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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Roomsch Catlholijk Oude Armenkantoor
4 1 2 0 0 0 9 1

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

Keizersgracht 334
0 2 0 6 2 3 2 2 8 8

E-mailadres

Postbus@rcoak.nl

Website (*)

www.rcoak.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

0 0 3 6 0 9 5 7 1

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederlands koninkrijk

Aantal medewerkers (*)

3

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 fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

D.C. van Wassenaer

IB 115 - 1Z*2FOL 

Secretaris
Penningmeester

C.A. Verplanke-Janssen

Algemeen bestuurslid

T.S.M. van Schie

Algemeen bestuurslid

B.A.M. The

Overige informatie
bestuur (*)

J.S. Kortmann

(*) 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?

De stichting heeft ten doel de beoefening van de weldadigheid en de bevordering van
het maatschappelijk welzijn in het algemeen, meer in het bijzonder de zorg voor
hulpbehoevenden en ouderen voorts als hetgeen met het vorenstaande verband houdt
of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

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?

Financiële ondersteuning van projecten die voldoen aan de doelstelling van de stichting
en passen binnen de criteria van het donatiebeleid. Het gaat om projecten die de
kwaliteit van leven van ouderen positief beïnvloeden en/of bijdragen aan vermindering
van de effecten van armoede.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Rendement op beleggingen, pachtinkomsten van landerijen in Nederland, huur panden
in eigendom in Amsterdam.
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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 (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Ieder jaar wordt circa 3% van het vermogen, belegd in effecten, besteed aan de
doelstelling, dmv financiële ondersteuning van projecten binnen het Nederlands
Koninkrijk. Peildatum 1 januari. De inkomsten vanuit de landerijen wordt ingezet voor
de afdekking van de algemene overheadkosten van de stichting. De huuropbrengsten
vanuit de panden in Amsterdam zijn laag en voorzien derhalve niet volledig in de
dekking van de kosten van de verhuurde panden.

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).

Open

Het college van regenten is onbezoldigd, de 3 werkzamen personen (2 FTE) volgen de
overheids CAO BBRA

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://www.rcoak.nl/jaarverslagen-en-nieuwsbrieven/

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 0

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

6.018.273

€

12.462.470

€

3.633.042

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

€

319.200

€

299.037

€

135.000

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

5.699.073

€

12.163.433

€

3.498.042

Overige baten

€

807.167

€

355.453

€

250.000

Totale baten

€

6.506.240

€

12.518.886

€

3.748.042

Doelbesteding/giften/donaties

€

3.227.127

€

2.705.393

€

2.900.000

Personeelskosten

€

314.949

€

253.420

€

336.500

Huisvestingskosten

€

78.249

€

35.743

€

130.500

Administratiekosten algemeen

€

61.868

€

62.042

€

62.500

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

ICT kosten

€

24.334

€

16.014

€

17.000

Bestuurskosten

€

16.400

€

8.452

€

10.000

Communicatiekosten

€

10.467

€

3.046

€

5.200

Financiële kosten

€

4.465

€

5.164

€

4.500

Afschrijvingen

€

Overige lasten

€

2.449

Totale lasten

€

3.740.308

–

+

–

+

–

+

Lasten

€

€

€

+

€

€
€

+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

2.765.932

€

3.089.274

+

€

+
3.466.200

+
€

9.429.612

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

+
€

281.842
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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://www.rcoak.nl/jaarverslagen-en-nieuwsbrieven/

Open

