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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

ST. PIERRE FOURIER STICHTING
1 7 1 1 5 9 7 8

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

PARK EIKENHEUVEL 211 5262 AW VUGHT

Telefoonnummer
E-mailadres

Website (*)
RSIN (**)

WWW.STPF.NL

0 0 1 1 5 0 4 9 2

Actief in sector (*)

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

WERELDWIJD DONATIEBELEID

Aantal medewerkers (*)

0

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 fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

L.P. VAN DER KROFT

Secretaris

E.M.C. BAAKE

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

E.J.P. BIJNSDORP

Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*1FOL 

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 heeft ten doel het geven van donaties aan met name:
a. Donaties aan de congregatie.
b. Donaties aan kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijk of algemeen nut
beogende instellingen, zulks buiten congregatieverband waar ook ter wereld, vooral
ook in Nederland;
c. Donaties aan groepen en personen ten einde deze in staat te stellen zelf vorm te
geven aan hun leven en samenleving.

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?
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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.

https://stpf.nl/Beleidsplan/

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

De bestuursleden ontvangen geen bestuurdersvergoeding. De Stichting kent geen
medewerkers. Veel van de uitvoerende werkzaamheden worden door bestuursleden
uitgevoerd. Twee van de bestuursleden factureren op kwartaalbasis een vast bedrag
(inclusief BTW) als compensatie voor deze operationele werkzaamheden. Het derde
bestuurslid ontvangt hetzelfde bedrag onder aftrek van sociale premies en belasting.
Verdere onkosten worden door de bestuurders niet gedeclareerd. Deze regeling is
destijds opgesteld na consultatie met de Belastingdienst en al een zeer groot aantal
jaren van kracht. De vergoeding is over deze periode niet geïndexeerd. In 2011 heeft
de Stichting aan de Belastingdienst 's-Hertogenbosch nog een bevestiging gevraagd
en van haar ontvangen dat deze regeling passend is voor deze Stichting. In 2018 is dit
andermaal bevestigd door de Belastingdienst (Eindhoven).

Open

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://stpf.nl/Activiteitenverslag/

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

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

Totale lasten

€

–

€

–

€

1.789.847

€

-156.689

0

€

800.000

€

0

+

€

1.789.847

4.088.074

€

–

€

4.088.074

€

508.918

1.633.158

€

4.596.992

811.299

€

877.356

€

19.465

€

21.439

+

+

Lasten

+
800.000

15.143

€

67.535

€

893.977

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

-800.000

+

€

68.116

€

986.376

+
€

739.181

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

+
+

€

3.610.616
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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.

Een belangrijk deel van het vermogen van de stichting bestaat uit het bezit van alle
certificaten van aandelen in Language Institute Regina Coeli B.V.
Vanwege Covid-19 is het Taleninstituut in het voorjaar korte tijd dicht geweest. Hoewel
een accountantstoets op de bestedingsruimte, het weerstandsvermogen, de liquiditeit,
en de financiële planning i.v.m. aflossingen had kunnen leiden tot een
dividenduitkering over het financiële jaar 2019 zijn de aandeelhouder, de Raad van
Commissarissen en de directie tot de conclusie gekomen dat een dividenduitkering
niet passend zou zijn in het licht van de financiële tegemoetkoming (NOW regeling) die
het Taleninstituut gedurende de pandemie van het Rijk ontvangt.
Het gewogen rendement op de beleggingsportefeuille bedroeg ruim +5,45%, na alle
kosten. Dit was een goed resultaat gezien de economische ontwrichting van het
afgelopen jaar, maar passend bij het risicoprofiel.

Open

