Stichting Zuster Visser Fonds
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onder J
uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake rijksbelastingen, worden hierna de volgende gegevens
gepubliceerd:
. de contactgegevens
. de doelstelling
. het beleidsplan
. de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
. het beloningsbeleid
. het verslag van de uitgevoerde activiteiten
. de financiële verantwoording
Contactgegevens.
Naam
Stichting Zuster Visser Fonds
KvK
41141569
RSIN
811750516
Adres
Kamperfoelielaan 21, 3233CG Oostvoorne
Internet
www.zustervisserfonds.nl
e-mailadres
info@zustervisserfonds.nl
Doelstelling.
De Stichting heeft ten doel het verrichten van handelingen strekkende tot het verlenen van geldelijke
steun aan rechtspersonen voor doeleinden, welke, in de ruimste zin, vallen onder het begrip
“maatschappelijk werk”, zowel ter voorziening in maatschappelijke behoeften als ter bevordering
van wetenschap en geestelijke en sociale zorg.
De Stichting beoogt voorts het toekennen van geldelijke bijdragen aan charitatieve, culturele,
wetenschappelijke en in het algemeen nut beogende instellingen en instellingen die steun aan jeugd
en ouderen ten doel hebben.
Het verlenen van geldelijke bijdragen aan rechtspersonen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend
het algemeen nut beogen.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.
Beleidsplan.
De primaire doelstelling van het beleggingsbeleid is het genereren van beleggingsopbrengsten op
basis van de som van de directe beleggingsinkomsten (rente en dividend) en vermogensaanwas,
teneinde realisatie van de doelstellingen van de Stichting te financieren.
De beleggingsadviseur initieert tenminste tweemaal per jaar een overleg met het Bestuur over de
beleggingsstrategie, aan de hand van de nettoresultaten van de beleggingsportefeuille.
Bestuurssamenstelling.
Het bestuur van de Stichting bestaat op 31 december 2020 uit 4 leden:
J.C. Tuk
voorzitter / secretaris
J. van den Bor
penningmeester
A. Abbink – Kleijburg
algemeen lid
G. Stroeve
algemeen lid
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Door de beperkingen van Covid-19 heeft het bestuur gedurende het jaar 2020 twee keer vergaderd
en er is twee keer overleg geweest met van Lieshout & Partners met betrekking tot de
beleggingsstrategie.
Beloningsbeleid.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De betaling van de
vaste kostenvergoeding vindt tweemaal per jaar plaats.
Verslag uitgevoerde activiteiten.
Gedurende het jaar 2020 heeft de Stichting onderstaande stichtingen en verenigingen gehonoreerd
met een toegezegde dotatie:
Muziekvereniging Volharding, Oostvoorne.
Instrumenten t.b.v. jeugd
Historische vereniging Westelijk Voorne
restauratie grafmonument juffrouw Bijlaard
Oudheidkamer Oostvoorne
perspex pronkkast en website
Financiële verantwoording.
In de financiële verantwoording geven wij de balans en de verlies- & winstrekening weer.
Het boekjaar beslaat 12 maanden die gelijklopen met het kalenderjaar.
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