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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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	3_TEL: 
	21_ML: De EFL Stichting, mede-vernoemd naar Van Eesterens echtgenote Frieda Fluck, is in 1975 opgericht met een tweeledig doel. Enerzijds is zij gericht op het bewaren en beheren van de archieven, auteursrechten en intellectuele nalatenschap van Cornelis van Eesteren en Theodoor van Lohuizen. Anderzijds stimuleert de stichting via subsidies de ontwikkeling van stedenbouw, planologie en landschapsarchitectuur in de geest van Van Eesteren en Van Lohuizen.
	23_ML: De EFL Stichting steunt onderzoek, studiereizen en publicaties op het raakvlak van onderzoek, ontwerp, politiek en beleid waarin het gedachtegoed van Van Eesteren en Van Lohuizen een eigentijdse betekenis krijgt. Zij is vooral op zoek naar subsidieaanvragen waarin lessen uit het verleden worden gekoppeld aan actuele vraagstukken. Bijdragen van de EFL-Stichting dienen een directe inhoudelijke relevantie te hebben. Jaarlijks vinden vier bestuursvergaderingen plaats tijdens welke de subsidieaanvragen worden behandeld, getoetst en af- dan wel toegewezen worden
	24_ML: Het fonds beheert het nagelaten vermogen van Cornelis van Eesteren.
	26_ML: De bestuursleden ontvangen jaarlijks een onkostenvergoeding. Het bureau is uitbesteed aan een secretariaat op afstand voor een afgesproken aantal uren per jaar.Met ingang van 2021 is een werkstudent uit het veld aangetrokken om meer publiciteit te genereren en toe te zien op de inhoudelijke verslaglegging.
	27_ML: Het door AEF geschreven rapport ‘Het best bewaarde geheim van Nederland’ (onderzoek naar de Profilering van de EFL Stichting) heeft geleid tot het voorstel om een Open Oproep te organiseren. De Open Oproep met het thema ‘klimaatrechtvaardigheid’ zoekt naar antwoorden door het vizier te richten op de driehoek van ontwerp, onderzoek en beleid en de kruisverbanden daartussen. De EFL Stichting is ervan overtuigd dat het samenwerken van deskundigen van verschillende achtergronden en werkvelden zal bijdragen aan de kwaliteit van nieuwe perspectieven en inzichten op het gebied van klimaatrechtvaardigheid. In 2021 is een begin gemaakt met meer bekendheid voor de Stichting genereren. Naast een LinkedIn pagina en een Instagram account, is ook de website van de EFL Stichting helemaal vernieuwd. Er is meer ruimte voor nieuwsberichten en subsidieaanvragen kunnen nu volledig digitaal worden ingediend. In 2021 werden 23 subsidies toegezegd en 21 subsidieaanvragen afgewezen.
	25_ML: Naast het steunen van relevant onderzoek, publicaties en projecten, is de Stichting actief betrokken bij de Van Eesteren Fellowship aan de TU Delft. Tevens is de Stichting eigenaar van een museumwoning en naastgelegen pand in Alblasserdam. Het vermogen is grotendeels belegd in aandelen en obligaties. 
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27: 
	_MLT: 
	knop: 


	3: 
	1: 
	1_A7: 832500
	2_A7: 42689
	3_A7: 789811
	4_A7: 3972
	5_A7: 793783
	6_A7: 537260
	7_A7: 31153
	8_A7: 4108
	9_A7: 6836
	10_A7: 
	11_A7: 
	12_A7: 17050
	13_A7: 8929
	14_A7: 
	15_A7: 1467
	16_A7: 5475
	17_A7: 612278
	18_A7: 181505

	2: 
	1_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 0
	4_A7: 
	5_A7: 0
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 
	17_A7: 0
	18_A7: 0

	3: 
	1_A7: 125000
	2_A7: 38000
	3_A7: 87000
	4_A7: 3900
	5_A7: 90900
	6_A7: 295000
	7_A7: 30000
	8_A7: 1900
	9_A7: 6500
	10_A7: 
	11_A7: 
	12_A7: 17050
	13_A7: 7400
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 13200
	17_A7: 371050
	18_A7: -280150

	0: 
	0: 2021
	1: 2020
	2: 2022

	0_JR: 2021
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	4_ML: Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 181.505. De baten zijn € 85.552 [2020 € 113.710] vanwege lagere inkomsten uit dividenden en couponrente. De lasten zijn € 11.857 lager dan in 2020, in hoofdzaak vanwege lagere huisvestingskosten en lagere advieskosten. De kantoorkosten daarentegen waren hoger vanwege de vernieuwing van de website. Het saldo van baten en lasten, vormende het exploitatieresultaat bedraagt € - 32.155 [2020 € -15.584] vanwege lagere opbrengst dividenden en couponrente. Het ongerealiseerd koersresultaat beleggingen bedraagt € 749.695 tegen € 174.311 in 2020. De werkelijke opbrengst aan dividend en couponrente bedraagt € 81.580. Het bedrag aan toegezegde subsidies en bijdragen aan projecten is aanzienlijk hoger dan in 2020 vanwege het open call project. [€ 164.553 in 2020; € 537.260 in 2021]In 2021 is in totaal een bedrag van € 355.000 toegezegd aan projecten en is uitgekeerd € 118.834. Aan subsidies is in 2021 toegezegd een bedrag van € 185.230 en is uitgekeerd € 134.746. Het netto resultaat over 2021 is flink hoger dan in 2020 [€ 181.505 in 2021 tegen € - 4.997 in 2020] vanwege het hogere koersresultaat. Het eigen vermogen is na verwerking van het positieve resultaat gestegen naar€ 8.850.106.



