kfHein,memorandum
Publicatie in kader van de ANBI-regels
Naam van de stichting: Stichting K.F. Hein Fonds
Nummer handelsregister: 41183978
RSIN: 008735694
Post/bezoekadres van het fonds: Maliesingel 28 3581 BH Utrecht
Telefoonnummer en mailadres van het K.F. Hein Fonds:
030-2322114; www.kfhein.nl; hein@kfhein.nl
Doelstelling van het fonds:
1.
Het fonds heeft ten doel het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud,
volksgezondheid, cultuur & volksontwikkeling en maatschappelijk werk.
2.
Het fonds tracht dit doel te bereiken door onder meer:
a. het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van rechtspersonen
werkzaam op de in lid 1 genoemde gebieden;
b. door het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
3.
Het doen van uitkeringen, het verlenen van subsidies of bijdragen en het
verstrekken van geldleningen aan hen die deel uitmaken van organen van het
fonds is niet toegestaan.
Hoofdlijnen van het beleidsplan van fonds:
De Stichting K.F. Hein Fonds (het K.F. Hein Fonds) is in 1989 vanuit de K.F. Hein Stichting
ontstaan, specifiek voor giften aan statutair omschreven goede doelen. De activiteiten van
de oorspronkelijke ‘moederstichting’ beperken zich vanaf dat moment tot algemene zaken
zoals het vermogensbeheer etc.
Het K.F. Hein Fonds verstrekt giften en garanties. Het Fonds steunt met name initiatieven
in de regio Utrecht, maar kan daarvan afwijken als er sprake is van projecten van meer
dan lokaal belang.
Jaarlijks ontvangt het fonds ongeveer 800 aanvragen. Circa tweederde deel daarvan wordt
gehonoreerd. Het grootste deel van de aanvragen betreft doorgaans de werkvelden
‘podiumkunsten’ en ‘cultuur en volksontwikkeling’.
Het Fonds reageert voornamelijk op de aanvragen die binnenkomen. Deze worden door
het bureau in behandeling genomen en voorbereid ten behoeve van de
bestuursvergaderingen. Aanvragen tot en met 3.000 euro worden door het bureau
afgehandeld met verantwoording naar het bestuur achteraf. Aanvragen boven de 3.000
euro worden in het bestuur afgehandeld.
Waar van toepassing wordt samengewerkt met collega-fondsen, organisaties en
instellingen in het werkgebied van het Fonds. Binnen de sector van de vermogensfondsen
vindt ook steeds nauwere samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring plaats.
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Met aanvragers vindt regelmatig overleg plaats. Dit kan gaan over de haalbaarheid van de
aanvraag, over de wijze van indienen, over advies voor de verdere fondsenwerving etc.
Tegenwoordig heeft het fonds een spreekuur, dit werkt goed.
Verwerving en beheer van fondsen:
Het K.F. Hein Fonds verkrijgt haar inkomsten van de K.F. Hein Stichting. Er zijn geen
andere inkomsten. Het beheer van de middelen gebeurt centraal, door het bureau.
De bestuurssamenstelling van het K.F. Hein Fonds:
Voorzitter
Penningmeester
Leden

Mevrouw A.M. Eschauzier
Mevrouw A. Kruize
Mr. J.G.I. Baas
Mevrouw drs. A.S. de Sitter
Mevrouw drs. P.G. Boumeester
Dhr. C.J.M. van Eijk
Dhr. H. van Beuningen

Beloningsbeleid van het K.F. Hein Fonds:
Bestuursleden van de K.F. Hein Stichting en de drie K.F. Hein Fondsen hebben recht op
een onkostenvergoeding. Bestuursleden die dat wensen kunnen hun vergoeding schenken
aan een zelf gekozen doel. De stichting keert jaarlijks € 24.000,- uit aan
bestuursvergoedingen.
Actueel verslag van de activiteiten: zie Jaarberichten.

Staat van baten en lasten over 2015
2015
€

€
Baten
Ontvangen giften
Lasten
Toegekende giften
Saldo boekjaar

2014
€

€

4

2.233.167
2.233.167

1.745.243
1.745.243

5

2.233.167
-

1.745.243
-

Voorgenomen bestedingen 2016
Het K.F. Hein Fonds kan in 2016 een donatie van de K.F. Hein Stichting verwachten van
€ 1.755.000. Dit bedrag zal besteed worden aan de doelstellingen zoals hierboven
beschreven.
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