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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)


	1	Algemene gegevens fonds
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: Drs C.A.M. Peters (lid v/h Dagelijks Bestuur, voorzitter)
	15: Ir G.C.A. Dorresteijn Rba (lid v/h Dagelijks Bestuur, secretaris/penningmeester)
	14: Ir G.C.A. Dorresteijn Rba (lid v/h Dagelijks Bestuur, secretaris/penningmeester)
	16: Mr H.J. Rietberg (lid v/h Dagelijks Bestuur, vice-voorzitter)
	17: Dr P.G.P. Herfs (lid v/h Dagelijks Bestuur, vice-voorzitter)
	10: Nederland
	11_A4: 0
	12_A4: 4
	7: [Onderwijs en wetenschap ]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	18_ML: Het bestuur van de Stichting bestaat statutair uit de hoogleraren Oogheelkunde van het Universitair Medisch Centrum te Utrecht, oogartsen en bestuursleden met onder meer juridische- en financiële achtergrond. Er is een rooster van aftreden.
	0: Dr. F.P. Fischer-Stichting
	5: www.fischerstichting.nl
	2: Achtersloot 212-C, 3401 NZ IJsselstein
	4_EM: info@fischerstichting.nl
	1_KVK: 41177384
	6_RSIN: 804220359
	3_TEL: 0651474335
	21_ML: De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de oogheelkunde in de ruimste zin en het bijeenbrengen van fondsen daartoe.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het verlenen van geldelijke bijdragen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg en opleiding op het terrein van de oogheelkunde,
- het openstellen van haar wetenschappelijke collectie, en
- alle andere wettige middelen, die bevorderlijk voor het doel kunnen zijn.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.
	23_ML: De Stichting steunt uiteenlopende projecten voor de oogheelkunde. De meeste steun gaat naar grensverleggende onderzoeken. Veel onderzoeken worden afgerond in een proefschrift. Voorts heeft de Stichting een oogheelkundige verzameling, welke in beheer is gegeven bij het Universiteitsmuseum te Utrecht.

Voor de projecten waaraan een bijdrage wordt geleverd wordt verwezen naar het onderdeel projecten op de website.
	24_ML: Het Eigen Vermogen van de Stichting en de nog niet betaalde toezeggingen van de projecten zijn nagenoeg geheel vastgelegd in Financiële Vaste Activa. De effectenportefeuille wordt beheerd door ABN AMRO MeesPierson overeenkomstig een mandaat met risicoprofiel "matig offensief". De Stichting financiert haar activiteiten uit de opbrengsten van de Financiële Vaste Activa.
Het gemiddelde resultaat op de Financiële Vaste Activa is de basis voor aan projecten toe te kennen bedragen. De Stichting beoogt niet het maken van winst.
De Stichting heeft stamvermogen dat in het verleden is gevormd. De Stichting hanteert als stamvermogen: EUR 6.500.000.
	26_ML: De leden van het Algemeen Bestuur, waaronder de uit zijn midden benoemde leden van het Dagelijks Bestuur, ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid voor de Stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte kosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.
	27_ML: Het Dagelijks Bestuur heeft in het boekjaar 2021 twee keer vergaderd en het Algemeen Bestuur ook twee keer. In deze vergaderingen is het algemene beleid besproken en zijn de lopende projecten en de projectaanvragen behandeld. Toekenning van enkele projecten heeft plaatsgevonden. Tevens heeft overleg met de bankier plaatsgevonden over het gevoerde en te voeren beleggingsbeleid van de Stichting.
De wetenschappelijke staf van de afdeling Oogheelkunde  van het UMCU heeft tijdens de vergaderingen de voortgang van diverse, door de Stichting gefinancierde projecten toegelicht.
Door het Algemeen Bestuur wordt jaarlijks het beleid vastgesteld en goedgekeurd. Evenzo wordt er jaarlijks een jaarrekening opgesteld en door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Voor het activiteitenverslag wordt verwezen naar het onderdeel jaarrekening op de website.
	25_ML: De baten van de Stichting zijn de opbrengsten van het belegde vermogen. De kosten zijn voor circa 95% gerelateerd aan de doelstelling van de Stichting (oogheelkundige projecten en de oogheelkundige verzameling) en de overige kosten betreffen algemene- en beheerskosten. Het Eigen Vermogen van de Stichting bedraagt ruim EUR 6,5 miljoen en is belegd in effecten en spaarrekeningen. Door het handhaven van het Eigen Vermogen kunnen de activiteiten van de Stichting uit het rendement in continuïteit worden (mede-)gefinancierd.

Voor het beleidsplan wordt verwezen naar het onderdeel ANBI op de website.
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27: 
	_MLT: 
	knop: 


	3: 
	1: 
	1_A7: 976973
	2_A7: 1574
	3_A7: 975399
	4_A7: 50
	5_A7: 975449
	6_A7: 360515
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 14240
	10_A7: 0
	11_A7: 0
	12_A7: 1121
	13_A7: 0
	14_A7: 0
	15_A7: 0
	16_A7: 1464
	17_A7: 377340
	18_A7: 598109

	2: 
	1_A7: 1996
	2_A7: -147
	3_A7: 2143
	4_A7: 50
	5_A7: 2193
	6_A7: 261974
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 13513
	10_A7: 0
	11_A7: 0
	12_A7: 668
	13_A7: 0
	14_A7: 0
	15_A7: 0
	16_A7: 1487
	17_A7: 277642
	18_A7: -275449

	3: 
	1_A7: 268000
	2_A7: 500
	3_A7: 267500
	4_A7: 0
	5_A7: 267500
	6_A7: 250000
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 14000
	10_A7: 0
	11_A7: 0
	12_A7: 2000
	13_A7: 0
	14_A7: 0
	15_A7: 0
	16_A7: 1500
	17_A7: 267500
	18_A7: 0

	0: 
	0: 2021
	1: 2020
	2: 2022

	0_JR: 2021
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	4_ML: De Stichting heeft in de boekjaren 2020 en 2021 te kampen gekregen met de gevolgen van de corona pandemie. Dit heeft voor de Stichting gedurende beide boekjaren geresulteerd in sterk wisselende noteringen ter beurze voor haar Financiële Vaste Activa. Echter, door de voldoende aanwezige liquide middelen, ten dele opgenomen onder de Financiële Vaste Activa, verwacht de Stichting haar activiteiten voor de korte en lange termijn onverminderd te kunnen continueren.
De verwachting voor 2022 is qua kosten gebaseerd op een bestendige gedragslijn met betrekking tot het toekennen van projecten en andere aan de doelstelling van de Stichting gerelateerde kosten.
Het uiteindelijke resultaat zal wederom in belangrijke mate worden bepaald door het resultaat op de Financiële Vaste Activa. De doelstelling is in principe een resultaat van nihil te behalen hetgeen inhoudt dat het vermogen van de Stichting intact blijft en zodoende de doelstelling kan worden gecontinueerd.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel jaarrekening op de website.



