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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen

1 Algemene gegevens fonds

Actief in sector (*)

In welke landen 
is uw fonds actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van het fonds

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van het fonds. Wat wil 
het fonds bereiken?

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?

Hoe krijgt het fonds 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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2 Staat van baten en lasten 

Baten

Opbrengsten beleggingen

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

Subtotaal netto beleggingsresultaat

Overige baten

Totale baten

Doelbesteding/giften/donaties

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Administratiekosten algemeen

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

ICT kosten

Bestuurskosten

Communicatiekosten

Financiële kosten

Afschrijvingen

Overige lasten

Totale lasten

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ € €

+

–

+

+ +

– –

+ +

+ + +

Lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

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

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

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen
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Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

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.

2 Staat van baten en lasten (vervolg)
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	1: 
	13: J.C.M. Uleman - de Bree
	15: C. Mol
	14: C. Mol
	16: J.W.A. Andriessen
	17: 
	10: Nederland
	11_A4: 02
	12_A4: 0
	7: [Welzijn - Verzorging en opvang]
	8: [Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen]
	9: [Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie]
	18_ML: 
	0: Debman Stichting
	5: https://www.debman.nl/
	2: Nieuwe Uitleg 15, 2514 BP Den Haag
	4_EM: secretary@debman.nl
	1_KVK: 27281681
	6_RSIN: 815309715
	3_TEL: 0703464655
	21_ML: De Debman Stichting, opgericht 14 oktober 2005, heeft ten doel:- de bevordering van wetenschappelijk onderzoek in Nederland.- het ondersteunen van sociale projecten.- het bevorderen en initiëren van onderzoeksjournalistiek.- het ondersteunen van culturele projecten in de Haagse Regio.
	23_ML: Nader uitgewerkt verleent de stichting steun aan:- talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen op het gebied vantoneel, dans en muziek in de regio Den Haag. Dit geschiedt door de uitreiking vanstipendia en prijzen. Aanvragen voor uitvoeringen worden niet gehonoreerd.- projecten voor ouderen, minderbedeelden en laaggeletterden in de Haagse regio.
	24_ML: Het vermogen zal gevormd worden door schenkingen en legaten en op andere wijzeverkregen fondsen. Er zal geen actief wervingsbeleid gevoerd worden.Het vermogen zal risicomijdend worden aangehouden.
	26_ML: Het Bestuur ontvangt geen beloning.Er is één werknemer op part-time basis in dienst.Daarnaast worden secretariaatswerkzaamheden verricht door een zzp'er opdeclaratiebasis.
	27_ML: Naast het overmaken van betalingen (laatste tranches) inzake donaties uit voorgaandejaren werden er in 2021 toezeggingen gedaan voor ondermeer de volgendebegunstigden/projecten/bedragen:UMC                 "Onderzoek Tricals" 2021-2023       €  265.000,--UMC                 "Onderzoek Tricals" 2024-2026       €  272.500,--NDT                  "Uitblinkers 2020-2021"                   €    28.000,--BBD                  "Diversen Activiteiten"                      €   20.000,--
	25_ML: De projecten moeten aan de volgende eisen voldoen:- steun is gericht op de realisatie van concrete en duidelijk afgebakende voorstellen.Deze wordt ook toegekend aan langdurige projecten (meestal twee tot vijf jaar).Indicatief gaat het om projecten van minimaal € 15.000,--. De hulp is echter nooit permanent .- in principe krijgen projecten geen ondersteuning als deze voor de aanvraag algedeeltelijk of geheel gerealiseerd zijn.- activiteiten en projecten met een overwegend of uitgesproken politiek of religieuskarakter komen niet in aanmerking voor een donatie of lening.
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	4_ML: Grondslagen voor resultaatbepaling.Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen inkomsten uit giften, alsmede de overige baten enerzijds en de kosten voor toegezegde donaties, uitvoeringskosten eigen organisatie en overige lasten anderzijds.Baten en lasten.De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.De begroting is geen belangrijk stuurelement voor de beheersing van de activiteiten.De inkomensstroom ligt vast en de begunstigden zijn zelf verantwoordelijk voor hun budgetbeheersing.Gebeurtenissen na balansdatumNa balansdatum heeft de Stichting een donatie toegezegd voor aanstelling straatpastoor voor de jaren 2023 tot en met 2027 (€  170.000,--).



