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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Janivo Stichting
0 2 0 7 4 1 1 5 1 5 9 9

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

De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam
0 2 0 7 6 5 3 9 1 5

E-mailadres

info@janivo.nl

Website (*)

www.janivostichting.nl

RSIN (**)

0 0 9 3 9 5 2 1 0

Actief in sector (*)

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland
3

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

IB 115 - 1Z*1FOL 

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

J.M. de Pont

Secretaris

N.E.J. Pesman-Vis

Penningmeester

P.J. de Pont

Algemeen bestuurslid

M.J.Th. Martens

Algemeen bestuurslid

A.T. van der Ploeg

Overige informatie
bestuur (*)

P.M. Stemerding

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

De behartiging van culturele, maatschappelijke en
wetenschappelijke/educatieve belangen zowel in als buiten Nederland, en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het
algemeen belang.

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

De stichting doneert jaarlijks een per jaar vastgesteld budget aan stichtingen en
verenigingen om activiteiten mogelijk te maken die aansluiten bij de doelstelling van de
stichting. Dit budget ligt in de praktijk tussen de 1 miljoen en 1,5 miljoen euro,
afhankelijk van de gerealiseerde beleggngsopbrengsten in de voorgaande jaren.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Uit opbrengst van vermogen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Het vermogen is belegd. De beleggingsinkomsten worden, behalve ter dekking van de
organisatiekosten, ingezet voor projecten en activiteiten ten behoeve van jongeren
0-25 jaar. Deze projecten en activiteiten kunnen zijn van maatschappeijke, culturele
dan wel medisch-wetenschappelijke aard.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.janivostichting.nl/organisatie/

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

De bestuursleden ontvangen jaarlijks een vast, niet bovenmatige vacatiegeld en een
reiskostenvergoeding. De medewerkers ontvangen een marktconform salaris.

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.

Zie voor een overzicht van de activiteiten de link naar het jaarverslag op de website
van de stichting.

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

https://www.janivostichting.nl/wp-content/uploads/2021/03/JAA
RVERSLAG-2020-openbare-versie.pdf

Open

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten

2 0 2 0

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Begroting (***)

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

2019

Opbrengsten beleggingen

€

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

Overige baten

€

Totale baten

€

0

€

-946.953

€

338.386

Doelbesteding/giften/donaties

€

1.000.000

€

962.750

€

1.050.459

Personeelskosten

€

€

241.092

€

223.441

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

Totale lasten

€

–
0

+

€

-808.902

€

138.051

€

-946.953

€

–

+

€

340.367

€

1.981

€

338.386

€

–

+

Lasten

+
1.000.000

€

93.113

€

1.296.955

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

-1.000.000

+

€

126.960

€

1.400.860

+
€

-2.243.908

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

€

-1.062.474
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
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.

Jaarljks wordt rekening gehouden met een bedrag van ruim 3 ton aan
organisatiekosten. Dit bedrag varieert in samenstelling nauwelijks van jaar tot jaar (al
kunnen door overlopende posten en vooruitbetaalde of juist nagekomen facturen de
bedragen in de jaarrekeningen enigszins varieren) maar vertoont door inflatiecorrectie
op termijn een licht oplopende lijn.

Open

