Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Fonds NutsOhra

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 1 2 4 9 8 5

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

James Wattstraat 100, 7e etage, 1097 DM Amsterdam

Telefoonnummer

0 8 5 0 4 0 3 2 6 0

E-mailadres

info@fnozorgvoorkansen.nl

Website (*)

www.fnozorgvoorkansen.nl

RSIN (**)

8 0 8 8 3 7 3 9 4

Actief in sector (*)

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland
1 2

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.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

P. W. Ploegsma (niet uitvoerend, vanaf 20 april 2021)

Secretaris

N.v.t.

Penningmeester

N.v.t.

Algemeen bestuurslid

A.H.A. kusters, uitvoerend bestuurslid

Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*1FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

overige niet-uitvoerende bestuursleden: G.B.S. Penders, M.B. Keijser, K.J.L. Schreur,
H. Chuah, T. Stellema (einddatum 20 april 2021).

(**) 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 stichting heeft ten doel het bevorderen van de gezondheidszorg in de ruimste zin
des woords.
FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een volwaardig leven niet in de weg mag
staan. Daarom zetten wij ons als vermogensfonds in voor het vergroten van kansen op
meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief.

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?

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Rendement uit 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).

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

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

FNO bereikt haar doelen door het samenbrengen van partijen, het verzamelen en
delen van kennis en door het financieren van projecten en activiteiten. De komende
jaren werkt FNO voor en met gezinnen in achterstandssituaties, jongeren met een
chronische aandoening, jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid en
mensen met een langdurige gezondheidsbeperking. FNO werkt programmatisch. Een
programma richt zich op een maatschappelijk vraagstuk dat past bij de
organisatiemissie. Het is opgebouwd uit met elkaar samenhangende activiteiten.
Het beleggingsbeleid is vastgesteld in een strategisch beleggingsplan en wordt
uitgevoerd door externe partijen. De portefeuille bestaat uit aandelen, onroerend goed
en obligaties.

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/organisatie/

Open

FNO heeft een eigen personeelsreglement. De structuur en de hoogte van de
bezoldiging van de directeur/bestuurder sluit aan bij de gedragscode van de FIN en
valt binnen het kader ‘Richtlijn beloning van directeuren van Goede Doelen Nederland’.

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.

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

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/organisatie/

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

€

0

€

4.906.752

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

€

761.000

€

661.784

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

-761.000

€

4.244.968

Overige baten

€

0

€

-28.737

Totale baten

€

-761.000

€

4.216.231

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

10.930.000

€

5.981.331

€

Personeelskosten

€

669.000

€

485.842

€

Huisvestingskosten

€

109.000

€

88.653

€

Administratiekosten algemeen

€

210.000

€

186.147

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

0

€

0

€

ICT kosten

€

166.000

€

282.252

€

Bestuurskosten

€

93.000

€

95.664

€

Communicatiekosten

€

171.000

€

87.224

€

Financiële kosten

€

0

€

14.484

€

Afschrijvingen

€

0

€

0

€

Overige lasten

€

37.000

€

26.421

Totale lasten

€

12.385.000

€

7.248.018

–

+

€

–

€
€

+

–
0

€

+
0

Lasten

+
+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

-13.146.000

+

€
€

+
0

+
€

-3.031.787

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

+
€

0
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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.

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/organisatie/

Open

