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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: CSGK B.V.
	15: T.A. Holtrop
	14: 
	16: M. Tacken, J.G. Langendonk
	17: S.C. Cannegieter, J.M. Prins
	10: Nederland
	11_A4: 0
	12_A4: 0
	7: [Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	18_ML: 
	0: Stichting de Merel
	5: 
	2: Churchillplein 5E, 2517 JW Den Haag
	4_EM: info@capitalsupport.nl
	1_KVK: 27265260
	6_RSIN: 815522836
	3_TEL: 0707112300
	21_ML: De Stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk en als charitatieve, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instelling -derhalve een ANBI instelling als bedoeld in artikel 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2021, bevorderen van de gezondheidszorg in de meest ruime zin van het woord, onder meer door het (doen) coordineren en stimuleren van wetenschappelijke onderzoek op het terrein van de gezondheidszorg.
	23_ML: De Stichting realiseert haar doelen voornamelijk door het financieel ondersteunen van medisch wetenschappelijk onderzoek dat elders moeilijk te financieren is (niche geneeskunde of te innovatief/risicovol voor andere subsidieopties) en aan projecten waarvan de resultaten de basis kan vormen van een grotere subsidieaanvraag elders.
De Stichting is een vermogensfonds en zal zelf geen fondsenwervende activiteiten ondernemen. Het is de bedoeling om het vermogen van de Stichting nominaal in stand te houden. Het bestuur stelt zich ten doel jaarlijks circa 3 à 4 % van het vermogen in de vorm van schenkingen uit te keren. Bij ontbinding van de Stichting zal een eventueel batig saldo worden besteed overeenkomstig het doel van de Stichting. Het bestuur van de Stichting komt in principe tweemaal per jaar bij elkaar om de aanvragen en lopende onderzoeken te bespreken.

	24_ML: Inkomsten uit eigen vermogen (rente, coupons en dividenden).
	26_ML: De bestuursleden ontvangen een vaste bestuursvergoeding van € 500,00 per jaar (met uitzondering van CSGK B.V.). Er is geen onkostenvergoeding v oor bestuursleden. De Stichting heeft geen personeel in dienst. 
	27_ML: Het bestuur van de Stichting komt tweemaal per jaar bij elkaar om de ontvangen aanvragen te bespreken. De administratie van het vermogen inclusief het opmaken van het jaarverslag is uitbesteed aan een externe administratieve organisatie. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en na controle door een 
externe accountant de jaarrekening door het bestuur vastgesteld.

Tijdens de vergadering wordt er een beslissing genomen over de donatieaanvraag. 
De aanvrager krijgt een schriftelijke melding van afwijzing of toezegging. 

	25_ML: Stichting de Merel doneert aan medisch onderzoek bij een aantal Academische ziekenhuizen in Nederland. De aanvragen worden besproken tijdens de bestuursvergadering. De aanvrager ontvangt een schriftelijke melding van afwijzing of toezegging, Het vermogen van de stichting van de stichting bestaat voor het grootste gedeelte uit beleggingen. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan ABN AMRO MeesPierson, middels een duurzaam mandaat.
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27: 
	_MLT: 
	knop: 
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	18_A7: -389500

	0: 
	0: 2020
	1: 2019
	2: 2021

	0_JR: 2020
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	4_ML: In de verslagperiode heeft de stichting voor € 375.000 aan subsidies toegezegd. 



