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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.

Dhr. M. van der Vorm

Dhr. C.O van der Vorm

Dhr. F. D. Rosendaal

Dhr. P. Kalma

Nederland

1 2

0

Stichting Droom en Daad

www.droomendaad.nl

Parkstraat 4

info@droomendaad.nl
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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?

Stichting Droom en Daad heeft ten doel het als algemeen nut beogende instelling zoals
bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een daarvoor in de
plaats komende regeling, ontwikkelen van initiatiteven, activiteiten en projecten ter
bevordering van kunst en cultuur in Rotterdam, zomede het verrichten van al hetgeen
met het voorstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichting Droom en Daad werkt aan het verfijnen van haar visie en vervullen van haar
missie: een mooier en aantrekkelijker Rotterdam door te investeren in kunst en cultuur.
Hierbij kijkt de stichting met extra aandacht naar talentontwikkeling, de publieke ruimte
en het revitaliseren van cultureel erfgoed.

Stichting Droom en Daad is een vermogensfonds zei ontvangt huurinkomsten van
derden maar in zeer beperkte mate. Stichting Droom en Daad ontvangt in het
verslagjaar 2020 huurinkomsten van een aan de stichting gelierde stichting.
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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).

De volgende uitgangspunten zijn de basis van het beloningsbeleid: het beloningsbeleid
van de Stichting moet zo zijn dat uitstekende mensen kunnen worden aangetrokken en
in dienst blijven en dat de Stichting in staat is om haar doelstellingen zo goed mogelijk
na te streven. Het beloningsbeleid richt zich er op dat de directeur en de medewerkers
zich inzetten voor de belangen van de Stichting. Integriteit en soliditeit staan hierbij
voorop. Het beloningsbeleid is transparant en toepasbaar qua structuur en methodiek
op alle medewerkers. De Stichting kent geen bonusregeling, dertiende maand of
eindejaarsuitkering en stelt geen leaseauto’s en dergelijke ter beschikking. Het Bestuur
ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.

De activiteiten in het jaar 2020 hebben grotendeels in het teken gestaan van de
uitbraak van de COVID-19 pandemie. Voor een uitgebreid overzicht van onze
activiteiten wordt verwezen naar het directieverslag.

Stichting Droom en Daad draagt bij aan diverse projecten en participaties in
Rotterdam.

https://droomendaad.nl/nl/anbi/

https://droomendaad.nl/documents/46/Directieverslag_Stichting_
Droom_en_Daad_2020.pdf

Open

Open
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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

0

0

0 0

156.860

0 156.860

7.913.741

1.314.256

150.485

256.799

0 10.079.187

2021 2020

2 0 2 0

0

0

0

0

0

253.607

190.299

0 -9.922.327

0

0

0

0

2019
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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)

Een begroting is niet opgenomen omdat deze niet als beleidsmiddel gehanteerd wordt.
Naast personeelskosten kent de stichting apparaatskosten ter uitvoering van de
doelstelling. De overige baten (huuropbrengsten) zijn deels ontvangen van Stichting
het Batavierhuis. Ten behoeve van de huurlasten ontvangt Stichting het Batavierhuis
een huurkorting van welke is opgenomen als verstrekte donatie

Open


