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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Nicolas Cusanus

Nummer Kamer van
Koophandel

2 0 1 2 1 8 8 8

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

Halsterseweg 9, 4651 NX, Steenbergen

Telefoonnummer
E-mailadres

jos.rotteveel@pt.lu

Website (*)

www.stichtingcusanus.org

RSIN (**)

8 1 5 8 4 9 4 9 7

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
Welzijn - Verzorging en opvang
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

België en Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

mw. M.H. Watté - Bollen

Secretaris

dhr. B.L.M. Schreuders

Penningmeester

dhr. J. Rotteveel

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*2FOL

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

- Het verlenen van steun aan initiatieven of organisaties met een specifiek inhoudelijk
aanbod te bevordering van de zinnegevende dimentie van het leven via filosofische of
religieuze activiteiten.
- Het verlenen van steun aan initiatieven of organisaties die de verdraagzaamheid,
toenadering of samenwerking tussen godsdiensten en religies nastreven, in de geest
van pater Charles Deckers.
- Het verlenen van steun aan initiatieven of organisaties ten dienste van de meest
kwetsbare mensen in de maatschappij, in het bijzonder kinderen, zieken en mensen
met een handicap.
- Het verlenen van steun aan zingevende culturele en/of artistieke projecten, onder
andere vanuit een religieuze inspriratie.
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden en daartoe bevorderlijk zijn.

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?

-Het financieel mogelijk maken van de Cusanus leerstoel bij de Katholieke Universiteit
Leuven en de universiteit Antwerpen.
- het ondersteunen van sociale projecten voor o.a. daklozen.
- giften verstrekken aan ziekenhuizen.
- financiële ondersteuning interreligieuze dialoog en samenwerking.
- Giften aan vzw Aflam ter financiering van projecten voor hulp aan kinderen en
jongeren in Afrika en Zuid-Amerika.
De werkzaamheden worden structureel uitgevoerd.
Interreligeuze dialoog tussen de verschillende godsdiensten wordt bevorderd door de
financiering van de leerstoel, congressen ed. Door de financiële ondersteuning zijn
sociale projecten mogelijk.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Inkomsten uit vermogen.
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Algemeen (vervolg)
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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

Het vermogen bestaat uit beursgenoteerde effecten en banktegoeden.
Het geld wordt besteed aan hetgeen vermeld is bij de hoofdlijnen van het beleidsplan.

https://stichtingcusanus.org/

Open

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

Het bestuur ontvangt geen beloning.

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.

Het bevorderen van religieuze en levensbeschouwelijke toenadering en dialoog tussen
de verschillende godsdiensten:
- Het verstrekken van meerjarige financiering aan het project "Daughters for life".
- Ondersteuning van het project "Community Service Learning" te Antwerpen.
- Financiële onderstening van Sant'Égidio Antwerpen en Fédération Internationale
Sant'Egido te Brussel.
- Het verstrekken van een donatie aan de Witte Paters in Tizi Ouzou (Algarije).
- Financiering Cusanus leerstoel aan de Katholieke Universteit Leuven.

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

Het verlenen van steun aan de meest kwetsbare mensen in binnen- en buitenland.
- Financiering van diverse projecten voor daklozen en maatschappelijk kwetsbare
ouderen.
- Financiering AFLAM, die in El Salvador, Togo, Congo en Ethiopie sociale projecten
financiert, zoals onderwijs- en landbouwprojecten.

https://stichtingcusanus.org/

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 1

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2021

2020

2022

Opbrengsten beleggingen

€

2.664.863

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

27.228

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

2.637.635

Overige baten

€

Totale baten

€

2.637.635

€

-527.412

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

555.717

€

731.771

€

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

Afschrijvingen

€

Overige lasten

€

67.511

Totale lasten

€

650.367

–

+

€

-501.610

€

25.802

€

-527.412

€

€

–

€
€

+

–
0

€

+
0

Lasten

€

4.628

€

22.511

(*) Optioneel, niet verplicht

€

€

16.004

€

+

€

€

34.205

€

786.725

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

4.745

1.987.268

+

€
€

+
0

+
€

-1.314.137

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
€

0
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting op de
staat van baten en lasten.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier een
toelichting in is opgenomen.
Geef ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen een toelichting.

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

https://stichtingcusanus.org/

https://stichtingcusanus.org/

Open

