Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting The Kepler Cheuvreux Foundation
7 7 9 8 2 9 5 9

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

Johannes Vermeerstraat 9 , 1071 DK Amsterdam The netherlands
0 2 0 5 6 3 2 3 6 5

E-mailadres
Website (*)
RSIN (**)
Actief in sector (*)

https://www.keplercheuvreux.com/foundation
8 6 1 2 2 1 8 2 5
Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

France,Italy,Spain,U.K, Germany,The Netherlands, Belgium, Scandinavia, Switzerland.
5

Aantal medewerkers (*)

1 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

L.Quirin

Secretaris

R.Buller

Penningmeester

R.Buller

Algemeen bestuurslid

R.Botazzi

Algemeen bestuurslid

J.Hernandez

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

M.Kelly

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

The Kepler Cheuvreux Foundation is a non-profit organisation, and will only support
non-profit organisations, whether public or private.
It is the initial intention of aiding people who have been physically or economically
impacted by the Covid-19 pandemic. The Foundation is a long-term project and its
charitable giving scope will evolve over time.

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 de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

To reach its objectives, the Kepler Cheuvreux Foundation will in particular:
- Support public and private healthcare services providers in Europe, in particular in
critical contexts,
- Support charitable organisations which are supporting, in the short term, the victims
of the economic & social consequences of the Covid-19 crisis, and in the longer term,
deprived people,
- Support non-profit private and public healthcare research institutions throughout
Europe,
- Support European institutions hosting elderly or disabled people.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Income from donations has come from private persons, companies, Kepler Cheuvreux
Group, employees and clients of Kepler Cheuvreux Group.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

From inception to end 2020, disbursements were made to 14 beneficiaries such as the
Red Cross, Food Banks, various Charity Organizations in different European countries.
Cash and cash equivalents consist of a bank account balance kept at Rabobank.

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

https://www.keplercheuvreux.com/foundation

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

The management board of the Foundation consists of 5 members. Members do not
receive a remuneration.

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.

Report of activities in 2020 :

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

https://www.keplercheuvreux.com/foundation

Open

Income has come from Kepler Cheuvreux Group, aCharity Trading Day, held by Kepler
Cheuvreux on 26th November, raised a total of € 398,000 after execution, clearing and
settlement costs. Kepler Cheuvreux donated this sum to the Foundation.
a baking challenge, organized by Kepler Cheuvreux employees also contributed to
the Foundation.

Open

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

53.337

18.150

71.487

71.487

€

€

+

+

€

€

€

€

€

€

+

€

0

0

0

+
Totaal

Kortlopende schulden

Langlopende schulden

Voorzieningen

Bestemmingsfondsen

Overige reserves

Herwaarderingsreserve

€

€

€

€

53.337

31-12-2020

€

€

€

€

€

€

+

71.487

18.150

53.337

+

0

€

€

€

€

€

€

+

Other liabilities relates to accrued expenses for the 2020 financial statements audit.

The amount of the reserves reflects the freely available funds at balance sheet date and are not designated as continuity reserve, nor have a specific
destination.

Cash and cash equivalents consist of a bank account balance kept at Rabobank in Euro. The cash balance is freely at the disposal of the board.

€

€

€

€

31-12-2019 (*)

Other receivables relates to chargeable amounts to Kepler Cheuvreux Group under the Service Level Agreement in place.

Liquide middelen

Totaal

€

Effecten

€

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

Voorraden

€

+

0

€

€

Financiële vaste activa

Bestemmingsreserve

0

€

€

Materiële vaste activa

Continuïteitsreserve

Passiva
0

€

31-12-2019 (*)

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

€

0

– 2 0 2 0

Immateriële vaste activa

31-12-2020

Activa

– 1 2

3 1

Balans

Balansdatum

2
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

320.224

€

Baten van bedrijven

€

903.401

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

1.223.625

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

36.446

€

Overige baten

€

73

Som van de baten

€

1.260.144

320.224

€
€

+

+

+

€

+
0

€

+
0

€
€

+
0
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Staat van baten en lasten

2020

Lasten

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

1.168.201

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+
1.168.201

€

Besteed aan doelstellingen

€

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

38.606

Som van de lasten

€

1.206.807

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

+
0

€

53.337

+

€
€

€

+
0

0

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

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

https://www.keplercheuvreux.com/foundation

Open

