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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Vreedefonds

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 9 8 4 1 6

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

Rodenbergsedreef 76, 3972 DP Driebergen

Telefoonnummer

0 2 0 5 2 1 5 3 2 2

E-mailadres

info@vreedefonds.nl

Website (*)

www.vreedefonds.nl

RSIN (**)

8 0 6 2 2 9 2 8 7

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

5

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

De heer drs. A.R.F. Vreede

Secretaris

Mevr. mr. E.J.G. Eyssen - Vruwink

Penningmeester

De heer J.R.W. Stimm

Algemeen bestuurslid

Mevr. prof. dr. B. Derks, De heer prof. mr. E.H. Hondius

Algemeen bestuurslid

De heer drs. S.R.R. van der Laan, De heer D.T. Vreede

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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?

Het Vreedefonds verstrekt renteloze leningen aan universitaire of HBO-studenten of
recent afgestudeerden met zeer goede studieresultaten en positieve aanbevelingen
van docenten, die aan het einde van of kort na afloop van hun studie een opleiding of
stage in het buitenland willen gaan doen en daarvoor financiële ondersteuning nodig
hebben.

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 Vreedefonds ontvangst en beoordeelt aanvragen voor het verstrekken van een
renteloze lening ten behoeve van studie in het buitenland.
Het Vreedefonds verstrekt renteloze leningen aan aanvragers van wie de aanvraag is
toegewezen.
Het Vreedefonds onderhoudt contacten met aanvragers aan wie een renteloze lening
is verstrekt en ziet toe op de tijdige terugbetaling van de verstrekte renteloze lening.
Bij een tijdige terugbetaling binnen de termijn van drie jaar wordt ter stimulans hiervan
20% van de oorspronkelijke hoofdsom van de lening kwijtgescholden.
Indien de termijn van terugbetalingen echter overschreden wordt, dan kan
renteberekening op de nog uitstaande schuld worden toegepast. Dit conform de
algemene voorwaarden zoals gesteld bij het verstrekken van de lening.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het overgrote deel van de inkomsten van de stichting bestaat uit beleggingsresultaten
vanuit passief beheer van het eigen vermogen (beleggingen).
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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.

De verkregen inkomsten vanuit beheer van het eigen vermogen (beleggingen) worden
besteed aan gedeeltelijke kwijtschelding van verstrekte en grotendeels terugbetaalde
leningen, alsmede aan kantoorkosten, bestuurskosten, kosten vermogensbeheer en
overige algemene kosten.

https://www.vreedefonds.nl/wp-content/uploads/2021/06/Beleidsp
lan-Vreedefonds-2020-2022.pdf

Open

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

Het beloningsbeleid voor de bestuursleden is gebaseerd op hetgeen de oprichtster
heeft bepaald in haar op 9 mei 1939 verleden testament en is vastgelegd in art. 2 van
het Huishoudelijk Reglement van de stichting:
"Voor hun inspanningen als bestuurder alsmede als beoordelaar van aanvragen
ontvangen de bestuursleden jaarlijks een vergoeding, die is gerelateerd aan de waarde
van het eigen vermogen van de stichting aan het begin van het betreffende jaar.
Deze vergoeding bedraagt voor de bestuurder-rechtspersoon drie promille van de
waarde van het eigen vermogen (inclusief de door de bestuurder-rechtspersoon in te
houden omzetbelasting). Voor de voorzitter bedraagt deze vergoeding anderhalf
promille van de waarde van het eigen vermogen. Voor de overige bestuursleden
tezamen bedraagt deze vergoeding drie promille van de waarde van het eigen
vermogen."
Het bestuur hecht eraan om de bedoelingen van de oprichtster getrouw te blijven.

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.

De aanvragen worden beoordeeld door alle bestuursleden. Vooruitlopend daarop kan
het secretariaat een aanvraag ambtshalve afwijzen indien:
• de aanvrager niet voldoet aan de harde vereisten voor toewijzing (Nederlandse
nationaliteit en studie in het buitenland)
• de aanvraag niet past in de doelstelling van het Vreedefonds
• de aanvraag niet tijdig is ingediend
• voor behandeling van de aanvraag vereiste gegevens – ook na herinnering –
ontbreken.
Aan het eind van iedere maand worden alle in die maand ontvangen aanvragen
voorzien van alle documentatie voorgelegd aan de leden van het bestuur.
Bestuursleden dienen aanvragen uiterlijk binnen één maand nadat deze in te zien zijn
te beoordelen. Bij de beoordeling toetsen de bestuursleden of de aanvraag voldoet aan
de vereisten t.a.v. motivatie en doel van de studie, studie- instelling in het buitenland,
aanbevelingen van docenten, behaalde cijfers en (sluitende) begroting. Via de website
geven de bestuursleden elk hun gemotiveerde oordeel over toewijzing, afwijzing of
eventueel aan toewijzing te verbinden nadere voorwaarden.
Tweemaal per jaar wordt deze procedure tijdens de reguliere bestuursvergadering in
een fysieke bijeenkomst mondeling uitgevoerd.

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

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 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

€ 10.592.083

€

9.125.677

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

14.603

Financiële vaste activa

€

564.680

Herwaarderings
reserve

€

€

564.680

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

3.493

€

5.197

Effecten

€

9.880.727

€

8.141.397

Liquide middelen

€

189.382

€

593.554

€

427.848

€

427.848

€

+
€ 10.073.602

+
€

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

€ 10.638.282

€
€

+

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 10.638.282

30.265

+
€

+

€ 10.608.017

9.140.280

8.740.148

+
Totaal

+

15.934

9.167.996

€

27.716

€

9.167.996

+

+
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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

€

1.653.384

€

427.111

Overige baten

€

€

2.803

+

€
€

0

+

+
0

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

1.653.384

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

61.028

Overige lasten

€

67.668

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

429.914

€
€

27.750

57.223

€
€

55.500

85.991

€

46.373

€

2.039

211.946

€

191.626

1.441.438

€

238.288

+

+
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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.

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

Geheel in tegenstelling tot het slechte beursjaar 2020, waren de beleggingsresultaten
in 2021 bijzonder hoog.
Het beleggingsjaar 2022 is echter somber gestart, zeker na de brute inval door
Rusland in Oekraïne en de gevolgen hiervan voor o.a. de energieprijzen.
Het bestuur houdt vast aan het bestendige lange termijn beleggingsbeleid.
Het beleggingsprofiel is daarbij voornamelijk gericht op behoorlijke kapitaalsgroei op de
lange termijn. Ter overbrugging van mogelijk tussentijds slechte beleggingsjaren, wordt
telkens in het begin van het nieuwe kalenderjaar ervoor gezorgd dat er voldoende
liquiditeiten gecreëerd en aangehouden worden om de toekenning van renteloze
leningen ongestoord te kunnen financieren in de komende 12-18 maanden zonder het
moeten realiseren van koersverliezen.

Open

