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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.

Begroting (***) Rekening Rekening (*)

(*) 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. Geef deze 
ook op de begroting 
of de voorgenomen 
bestedingen. 
Of vul de url naar de 
jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

2 Staat van baten en lasten (vervolg)
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	13: C. van Schaik
	15: H.B. Peetoom
	14: G.J. ter Denge
	16: M.A. van der Eerden-Vonk
	17: R.M. Nève-Sprenger  en M.van Braam-Morris
	10: Nederland
	11_A4: 0
	12_A4: 0
	7: []
	8: []
	9: []
	18_ML: Actief in de sector Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen/ Archiefonderzoek
	0: Stichting Ellen de Bruijn-ter Denge Memorial Fund
	5: www.ter-denge.nl
	2: Otto Hahnweg 15 3731 CC  De Bilt
	4_EM: ricus@planet.nl
	1_KVK: 41186990
	6_RSIN: 803712819
	3_TEL: 0650430190
	21_ML: De stichting heeft tot doel het bevorderen van de beoefening der genealogie en heraldiek van Nederlands Oost-Indië onder meer door het verwerven van kopieën van akten van de Burgerlijke stand, doop-, trouw-, begraaf registers en notariële akten, het bewerken en toegankelijk maken van deze documenten en voorts op iedere wijze die voor het bereiken van het doel dienstig kan zijn.
	23_ML: De doelstelling omvat kortgezegd alles wat bijdraagt aan de verspreiding van de kennis met betrekking tot de Europese bevolking in voormalig Nederlands Oost-Indië.In de praktijk betekent dit dat de Stichting financiële steun verleent aan projecten die door derden worden opgezet, zoals ontsluiting van bronnenmateriaal en publicaties die betrekking hebben op de Europese bevolking in NOI, zowel op papier als via internet.De Stichting is derhalve een steunstichting die verspreiding van kennis mogelijk maakt, geen stichting die zelf publiceert of bronnen ontsluit.
	24_ML: De door particulieren en instellingen verleende donaties, subsidies, legaten,erfstellingen, giften en schenkingen.Al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.De praktijk was, de rente opbrengst van het stichtingskapitaal, en incidentele giften
	26_ML: Alle bestuursleden doen hun werk vrijwillig en zonder enige bezoldiging.Zij mogen wel (reis)kosten naar bijeenkomsten/ vergaderingen in rekening brengen
	27_ML: In 2020 zijn mede door covid-19 weinig tot geen activiteiten uitgevoerd.In mei is er 250 euro subsidie gegeven aan de uitgifte van Bronnenpublicatie van de IGV. Idem in september voor een bedrag van 350.
	25_ML: Wij subsidiëren bijvoorbeeld de Bronnenpublicaties van de IGV.Maar ook internet sites als "Roosje Roos" waar oude reigsters gepubliceerd worden.Eens in de zoveel jaar wordt de dr.J.H.de Bruijn prijs uitgereikt.Het vermogen wordt op spaarrekeningen aangehouden bij ABN-AMRO en SNS
	26: 
	_MLT: https://ter-denge.nl/beleidsnotitie/
	knop: 

	27: 
	_MLT: https://ter-denge.nl/financieel-verslag-2020/
	knop: 
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	4_ML: Evanals in2020 verwachten we in 2021 ook weinig te kunnen doen.Het wachten is op publicaties waar we subsidie voor kunnen geven.Publiciteit doen we meestal op het Familliament van het CBG en dat is pas weer in 2022.



