Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

K.F. Hein Stichting

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 7 8 1 7 2

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

Maliesingel 28

Telefoonnummer

0 3 0 2 3 2 2 1 1 4

E-mailadres

qpeelen@kfhein.nl

Website (*)

www.kfhein.nl

RSIN (**)

8 0 0 9 3 2 7 9 1

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp
Natuur en milieu

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

3

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

A.M. (Annemijn) Eschauzier

Secretaris

n.v.t.

Penningmeester

mr. A. (Aleid) Kruize

Algemeen bestuurslid

mr. H. (Hein) van Beuningen

Algemeen bestuurslid

drs. P.G. (Pamela) Boumeester

Overige informatie
bestuur (*)

Algemeen bestuurslid: drs. C.J.M. (Cees) van Eijk

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?

De stichting heeft overeenkomstig de bedoelingen van de oprichter ten doel:
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 bijdragen op het gebied van jeugdzorg,
volksgezondheid, monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur, podiumkunsten,
volksontwikkeling en/of maatschappelijk werk aan instellingen werkzaam op deze
gebieden dan wel 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 dan wel 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, dan wel van rechtspersonen en instellingen.

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?

De K.F. Hein Stichting is een vermogensfonds dat het nagelaten vermogen beheert
van oprichter Karl Friedrich Hein (1867-1945). De K.F. Hein Stichting kent één
gelieerde stichting, het K.F. Hein Fonds Monumenten, en drie commissies: de
commissie K.F. Hein Fonds, de commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele
Noden en de Kunstcommissie.
Het K.F. Hein Fonds verstrekt giften en garanties en in bijzondere gevallen ook
leningen. Het fonds steunt initiatieven in de provincie Utrecht.
Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden steunt cliënten van maatschappelijk
werk in de provincie Utrecht die geen of onvoldoende aanspraak kunnen maken op
voorliggende voorzieningen zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en
bijzondere bijstand. Daarnaast steunt het fonds studenten met twee soorten
studiebeurzen: Beurs buitenland en Beurs tegemoetkoming studiekosten.
De Kunstcommissie ondersteunt Utrechtse kunstenaars in hun ontwikkeling en
zichtbaarheid, o.a. met opdrachten en stipendia.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting krijgt inkomsten uit beleggingsresultaten en (voor een klein deel) uit
huurinkomsten.
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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.

De Stichting besteedt haar middelen aan giften en - binnen het brede scala aan
doelstellingen - aan activiteiten die instellingen ondersteunen in hun werkzaamheden.

https://kfhein.nl/media/ANBI/Bestuursverslag%20K.F.%20Hein%
20Stichting%202020%20tbv%20publicatie%20online.pdf

Open

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

De bestuurders krijgen een vaste jaarlijkse vergoeding die zij desgewenst aan een
goed doel naar keuze kunnen besteden.

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.

De Stichting organiseert naast het doen van giften ook eigen activiteiten, w.o.
workshops en bijeenkomsten zoals openingen.

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

https://kfhein.nl/media/ANBI/Bestuursverslag%20K.F.%20Hein%
20Stichting%202020%20tbv%20publicatie%20online.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

13.266

€

19.890

Materiële vaste activa

€

1.596.877

€

1.594.882

Financiële vaste activa

€

165.000

€

192.500

€

1.775.143

€

1.807.272

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.598.433

€

1.594.895

Effecten

€ 68.689.602

€ 70.707.166

Liquide middelen

€

€

1.875.215

+
€ 72.163.250

311.721

+
€ 72.613.782

+
Totaal

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

€ 73.938.393

+

Passiva

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€ 71.299.594

31-12-2019 (*)

€ 71.859.662

+

€ 71.859.662

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 73.938.393

€

2.638.799

+
€ 74.421.054

+

€ 71.299.594

2.561.392

+

+
€ 74.421.054
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

1.936.645

€

15.470.611

Overige baten

€

27.906

€

27.316

+

€
€

0

+

+
0

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

1.964.551

15.497.927

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

323.868

€

319.033

Huisvestingskosten

€

54.168

€

97.736

Afschrijvingen

€

40.235

€

31.945

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

134.048

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

1.972.300

2.079.597

€
€

136.382

2.524.619

€

2.664.693

-560.068

€

12.833.234

+

+
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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.

https://kfhein.nl/media/ANBI/Bestuursverslag%20K.F.%20Hein%
20Stichting%202020%20tbv%20publicatie%20online.pdf

Open

