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Publicatie in kader van de ANBI-regels
Naam van de stichting: Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten
Nummer handelsregister: 41265472
RSIN: 805568517
Post/bezoekadres van het K.F. Hein Fonds Monumenten:
Maliesingel 28 3581 BH Utrecht
Telefoonnummer en mailadres van het K.F. Hein Fonds Monumenten:
030-2322114; www.kfhein.nl; hein@kfhein.nl
Doelstelling van het K.F. Hein Fonds Monumenten:
1.
Het fonds heeft ten doel:
a. het aankopen en instandhouden van monumenten in de zin van de
Monumentenwet en beeldbepalende panden;
b. het restaureren en laten restaureren van dergelijke monumenten;
c. het verrichten van alle handelingen die met één en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.
2.
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 geoorloofd.
Hoofdlijnen van het beleidsplan van het K.F. Hein Fonds Monumenten:
De Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten is in 1996 ontstaan vanuit de K.F. Hein
Stichting. Doel was een uitbreiding van de activiteiten van het K.F. Hein Fonds, dat steeds
vaker werd benaderd met het verzoek om financiële ondersteuning bij aankoop- en
restauratieprojecten. De stichting wil zorgen dat historisch waardevolle panden goed
bewaard en beheerd blijven en wil bijdragen aan het behoud van het cultureel erfgoed.
Voor alle panden worden meerjaren onderhoudsplannen opgesteld en uitgevoerd.
De stichting heeft op dit moment een beperkt aantal panden in bezit, te weten acht.
De laatste aankoop vond plaats in 2012. Omdat het werken met Monumenten specifieke
kennis en deskundigheid vereist is voor de stichting een adviseur aangetrokken.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting overweegt in de toekomst het bezit uit te breiden. Dit zal langzaam gaan,
omdat het restaureren en weer verhuren aan een geschikte organisatie veel
zorgvuldigheid vereist.
Verwerving en beheer van fondsen:
Het K.F. Hein Fonds Monumenten zal bij de aankoop van een nieuw object de benodigde
gelden ontvangen van de K.F. Hein Stichting. De stichting heeft inkomsten uit huur. Daar
staan uitgaven voor onderhoud en reparatie tegenover. Er zijn geen andere inkomsten.
Het beheer van de middelen gebeurt centraal, door het bureau.
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De bestuurssamenstelling van het K.F. Hein Fonds Monumenten:
Het bestuur van het fonds bestaat uit vier personen. Het bestuur vergadert gemiddeld drie
keer per jaar. De bestuurssamenstelling is als volgt:
Voorzitter
Ing. H.J. Jurriëns
Penningmeester Ir. G. W. van Hoogevest
Lid
Dr. A.M. de Ranitz
Lid
Mr. J.G.I. Baas

Beloningsbeleid van het K.F. Hein Fonds Monumenten:
Bestuursleden van de K.F. Hein Stichting en de drie K.F. Hein Fondsen hebben recht op
een onkostenvergoeding. De stichting keert jaarlijks € 24.000,- uit aan
bestuursvergoedingen.
Actueel verslag van de activiteiten van de K.F. Hein Stichting en de K.F. Hein
Fondsen: zie Jaarberichten.

Staat van baten en lasten over 2015
2015
€

€
Baten
Netto huuropbrengsten
Subsidies

8
9

Lasten in het kader van de
doelstelling
Exploitatielasten onroerend goed
Uitvoeringskosten
Som der lasten
Resultaat
Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten
Netto resultaat
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€

373.240
19.590
392.830

199.642
86.000

360.325
25.199
385.524

76.978
86.175
285.642

163.153

107.188
12
13

2014
€

1.980
-73.583

222.371
1.882
-74.215

-71.603
35.585

-72.333
150.038

35.585

150.038

Bestemming saldo boekjaar
Overige reserve
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