Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds
6 8 8 2 2 3 1 6

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

Spaarne 17, 2011 CD Haarlem
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 (*)

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 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*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

I.C. Bryan, H. de Jong, A. Röell

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 Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds is erfgenaam van de nalatenschap van Prof.
dr. W. Eizenga, overleden op 14 april 2017. De nalatenschap is in 2017 aanvaard.
De Stichting is ondergebracht bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen.
Het doel van de Stichting is jaarlijks studie- en/of reisbeurzen toe te kennen aan
Nederlandse recent afgestudeerden voor een MBA of een studie economie op
post-graduate niveau (dus zowel master als PhD studies) in de Verenigde Staten.
De voorwaarden voor toekenning zijn in 2018 opgesteld in overleg met Fulbright te
Amsterdam.

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?

Het beurzenprogramma wordt namens de KHMW uitgevoerd door het Fulbright
Center. Op de site van Fulbright staat het reglement voor de toekenning van de
beurzen. Hierbij wordt tevens informatie verstrekt over het selectieproces
(aanmeldtermijn, vereisten voor aanvragen, hoogte van de beurzen, samenstelling van
de selectiecommissie). Jaarlijks worden maximaal vijf beurzen van 50.000 USD
verstrekt.
De eerste beurzen zijn in 2019 toegekend.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De nalatenschap, van ca. 2,4 mln euro, vormt het vermogen van de Stichting. Het
vermogen wordt beheerd door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen op gelijke wijze waarop zij fondsen en stichtingen van zichzelf en
anderen beheert. Het doel is het jaarlijkse rendement op het vermogen in principe
volledig te besteden aan de toekenning van beurzen volgens de doelstelling van de
Stichting. Er zullen niet actief verdere fondsen worden geworven. Volgens het
testament hoeft het vermogen niet noodzakelijk in stand te worden gehouden.

03 van 06

1

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).

Het streven is jaarlijks voor een bedrag van 100.000 à 200.000 Euro aan beurzen toe
te kennen.
Het Fulbright Center Nederland beheert het programma. Hiervoor ontvangt het
Fulbright Center een jaarlijkse vergoeding.

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

https://khmw.nl/fondsen-en-stichtingen/

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

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de
Stichting. Er zijn geen werknemers direct in dienst van de Stichting. De Stichting is
ondergebracht bij de Koninklijke Hollandsche Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen (KHMW). De werknemers van de KHMW zijn in dienst op basis van
arbeidsovereenkomsten volgens gebruikelijke voorwaarden. Er zijn geen bonus- of
tantième-regelingen.

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.

In 2019 werden twee beurzen toegekend, in 2020 één en in 2021 zijn, na een
aanvankelijke opstartperiode en als inhaalslag na corona, zeven beurzen toegekend.

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

https://khmw.nl/wp-content/uploads/JV-2021.pdf

Het vermogen van de Stichting wordt geadministreerd door de KHMW. Het beheer van
vermogen is uitbesteed aan twee verschillende beheerders. Het beleggingsbeleid is
gericht op waardestijging van de beleggingen en minder op rendement.

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

2.493.150

Herwaarderings
reserve

€

€

€

2.493.150

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

€

2.413.811

€

2.413.811

+

Totaal

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

2.493.150

€

+

+
€

2.493.150

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

2.413.811

2.413.811

0

+
€

2.493.150

€

€

0

+

2.413.811

+
2.493.150

+
€

2.413.811
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

0

€

0

Financiële baten

€

408.786

€

9.618

Overige baten

€

286.061

€

42.750

+

€
€

0

+

+
0

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

694.847

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

18.394

Overige lasten

€

40.315

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

52.368

€
€

278.938

42.750

€

17.008

€

43.000

337.647

€

102.758

357.200

€

-50.390

+

+
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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/Financieel-overzicht-EvO-2021-op-website.pdf
https://khmw.nl/wp-content/uploads/Financieel-overzicht-KHMW-2021-op-website.pdf
(p. 72 t/m 75)

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

https://khmw.nl/wp-content/uploads/JV-2021.pdf

Open

