kfHein,memorandum
Publicatie in kader van de nieuwe anbi-regels
Naam van de stichting: K.F. Hein Stichting
Nummer handelsregister: 41178172
RSIN: 800932791
Post/bezoekadres van de stichting: Maliesingel 28 3581 BH Utrecht
Telefoonnummer, website en mailadres van de stichting: 030-2322114; www.kfhein.nl;
hein@kfhein.nl
Doelstelling van de stichting:
a. het doen van uitkeringen voor opvoeding, studiedoeleinden en/of levensonderhoud;
b. het verlenen van subsidies of bijdragen aan personen die daarvoor naar het
oordeel van het bestuur in aanmerking komen, voor het inrichten, casu quo
instandhouding van beroepen, industriële- en handelsbedrijven;
c. het verlenen van subsidies of bijdragenop het gebied van jeugdzorg,
volksgezondheid, monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur, podiumkunsten,
volksontwikkeling en/of maatschappelijk werk aan instellingen werkzaam op deze
gebieden danwel in bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, hulp op
deze gebieden in de vorm van uitkeringen aan natuurlijke personen;
d. het verlenen van hulp in de vorm van al dan niet rentedragende leningen voor al
hetgeen direct danwel indirect met het onder a., b. en c. genoemde verband houdt
en niet steun vereist in de vorm van subsidies, bijdragen of uitkeringen;
e. het fungeren als bestuurder casu quo adviseur van instellingen en rechtspersonen
die nauw verwant zijn met de stichting, danwel van rechtspersonen en instellingen
waarvan het naar het oordeel van het bestuur van de stichting zinvol is bestuur of
adviseur te zijn.
Hoofdlijnen van het beleidsplan van de stichting:
De kerntaken van de K. F. Hein Stichting zijn:
1. het beheer van het vermogen;
2. het faciliteren van de dochterstichtingen;
3. het onderhouden van de contacten met de familieleden van wijlen K. F. Hein.
De K. F. Hein Stichting verstrekt incidenteel leningen, giften en garanties.
De bestuurssamenstelling van de stichting:
Voorzitter: mevrouw A.M. Eschauzier
Penningmeester: mevrouw Mr. A. Kruize
de heer Mr. J.G.I. Baas
mevrouw Drs. P.G. Boumeester
de heer mr. H. van Beuningen
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Beloningsbeleid van de stichting:
Bestuursleden hebben recht op een onkostenvergoeding. De stichting keert jaarlijks €
20.000,- uit aan bestuursvergoedingen voor de bestuursleden van de K.F. Hein Stichting,
de Stichting K.F. Hein Fonds, de Stichting K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden en
het K.F. Hein Fonds Monumenten.
Bij de K.F.Hein Stichting werken 4 mensen (3,0 fte). De totale personeelskosten over 2014
zijn € 277.532,-. De werkzaamheden ten behoeve van de dochterstichtingen worden
uitgevoerd door de medewerkers van de K.F.Hein Stichting.
Actueel verslag van de activiteiten van de stichting: zie Jaarberichten.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014
Realisatie

Realisatie

2014
BATEN EN LASTEN UIT
BELEGGINGEN

€

Directe beleggingsopbrengsten
- Dividenden aandelen
- Interest leningen u/g en liquiditeiten

2013
€

1.481.007
89.692

1.392.703
89.743

1.570.699

1.482.446

Indirecte beleggingsopbrengsten
- Gerealiseerde koersresultaten
- Ongerealiseerde koersresultaten

161.396
4.637.500

108.741
7.434.378

Kosten van vermogensbeheer

4.798.896
-103.934

7.543.119
-93.006

Saldo baten en lasten uit beleggingen

6.265.661

8.932.559

2.173.118
164.400
87.151

1.665.851
162.400
67.762

2.424.669

1.896.013

169.429
15.119
277.532
61.320
6.624

239.666
25.369
211.387
67.451
6.624

530.024

550.497

Saldo lasten in het kader van de doelstelling

2.954.693

2.446.510

Saldo staat van baten en
lasten

3.310.968

6.486.049
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LASTEN IN HET KADER VAN DE DOELSTELLING
BESTEED AAN DE DOELSTELLING
Beschikbaar gestelde bedragen
Uitkeringen
Exploitatiesaldo onroerend goed Duitsland

UITVOERINGSKOSTEN
Kosten van beheer en administratie
Huisvestingskosten
Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen immateriële vaste activa
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Voorgenomen bestedingen 2015
De volgende bedragen zijn voor 2015 begroot:
- donatie aan Stichting K.F.Hein Fonds: € 1.800.000;
- donatie aan Stichting K.F.Hein Fonds Studie en Individuele Noden: € 400.000.
De volgende bedragan zijn voor 2015 begroot voor de familieleden van wijlen K.F.Hein:
- donatie aan de vierde generatie: € 110.000;
- donatie aan de zesde generatie: € 70.000.
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