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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Pape-Fonds
4 1 1 5 1 3 1 7

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

Koninginnegracht 15, 2514 AB Den Haag
0 7 0 3 2 4 8 7 9 6

E-mailadres

info@papefonds.nl

Website (*)

www.papefonds.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

0 0 2 8 7 1 2 3 3

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

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

IB 115 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Mevr. mr. M.L. Sandberg-Crommelin

Secretaris

Dhr. mr E.P. Beimers

Penningmeester

Dhr. mr G.A. Scholten

Algemeen bestuurslid

Dhr. drs. F.J. van Harten, tweede Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Mevr. M.J.H. Giezen LLM ML, tweede Secretaris

Overige informatie
bestuur (*)

Dhr. drs. P. Havelaar, tweede Penningmeester

(*) 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 financiële steun met ideële of sociale strekking te verlenen
daar, waar zulks naar het oordeel van het bestuur doelmatig is.

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?

Stichting Pape-Fonds helpt mensen die om wat voor reden dan ook behoefte hebben
aan financiële ondersteuning. Het gaat daarbij doorgaans om urgente materiële noden
voor algemene dagelijkse levensbehoeften en schulden. Naast de hulpverlening aan
particulieren ondersteunt het Pape-Fonds ook organisaties met rechtspersoonlijkheid
die projecten uitvoeren ten behoeve van activiteiten en voorzieningen die de doelgroep
ten goede komen.
Het Pape-Fonds verstrekt het gehele jaar door giften zowel aan particulieren als aan
rechtspersonen, zolang het budget hiertoe toereikend is.
Het bestuur van het Pape-Fonds denkt dat eenmalige financiële hulp een bijdrage kan
leveren aan het verbeteren van levensomstandigheden van mensen.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Het fonds heeft een eigen vermogen. Het vermogen wordt waardevast in stand
gehouden en het beleid van het bestuur is er op gericht een optimaal rendement te
genereren ten behoeve van de schenkingen.
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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 (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Het grootste deel van het jaarlijks beschikbare budget wordt aangewend voor
individuele hulpverlening: schenkingen aan natuurlijke personen die om wat voor reden
ook in financiële problemen zijn geraakt. Aanvragen voor deze ondersteuning worden
ingediend door professionele hulpverleners werkzaam bij maatschappelijk werkende
instellingen, zorginstellingen of -onder voorwaarden- bewindvoerders. Een deel van
het budget wordt besteed aan projecten voor specifieke doelgroepen die extra zorg
nodig hebben.
Het fonds houdt vermogen aan in beleggingen en op een bankrekening.

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

https://papefonds.nl/assets/media/uploads/meerjaren-beleidspl
an-2021-2023_fn1nNTj.pdf

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

Aan de leden van het bestuur wordt geen beloning uitgekeerd.
De personeelsleden worden beloond in overeenstemming met de CAO voor de
Protestantse kerk Nederland

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 jaar 2020 was een jaar met grote gevolgen. Met de aanhoudende Corona crisis
verloren mensen hun werk en (een deel van) hun inkomsten.
Het aantal aanvragen voor particulieren dat in 2020 door het Pape-Fonds werd
behandeld nam - overigens in lijn met voorgaande jaren - wederom iets toe ten
opzichte van het jaar daarvoor.
Op het gebied van schulden is in dit rapportagejaar meer ondersteuning dan in
voorgaande jaren geboden door het Pape-Fonds. Een grote stijging is te zien in de
aanvragen en toekenningen met betrekking tot verhuiskosten. En ook werd een
aanzienlijk deel van het beschikbare budget besteed aan inrichtingskosten voor
mensen die voor deze kosten niet, of niet tijdig bij de Gemeente kunnen aankloppen.
Daarnaast blijft aandacht uitgaan naar de toegenomen aantal aanvragen voor
tandheelkundige kosten. En een ander aandachtsgebied is de mobiliteit. Te denken
valt aan aanvragen voor rolstoelbussen en electrische fietsen.
Het totaal aan toegewezen giften voor particulieren was € 1.312.760,

Open

Daarnaast is het volgende toegewezen aan projectondersteuning:
- Rechtspersonen algemeen € 30.584,- Rechtspersonen vakantie
€ 27.845.- Ouderen projecten
€ 25.750,- Overige projecten
€ 20.000,In totaal is in 2020 een bedrag van € 1.416.939,- besteed aan individuele hulpverlening
en projecten

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

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.

2 0 2 0

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

1.755.558

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

€

107.159

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

1.648.399

Overige baten

€

Totale baten

€

1.648.399

€

8.322.783

€

2.300.000

Doelbesteding/giften/donaties

€

1.362.853

€

1.269.927

€

1.423.000

Personeelskosten

€

109.966

€

91.449

€

101.925

Huisvestingskosten

€

18.026

€

17.666

€

17.950

Administratiekosten algemeen

€

52.056

€

40.289

€

37.250

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

Totale lasten

€

–

+

€

8.439.016

€

116.233

€

8.322.783

€

–

+

€

2.400.000

€

100.000

€

2.300.000

€

–

+

Lasten

+

€
€

1.542.901

+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

105.498

€

1.419.331

+

€

+
1.580.125

+
€

6.903.452

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

+
€

719.875
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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.

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

Open

