Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Vogelgezang Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

2 8 1 0 4 2 7 0

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

Dr. Lelykade 10 A

Telefoonnummer

0 7 0 3 3 8 0 5 0 0

E-mailadres

info@vogelgezangfoundation.com

Website (*)

www.vogelgezangfoundation.com

RSIN (**)

8 1 6 0 9 3 8 4 2

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en in mindere mate het Verenigd Koninkrijk

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

C.C. Pot-Mees

Secretaris

J.H. Wolkers

Penningmeester

W.H.M. Pot

Algemeen bestuurslid

E.L.H.M. van de Loo

Algemeen bestuurslid

E.K. Greup

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

The mission of the Vogelgezang Foundation (formally known as Stichting Vogelgezang
Foundation) is to support initiatives and organizations which are engaged in caritas,
conservation, culture, education, mental health and religion. Vogelgezang Foundation
is a not-for-profit organisation in the broadest sense of the word.

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 de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

The purpose of Vogelgezang Foundation is to make a meaningful contribution in three
distinct programmes in the Netherlands and to a lesser extent the UK.
• We care a great deal about individuals who are suffering from eating disorders and
we support initiatives which aim to improve the care, effectiveness of treatment and
wellbeing for those afflicted as well as their families.
• Vogelgezang Foundation is in the process of establishing a house in the city of Leiden
which is meant to become amongst others a place of community, dialogue, inspiration,
knowledge, love, prayer and wonder. This programme is faith-based and grounded in
Judeo-Christian principles.
• Related to the latter Vogelgezang Foundation supports social organizations in Leiden
which are focused on improving the dignity and lives of the most vulnerable inhabitants
in need of help.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

The foundation invests the available capital with external managers which are
specialized in asset management. The investments of the foundation are selected with
a view to long term capital appreciation. The foundation was set up as to generate
sufficient return to make annual grants.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling 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.

Apart from the main programmes, the board reserves funding for gifts and occasional
special projects with a focus on the following themes and issue areas:
• Vulnerable people in immediate needs/emergency situations;
• Caritas, conservation, culture, education, mental health and religion;
• Other gifts.
The investments of the foundation are selected with a view to long term capital
appreciation.

https://www.vogelgezangfoundation.com/

Open

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

The board members of the foundation receive no remuneration for their membership of
the board.

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 2021 two formal board meetings took place. During these meetings various
applications were discussed and decisions regarding the allocation of funds were
taken. For information on the actual spending in 2021 and proposed spending per
ultimo 2021, please refer to the summary below.
During 2021 members of the board visited various projects which are currently being
supported by Vogelgezang Foundation.
Grants per category in 2021, total € 1.670.866:
- Eating disorders: € 97.521
- Social organisations in the city of Leiden: € 259.750
- Vulnerable people in immediate needs: € 32.380
- Caritas, conservation, culture, education, menthal health and religion: € 326.372
- Other: € 212.784
- Other costs related to the statutory objectives (including costs related to the
establishment of the house in the city of Leiden): € 742.059

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

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

6.268.700

€

3.777.315

Financiële vaste activa

€ 60.590.127

€ 57.072.150

+

€ 66.858.827

€ 60.849.465

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

563.651

€

4.074.315

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
68.332

€

+
€

977.532

+
€

631.983

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€ 67.490.810

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€ 45.997.239

€ 44.523.369

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€ 19.326.032

31-12-2020 (*)

€ 15.136.625

+

+

€ 65.323.271

€ 59.659.994

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

313.249

€

724.000

Kortlopende schulden

€

1.854.290

€

5.517.318

Totaal

€ 67.490.810

5.051.847

+
Totaal

+

Passiva

+
€ 65.901.312

+

+
€ 65.901.312

The financial statements of the foundation have been prepared in accordance with general accepted accounting principles in the Netherlands.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

6.864.801

€

7.759.713

Overige baten

€

+

€
€

0

+

+
0

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

6.864.801

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

57.223

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

7.759.713

€
€

1.670.866

€

56.838

2.847.584

51.302

€

56.089

1.784.927

€

2.954.975

5.079.874

€

4.804.738

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten 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.

Revenues and expenses (including grants and gifts) are taken into account in the
period in which they occur. This allocation is applied on a consistent basis.
Benefits from Donations received are directly booked in capital.
The financial income includes (un)realized results, dividends received and discount
fees during the financial year and interest on bank accounts and bonds which can be
allocated to the financial year.

Open

