Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
4 0 5 9 4 3 7 5

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

Spaarne 17, 2011 CD Haarlem

Telefoonnummer

0 2 3 5 3 2 1 7 7 3

E-mailadres

secretaris@khmw.nl

Website (*)

www.khmw.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

1

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

L.J. Gunning-Schepers

Secretaris
Penningmeester

R.J. graaf Schimmelpenninck

Algemeen bestuurslid

A.P.H.M. Hovius (ondervoorzitter)

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

I.C. Bryan, Jhr. R.M.M. van RijckevorselJ, hr. A.A. Röell (algemeen bestuursleden)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De wetenschap bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving.
Hiermee houdt de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zich al
sinds 1752 bezig, in iedere periode op een eigentijdse manier. Tegenwoordig krijgt
deze missie vorm in lezingen en symposia, maar vooral eert de KHMW
wetenschappers op alle niveaus middels prijzen. Met de toekenning van prijzen wil de
KHMW blijvend talent in Nederland herkennen en erkennen.

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 de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Prijzen vormen van oudsher de core business van de Koninklijke Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen. De Maatschappij levert onafhankelijke juryleden
voor de beoordeling van wetenschappelijke prestaties. Prijzen en stipendia worden
toegekend op allerlei niveau, van profielwerkstukprijzen, via scriptieprijzen en
promotieprijzen, tot oeuvreprijzen. Jaarlijks worden ruim honderd prijzen uitgereikt.
Binnen de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen vindt tevens
uitwisseling van gedachten plaats door lezingen, seminars en informele onderlinge
contacten. Lezingen worden gehouden door directeuren, leden en externe sprekers.
Naast structurele, jaarlijks terugkerende bijeenkomsten worden incidentele lezingen en
debatten georganiseerd, veelal in samenwerking met bevriende organisaties.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De prijzen en stipendia worden financieel mogelijk gemaakt door donaties van
bedrijven, stichtingen, fondsen, genootschappen en particulieren. Inkomsten worden
daarnaast verkregen uit contributies en entreegelden van directeuren, vrijwillige
bijdragen van leden en opbrengsten uit het vermogen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling 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.

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

Uitgaven betreffen uitkering van prijzengelden, organisatiekosten van lezingen en
bijeenkomsten, loonkosten, en algemene kosten waaronder bank/beheerkosten.
Het beheer van vermogen is uitbesteed aan twee verschillende beheerders. Het
beleggingsbeleid is gericht op waardestijging van de beleggingen en minder op
rendement. Een klein deel van het vermogen wordt aangehouden in liquiditeiten.

https://khmw.nl/over_ons/

Open

De werknemers zijn in dienst op basis van arbeidsovereenkomsten volgens
gebruikelijke voorwaarden. Er zijn geen bonus- of tantième-regelingen. Bestuursleden
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de KHMW.

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://khmw.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2020.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

1

1

€

+

€

1

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€ 14.732.437

€ 16.059.158

Liquide middelen

€

€

+
1

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
€

61.303

4.857.974

+
€ 19.651.714

€ 19.651.715

Totaal

€

+

9.651.061

+
€

9.546.267

9.651.061

497.679

3.435.481

+
€ 19.992.318

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 10.038.451

€ 10.245.161

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€ 19.651.715

66.997

+
€ 19.992.319

https://khmw.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2020.pdf
(p.76 t/m 80)

9.546.267

31-12-2019 (*)

€

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

Passiva

96.097

+

+
€ 19.992.319
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

64.552

€

65.956

Financiële baten

€

37.243

€

370.099

Overige baten

€

243.480

€

215.060

+

€
€

0

+
0

€
€

64.552

+

65.956

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

345.275

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

56.804

Overige lasten

€

267.644

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

651.115

€
€

4.700

€

202.545

3.900

195.061

€

52.739

€

313.148

531.693

€

564.848

-186.418

€

86.267

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

https://khmw.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2020.pdf

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

https://khmw.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2020.pdf

(p.76 t/m 80)

Open

