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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Adessium
24380261

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

Reeuwijkse Poort 1

Telefoonnummer
E-mailadres

info@adessium.org

Website (*)

www.adessium.org

RSIN (**)

Actief in sector (*)

814934638

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

11

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

R.D. van Vliet

Secretaris

J.M. Meijerman

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

H.J.C. Laseur

Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*2FOL

Overige informatie
bestuur (*)

(*) 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 het verwerven, beheren van gelden, bezittigen en
ondernemingen met het oog op het doen van schenkingen aan algemeen nut
beogende instellingen, het ondersteunen van specifieke projecten van algemeen nut
beogende instellingen, alsmede het zelfstandig initieren en/of uitvoeren, en/of doen
uitvoeren van projecten ten behoeve van algemeen nut, zomede de samenwerking met
algemeen nut beogende instellingen of met andere derden met het oog op het
verrichten van werkzaamheden ten behoeve van algemeen nut in welke vorm dan ook
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

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?

Het beleid van Stichting Adessium is gericht op het verwezenlijken van haar missie: het
bijdragen aan een samenleving die mensen stimuleert in harmonie te leven met elkaar
en met hun omgeving. De stichting werkt aan een evenwichtige samenleving
gekenmerkt door integriteit, balans tussen mens & natuur en medemenselijkheid.
Stichting Adessium geeft invulling aan haar missie door begunstigden te selecteren die
zich richten op onderwerpen van maatschappelijk belang. Deze begunstigden streven
naar het bewerkstelligen van een blijvend positieve verandering in de samenleving. De
stichting steunt organisaties in Nederland alsook initiatieven gericht op de Europese
samenleving en de daarop van invloed zijnde factoren. Naast financiële bijdragen
verleent Adessium Foundation ondersteuning gericht op capaciteitsversterking van
deze organisaties.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Stichting Adessium Foundation is gestructureerd als zuiver vermogensfonds; zij werft
geen geld en goederen bij niet-gelieerde partijen. Adessium Foundation krijgt op grond
van meerjarige afspraken periodiek een schenking van een gelieerde stichting.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Verwezen wordt naar het jaarbericht 2020;

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

https://www.adessium.org/nl/wie-we-zijn/

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

Het beleid van Stichting Adessium wordt bepaald door een bestuur dat bestaat uit drie
leden. De bestuursleden krijgen geen andere beloning dan een niet-bovenmatig
vacatiegeld. Stichting Adessium heeft een tweehoofdige directie. Het beloningsbeleid
voor directie en medewerkers is erop gericht haar personeel te belonen volgens
maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn voor personen die
vergelijkbare werkzaamheden verrichten. Het beloningsbeleid dient de stichting in staat
te stellen om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden.

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.

Verwezen wordt naar het jaarbericht 2020

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

https://www.adessium.org/documents/jaarbericht-2020.pdf

Open

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.

2020

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

€

€

Opbrengsten beleggingen

€

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

€

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

0

Overige baten

€

15.400.000

Totale baten

€

15.400.000

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

11.977.000

€

€

Personeelskosten

€

1.198.000

€

€

Huisvestingskosten

€

0

€

€

Administratiekosten algemeen

€

0

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

0

€

€

Financiële kosten

€

1.000

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

244.000

Totale lasten

€

13.420.000

–

€
€

+

–

€

0

€

€

+

0

€
€

0

–

+
0

Lasten

0

+

€
€

+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

1.980.000

€

0

+

€

+
0

+

+
€

0

€

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

0
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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.

Stichting Adessium voorziet dat zij in 2021 circa € 15 miljoen aan de doelstellingen zal
besteden. Stichting Adessium streeft naar een zo hoog mogelijk
sociaal-maatschappelijk rendement per gedoneerde euro. Zij hanteert een proactieve
aanpak, hetgeen betekent dat Adessium Foundation zelf haar (potentiële)
begunstigden selecteert. Als donor investeert Stichting Adessium waar mogelijk in
meerjarige partnerships met kwalitatief hoogstaande uitvoerende partners. Vaak is de
ondersteuning gericht op versterking van de organisatie, zodat de partner (ook) haar
institutionele ambities kan verwezenlijken. Stichting Adessium bevordert de kwaliteit
van de partnerships en de impact van het werk van begunstigden door middel van
actieve monitoring en het uitvoeren van externe evaluaties.

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

https://www.adessium.org/documents/jaarbericht-2020.pdf

Open

