
Alle ANBI gegevens 

Alle ANBI gegevens op een rij:  

Onze stichting is erkend als ANBI 

1 naam: 

Koenraad van Baren Stichting 

2 RSIN nummer: 

804643581 

3 Contactgegevens: 

Kerkweg 20-C, 3214 VD Zuidland 

Telefoon 0181-451074 of via h.lems@inter.nl.net 

 

4 Ons bestuur: 

H. Lems (voorzitter/secretaris) 
Mw. A. Bosman (lid) 
H.A. Jansen (penningmeester) 
 
 
5 Ons beleidsplan: 

 
 

BELEIDSPLAN 2018 – 2022 STICHTING KOENRAAD VAN BAREN 

(bestuur 31 oktober 2017) 

 

 

De stichting 

De Koenraad van Baren Stichting  is opgericht op 7 juni 1967. Zij heeft haar zetel te ‘s-Gravenhage. 

Zij is gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

en Fabrieken Den Haag onder nummer 41159108.  

De vigerende statuten zijn die welke op 31 december 2016 voor mr. R.H. Breedveld, notaris te Leiden 

zijn verleden.  

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)  van de stichting is 

804643581. De stichting is per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI) waaraan bepaalde verplichtingen alsmede fiscale voordelen verbonden zijn. Voorwaardelijk 

heeft de stichting haar ANBI status behouden na toetsing in 2013. 

 

Doelstelling 

De stichting heeft tot doel uitkeringen te doen aan binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, charitatieve, 

culturele of het algemeen nut beogende instellingen, welke zijn bedoeld in artikel 24 lid 4 van de 

mailto:h.lems@inter.nl.net


Successiewet (ANBI instellingen). Uitkeringen worden uitsluitend verleend aan instellingen op 

reformatorische grondslag. Voor te Leerdam gevestigde instellingen zal genoegzaam zijn, dat hun 

doel niet in strijd is met de reformatorische beginselen. 

 

Bestuur en administratie 

De stichting werkt met een bestuur dat verantwoordelijk is voor alle te nemen besluiten. 

Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en is een zogeheten meewerkend bestuur. Dit houdt in 

dat de bestuursleden zelf doorgaans de genomen besluiten in de vorm van activiteiten ten uitvoer 

leggen. Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden een bescheiden vergoeding ten belope van 

twee pro mille van het vermogen per jaar. Gemaakte kosten in het kader van de activiteiten voor de 

stichting kunnen indien gewenst worden vergoed. 

 

Adviseurs 

De stichting kan ten behoeve van haar uitkeringen-beleid een of meer adviseurs vragen om projecten 

in de sfeer van haar doelstelling aan te dragen dan wel haar omtrent zulke aanvragen te adviseren. 

  

Werkwijze  

De stichting tracht in overeenstemming met artikel 2.2 van haar statuten haar doel te bereiken door: 

(a) Het beleggen van haar vermogen met als doelstelling dit in stand te houden ten einde ook op 

langere termijn uitkeringen te kunnen doen 

(b) Het verrichten van uitkeringen conform haar doelstelling met dien verstande dat twee/derde 

van het uit te keren jaarlijkse bedrag in Leerdam of omgeving wordt besteed.  

(c) Al hetgeen aan de continuïteit van de stichting en het realiseren van haar doelstelling nuttig en 

nodig is binnen de kaders van de vigerende wetgeving, in het bijzonder die welke op 

Algemeen Nut Beogende Instellingen betrekking heeft. 

 

Publiciteit en communicatie 

Publiciteit wordt verzorgd via een te onderhouden netwerk in Leerdam en landelijk binnen de 

relevante uitkeringskaders. De ANBI gegevens worden gepubliceerd via www.protestantse-anbi.nl  

 

Vermogen 

Het vermogen van de stichting is bij overlijden van de naamgever van de stichting de heer Koenraad 

van Baren uit diens nalatenschap aan de stichting beschikbaar gesteld teneinde binnen de kaders van 

haar doelstellingen te worden beheerd en benut. Hierin zijn strikte regels voor het in stand houden van 

het vermogen en het omgaan met de vruchten daarvan gegeven. Het vermogen is voldoende om een 

jaarlijks uitkeringsbedrag tussen de € 20.000 – €30.000 te genereren. 

