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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting IJsselvliedt

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 3 5 2 6 8

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

't Klooster 5, 4153 RR Beesd

Telefoonnummer

0 3 4 5 6 8 7 0 1 1

E-mailadres

Website (*)

www.stichtingijsselvliedt.nl

RSIN (**)

0 0 3 0 2 9 9 0 6

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Wereldwijd
2

Aantal medewerkers (*)

1 0

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

mr. R.H. graaf van Limburg Stirum

Secretaris

ir. M van Alphen

Penningmeester

jhr. drs. A.J. van Sminia

Algemeen bestuurslid

Mr. E.F.F. baronesse van Voorst to Voorst-van Heek

Algemeen bestuurslid

F.J.A. baron van Verschuer

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) 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 stichting IJsselvliedt heeft ten doel:
Het uitoefenen van weldadigheid en het bevorderen van maatschappelijk werk op
Protestants Christelijke grondslag, één en ander zoveel mogelijk met instandhouding
van het onder de Natuurschoonwet gerangschikte landgoed IJsselvliedt onder de
gemeente Oldebroek en overige onroerende zaken in Nederland.
De Stichting beheert een doelvermogen genaamd 'Anna Agatha Geertruida
Gevaertfonds' (hierna te noemen IJsselvliedt Gevaertfonds). Dit vermogen is verkregen
uit erfenis, onder de testamentaire last dat de jaarlijkse netto revenuen van dit fonds
voor 25% ten goede komen aan de Stichting IJsselvliedt ter verwezenlijking van het
doel van deze stichting en voor 75% worden besteed voor leniging van de nood van
ontheemden van welke nationaliteit of ras deze ook mogen zijn, of aan instellingen die
ten doel hebben de nood der ontheemden te lenigen.

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?

zie website

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Inkomsten uit effecten en Beheer landgoed IJsselvliedt en
overige onroerende zaken
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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.

zie website

https://www.stichtingijsselvliedt.nl/assets/files/beleidsnota-201
8-stichting-ijsselvliedt-1.pdf

Open

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

zie website

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.

Gedurende het boekjaar 2020 werd door Stichting IJsselvliedt en het Gevaertsfonds
voldaan aan haar statutaire verplichtingen en werd in totaal voor verstrekt aan
subsidies, bestaande uit bijdragen voor maatschappelijke werken op Protestants
Christelijke grondslag en de ondersteuning van ontheemden in binnen- en buitenland.
Voor het landgoedbeheer wordt in overeenstemming met de reeds in voorgaande jaren
in gang gezette acties, aandacht gegeven aan de verdere invulling van het
bewerkstelligen van een afgerond gebied. Daarnaast was er de gebruikelijke aandacht
voor het land-, bos- en opstallenbeheer. Vermeldingswaardige gebeurtenissen
gedurende het jaar:
" COVID-19: geen corona gevallen onder personeel, vrijwilligers, pachters, huurders en
bestuurders.
" Renovatie van het huurhuis Zuiderzeestraatweg 449.
" Beheerder heeft vuilbomen geplant ter bevordering van bijen, zoals er ook nieuwe
bijenkasten zijn geplaatst door Arie Souman.
" Ook dit jaar last gehad van de eikenprocessierupsen. In eigen beheer zijn de nesten
zo goed als mogelijk verwijderd op plekken waar het publiek komt.
"IJsselvliedt is sponsor van de van de Imkersvereniging

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

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 0

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

657.121

€

€

540.000

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

€

77.472

€

77.500

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

579.649

€

462.500

Overige baten

€

627.484

€

625.000

Totale baten

€

1.207.133

€

€

1.087.500

Doelbesteding/giften/donaties

€

360.450

€

€

375.000

Personeelskosten

€

92.890

€

€

94.000

Huisvestingskosten

€

-2.817

€

€

Administratiekosten algemeen

€

25.136

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

1.200

€

€

1.200

Bestuurskosten

€

3.180

€

€

3.200

Communicatiekosten

€

1.182

€

€

1.500

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

77.217

€

€

78.000

Overige lasten

€

253.651

€

275.000

Totale lasten

€

812.089

€

855.400

–

€
€

+

–
0

€

+
0

–

+

Lasten

+

€
€

+
0

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

395.044

27.500

+
€

0

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

+
+

€

232.100
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting op de
staat van baten en lasten.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier een
toelichting in is opgenomen.
Geef ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen een toelichting.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Ten behoeve van de balanswaardering van de bezittingen in de jaarrekening van
Stichting IJsselvliedt is besloten tot een fixatie van de waarde per datum 31 december
2003.

Open

