groepen in de samenleving en
(2) het verbeteren van onderwijs- en ontwikkelingskansen voor kinderen.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Het liquide vermogen van de Stichting is belegd in aandelen en kasmiddelen. Een deel
van de aandelenportefeuille wordt beheerd door een vermogensbeheerder. De
kasmiddelen worden aangehouden bij ABN AMRO Bank N.V.
Daarnaast bezit de Stichting vastgoed voor eigen gebruik of ten behoeve van aan de
Stichting gerelateerde programma's of goede doelen en zij ontvangt - weliswaar in
beperkte mate - uit dien hoofde huurinkomsten.
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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).

Op welke manier en aan welke doelen de middelen van de Stichting worden besteed is
te lezen in de jaarlijkse directieverslagen op onze website:
www.sdvb.com/directieverslagen/

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

https://www.sdvb.com/anbi/

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

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

Er zijn betaal- en spaarrekeningen en een tweetal beleggingsportefeuilles.

Open

Het beloningsniveau van de directeur en de medewerkers van onze Stichting is
zodanig vastgesteld dat het lager is dan wat er in een commerciële organisatie
verdiend zou kunnen worden, omdat de vergelijkbare commerciële niveaus verminderd
worden met een korting die toeneemt naar mate het beloningsniveau hoger is.
De ervaring leert dat werken bij onze stichting meer betekent dan alleen een salaris
verdienen en dat ondanks minder beloning talentvolle mensen graag bereid zijn bij
onze Stichting te werken.

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.

www.sdvb.com/directieverslagen/

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten

2 0 2 0

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

Baten

Begroting (***)

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

2019

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

€

–
0

+
0

€

9.255.495

€

34.491.454

€

0

€

0

€

9.255.495

€

34.491.454

€

867.575

€

879.591

€

10.123.070

€

35.371.045

–

+

–

+

Lasten
Doelbesteding/giften/donaties

€

€

18.487.519

€

43.874.767

Personeelskosten

€

€

2.952.566

€

2.899.861

Huisvestingskosten

€

€

519.006

€

411.398

Administratiekosten algemeen

€

€

19.451

€

16.471

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

ICT kosten

€

€

Bestuurskosten

€

€

Communicatiekosten

€

€

22.573

€

Financiële kosten

€

€

150.461

€

Afschrijvingen

€

€

1.619.309

€

1.224.559

Overige lasten

€

€

884.492

€

647.477

Totale lasten

€

€

24.758.953

€

49.174.405

+
0

€

(*) Optioneel, niet verplicht

€

0

99.872

€

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

103.576

+
+

€

-14.635.883

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

+
+

€

-13.803.360
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
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.

Doelbesteding/giften/donaties: de in een boekjaar per programma nieuw aangegane
meerjarige verplichtingen worden in één keer via de staat van baten en lasten als
schuld opgenomen op de balans en vervolgens zoals overeengekomen aan die
programma's ter beschikking gesteld.
In dit bedrag zijn ook opgenomen:
- (eenmalige) giften, waarvoor de Stichting geen programma heeft ontwikkeld en
- onderzoekskosten, 1.201.952 (2020) resp. 1.757.627 (2019)
De Huisvestingskosten betreffen niet alleen de huisvestingskosten van de Stichting
zelf, maar ook de huisvestingskosten t.b.v. het huisvesten van programma's.
Er is geen begroting opgenomen; een begroting wordt niet als beleidsmiddel
gehanteerd en tevens hebben eventuele nieuwe toezeggingen een onvoorspelbaar
karakter, in de hoogte, duur en frequentie.

Open