 

Beheersing 

In de statuten is een systeem van interne controle verankerd. De stichting heeft een protocol in het 

kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

http://www.protestantse-anbi.nl/


 

6 Het beloningsbeleid:  

Het bestuur ontvangt een statutair vastgestelde vergoeding. Noodzakelijk te maken kosten 

worden vergoed.  

 

7 De doelstelling: 

Statuten: Doel 

De stichting heeft tot doel uitkeringen te doen aan binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, charitatieve, 

culturele of het algemeen nut beogende instellingen, welke zijn bedoeld in artikel 24 lid 4 van de 

Successiewet. Uitkeringen worden uitsluitend verleend aan instellingen op reformatorische grondslag. 

Voor te Leerdam gevestigde instellingen zal genoegzaam zijn, dat hun doel niet in strijd is met de 

reformatorische beginselen. 

 

8 verslag uitgeoefende activiteiten: 



Inleiding

Het jaarverslag 2019 van de statutair te Den Haag gevestigde Koen van Baren Stichting 

geeft een korte samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen en

werkzaamheden gedurende het verslagjaar.

Bestuurssamenstelling

Gedurende het verslagjaar vond geen wijziging in de samenstelling van het

bestuur plaats.

Ook het correspondentieadres van de Stichting bleef ongewijzigd op

Kerkweg 20-C, 3214 VD Zuidland.

Bestuursvergaderingen

Er vond  één bestuursvergadering plaats: 27 september.

De vergadering vond plaats te Naarden.

Onderwerpen ter vergadering waren de jaarrekening/jaarverslag 2018, de

beleggingen en de giften op basis van de ca. 2% van het vermogen

dat voor uitkering in aanmerking komt. 

Ten laste van het resultaat 2019 werden de volgende giften gedaan:

Historische Vereniging Leerdam 7.500€             

Stichting Fietsmaatjes Leerdam 7.500€             

Statenbijbelmuseum, Leerdam 7.500€             

Stichting Beachhead, Leerdam 7.500€             

30.000€           

Externe contacten

De berichtgeving via de FIN door middel van e-mail en vergaderingen werden door de

heer Jansen gevolgd.

ABN AMRO MeesPierson

Het vermogen van de stichting is voor het grootste deel belegt in een effectenportefeuille

bij ABN AMRO MeesPierson, afdeling Instituten & Charitas te Den Haag/Amsterdam.

In verband hiermee is een beleggingsstatuut vastgesteld en met ABN AMRO MeesPierson

besproken. De spaartegoeden brachten door de dalende rentevergoedingen nauwelijks iets op.

ANBI

De stichting is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling en publiceert haar

gegevens in dat kader op www.protestantse-anbi.nl

 

 
    

    
     

      
      
   

 
    
  
  
  
  

  



9 financiële verantwoording:  
De stichting is een vermogensfonds en publiceert in dat kader haar staat van baten en 

lasten.  

Staat van Baten en Lasten 2019 (x € 1) 

Baten  

Waarde mutatie effecten  212.821 

Opbrengsten effecten 14.481 

Overige baten 121 

Totaal 227.422 

 

Lasten  

Giften 30.000 

Bewaarloon/leges 3.689 

Beheerloon 3.150 

Overige lasten  446 

Totaal 37.285 

 

Totaal resultaat 190.138 

 

Resultaat bestemming: 

Bestemmingsfondsen/uitkeringsreserve -1.575 

Vermogen 191.713 

Totaal exploitatiesaldo  190.138 

 


