Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Van der Mandele Stichting
4 1 1 2 6 8 5 9

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

Schiekade 77
0 1 0 4 6 6 5 8 1 2

E-mailadres

secretariaat@vandermandele.org

Website (*)

www.vandermandele.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 3 3 0 6 5 6 2

Kunst en cultuur - Monumenten
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Welzijn - Overig welzijnswerk

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

2 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

dhr. K.G. van der Mandele

Secretaris

mevr. C.H. van Nederveen

Penningmeester

dhr. J.T. van Nederveen

Algemeen bestuurslid

dhr. J.P. van der Mandele

Algemeen bestuurslid

mevr. W. Gillis-Burleson

Overige informatie
bestuur (*)

mevr. M.M. Heering, dhr. L.M. van der Mandele, dhr. W.E. Merens, dhr. B.A. Verheij

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?

De Van der Mandele Stichting verleent steun op maatschappelijk, sociaal en cultureel
gebied in de provincie Zuid-Holland, met een zekere voorkeur - hoewel geenszins
dwingend - voor de steden Delft, Dordrecht, Leiden en Rotterdam. Het begrip "steun
op sociaal gebied" wordt zo ruim mogelijk genomen. Voorop moge echter gesteld
worden de esthetische verzorging van de stad, landschap en het behoud van de
architectonische schoonheid in de provincie. Daarnaast biedt de Stichting steun aan
instellingen die bevordering van geestelijke en lichamelijke ontwikkeling en verzorging
van materiële noden ten doel 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 Curatorium stelt als zodanig niet ieder jaar een apart beleidsplan op maar tracht
aan de doelstellingen van de Stichting en de idealen van de Stichters invulling te
geven door ieder jaar in twee vergaderingen – in mei en in november – het op het
vermogen verdiende rendement, na reservering voor eventuele koopkrachtderving, uit
te keren aan in aanmerking komende instellingen die overwegend ook de status
hebben van een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daartoe hanteert de Stichting een
voor intern gebruik opgesteld Beleggingsreglement waaronder het in beginsel uitkeert
3,5% van het gewenste kernvermogen, bepaald als het per ultimo 2006 bestaande
geconsolideerde vermogen van de Stichting, jaarlijks geïndexeerd met de door het
CBS bepaalde consumentenprijsindex. Indien het eigenlijke kernvermogen, zoals
thans, lager ligt dan het gewenste niveau worden tijdelijk de uitkeringen op een lager
niveau gesteld worden zolang als het eigenlijke vermogen onder het gewenste niveau
ligt.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Rendement op het belegde vermogen dat door de stichters is gestort bij de oprichting
van de stichting.
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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).

De Stichting nodigt door middel van haar website in aanmerking komende instellingen
een goed gedocumenteerde aanvraag in te dienen welke door leden van het Curatoriu
m op zijn merites zal worden beoordeeld. De Stichting heeft de laatste jaren gemiddeld
€262.000 per jaar kunnen uitkeren. De Stichting hanteert een Bestedingsreglement en
is ook in beginsel voornemens dat in de komende jaren te blijven doen. Daarbij worde
n ruwweg 35-40% besteed aan projecten in de categorie Stad en Lande 25-35% in de
categorie Cultuur en 25-35% in de categorie Maatschappelijk Werk, conform de bepali
ngen van de Statuten. Enige voorkeur wordt daarbij gegeven aan projecten, c.q. doele
n, waarvan het Curatorium meent dat deze ook bij de Stichters een preferentie zouden
hebben gehad.

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

https://vandermandele.org/anbi.html

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

Curatoren ontvangen geen vergoeding voor hun aanwezigheid en slechts bij
uitzondering een vergoeding voor gemaakte onkosten. Wél volgt de Stichting de
traditie om uittredende Curatoren de mogelijkheid te geven een bedrag toe te laten
kennen aan een goed doel.

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 Curatorium vergaderde op 24 april 2021 via videoconference en op 5 en 6 novemb
er te respectievelijk Leiden en Driebergen. Daarbij waren ook leden van de Commissie
van Advies aanwezig. Het totaal bedrag van gevoteerde giften bedroeg €356.501.

Open

Op het gebied van beleggingen werd het Curatorium geadviseerd door de Financiële A
dvies Commissie, bestaande uit Frederik Hoogendijk, Marco Heering, Jan van Nederve
en en Joost van der Mandele. Deze Commissie vergaderde in 2021 een aantal malen
voornamelijk via videoconference met name om de Thesaurier in de uitvoering van het
financiële beleid te begeleiden. Daarbij werd de Thesaurier met name geadviseerd inza
ke de uitvoering van het Beleggingsreglement.
Een Kascommissie, bestaande uit Bella Krisifoe, Arnout Fischer en Hanso Idzerda cont
roleerde het jaarverslag en bijbehorende stukken op 29 maart 2022.
De Stichting hield kantoor aan op Schiekade 77 te Rotterdam. Het Curatorium werd in
zijn taken gesteund door de Stichting Secretariaten aan de Maas.
De jaarrekening is samengesteld door Astrium Accountants & Belastingadviseurs te Zo
etermeer.

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

https://vandermandele.org/anbi.html

Open
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Balans

3 1 – 1 2 –

Balansdatum

Activa

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

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

8.716.249

Herwaarderings
reserve

€

€

€

8.716.249

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

7.118.064

€

7.118.064

€
€

2.391

1463783

€

+

1450827

+
1.453.788

+

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

€ 10.182.423

https://vandermandele.org/anbi.html

€

+

8.310.597

125000

+
€

9.900.910

8.435.597

2.961

€

1.466.174

125000

€

€

€

Totaal

+

€

9.775.910

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

0

€

20.000

Kortlopende schulden

€

281.513

€

116.255

Totaal

€ 10.182.423

€

8.571.852

+
€

8.571.852

+

+
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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

€

1.854.136

€

21.000

Overige baten

€

+

€
€

0

+

+
0

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

1.854.136

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

9.179

Overige lasten

€

23.143

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

21.000

€
€

356.501

160.955

200

€

5.156

€

20.258

388.823

€

186.569

1.465.313

€

-165.569

+

+
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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.

https://vandermandele.org/anbi.html

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

https://vandermandele.org/anbi.html

Open

