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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen

1 Algemene gegevens fonds

Actief in sector (*)

In welke landen 
is uw fonds actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van het fonds

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van het fonds. Wat wil 
het fonds bereiken?

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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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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2 Staat van baten en lasten 

Baten

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

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ € €

+

–

+

+ +

– –

+ +

+ + +

Lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

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

Begroting (***) Rekening Rekening (*)

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen
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Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

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.

2 Staat van baten en lasten (vervolg)


	1	Algemene gegevens fonds
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	Baten
	Lasten


	1: 
	13: Drs. P. Koomen
	15: Dr. P. Oosterbroek
	14: Dr. E.J. van Nieukerken
	16: Zie voor de overige bestuurders de volgende link:
	17: https://www.ue-stichting.nl/index.php/van-groendael-krijger-stichting-tot-bevordering-van-de-entomologische-wetenschap/bestuur-vgks
	10: Nederland
	11_A4: 0
	12_A4: 10
	7: []
	8: []
	9: []
	18_ML: 
	0: Van Groenendael-Krijger Stichting
	5: https://www.ue-stichting.nl/
	2: Nassauplein 9, 2011 PG  HAARLEM
	4_EM: uestichting@gmail.com
	1_KVK: 41199186
	6_RSIN: 805570238
	3_TEL: 0619012190
	21_ML: De stichting heeft ten doel de bevordering van de entomologische wetenschap in Nederland, in het bijzonder door het prepareren, rangschikken, bewerken en in standhouden van de door de heer J.M.A. van Groenendael opgebouwde indo-Australische Lepidoptera-verzameling, alsmede het bevorderen van de bestudering van de indo-Australische Lepidoptera, waarbij de voornoemde verzameling een belangrijk deel van het studiemateriaal dient te verschaffen. Zolang de werkzaamheden aan de bovenbedoelde verzameling naar het oordeel van het bestuur niet zijn voltooid, zullen de activiteiten van de stichting niet of slechts beperkt gericht zijn op het bevorderen van het algemene doel van de stichting. Nadat de werkzaamheden aan bovenbedoelde verzameling zullen zijn voltooid, worden de gelden van de stichting besteed aan de bevordering van de entomologische wetenschap in Nederland in de meest algemene zin.
	23_ML: Hoofdlijn van het door het bestuur van de stichting te voeren beleid is het nemen van zodanige maatregelen dat de doelstellingen zoals hierboven weergegeven worden nageleefd. 
	24_ML: De inkomsten van de stichting bestaan uit resultaten uit beleggingen en opbrengsten uit dividenden, coupons en bankrente.
	26_ML: De bestuurders zijn onbezoldigd en de stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuurlijk secretaris ontvangt een vergoeding voor de ondersteuning van het bestuur en het onderhouden van de financiële administratie en alle daarbij behorende werkzaamheden.


	27_ML: Met Naturalis te Leiden zijn afspraken gemaakt in het kader van het Papillottenproject en het MaleiseDagvlinderproject. Voor beide projecten is met Naturalis een convenant afgesloten voor een periode van vijf jaar. (2020 t/m 2025).
	25_ML: Het vermogen van de stichting is in beheer gegeven aan de ABN AMRO MeesPierson en staat op een vermogensbeheerrekening. 
	26: 
	_MLT: https://www.ue-stichting.nl/index.php/van-groendael-krijger-stichting-tot-bevordering-van-de-entomologische-wetenschap/beleidsplan
	knop: 

	27: 
	_MLT: 
	knop: 
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	1_A7: 0
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	1_A7: 50503
	2_A7: 6360
	3_A7: 44143
	4_A7: 203700
	5_A7: 247843
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	12_A7: 84
	13_A7: 0
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	15_A7: 0
	16_A7: 0
	17_A7: 200746
	18_A7: 47097

	3: 
	1_A7: 123840
	2_A7: 6908
	3_A7: 116932
	4_A7: 294530
	5_A7: 411462
	6_A7: 284000
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 4407
	10_A7: 0
	11_A7: 0
	12_A7: 65
	13_A7: 0
	14_A7: 80
	15_A7: 0
	16_A7: 0
	17_A7: 288552
	18_A7: 122910

	0: 
	0: 2021
	1: 2020
	2: 2019

	0_JR: 2020
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	4_ML: Het onder Overige baten opgenomen bedrag ad € 203.700 (2020) is ten laste van het stichtingsvermogen gebracht. Het onder Doelstelling opgenomen bedrag ad € 196.063 (2020) zijn de toegewezen subsidies inzake het Papillottenproject en Maleise Dagvlinderproject en worden in de komende vijf jaren (2020 t/m 2025) aan Naturalis uitbetaald.

Voor 2021 is geen begroting vastgesteld. 
De inkomsten uit vermogen (Baten) zijn zéér onzeker, het namelijk niet mogelijk om op voorhand de baten te begroten. 
Ook zijn de Lasten niet bekend, naast de in 2020 aangegane verplichtingen in het kader van het Papillottenproject en Maleise Dagvlinderproject, welke inmiddels als schuld in de jaarrekening zijn opgenomen, zijn geen verdere lasten bekend.

De jaarrekening is getoetst en opgemaakt @door een onafhankelijk register accountant.



