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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)
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	1: 
	13: A.R.J. Croiset van Uchelen
	15: B.E.M.M. Uyttendaele
	14: 
	16: J. Detiger, P.B. Mensing, G.I. Nühn-Morris
	17: 
	10: Nederland, Ethiopië, Kenia, Malawi, Oeganda, Zuid Soedan en Sierra Leone
	11_A4: 0
	12_A4: 0
	7: [Welzijn - Overig welzijnswerk]
	8: [Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie]
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	5: https://www.dioraphte.nl
	2: Rhijngeesterstraatweg 40D, 2341 BV Oegstgeest
	4_EM: postbus@dioraphte.nl
	1_KVK: 17150595
	6_RSIN: 811835054
	3_TEL: 0622504796
	21_ML: Dioraphte heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel hebben het organiseren van projecten of activiteiten ten behoeve van: - kwetsbare groepen in de maatschappij, zowel in Nederland als daar buiten- de bevordering - alsmede de uitvoering - van wetenschappelijk onderzoek- Nederlandse podiumkunsten- Nederlands cultureel erfgoedalsmede al hetgeen hiermede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
	23_ML: Dioraphte kent donaties toe en verricht zelf geen activiteiten. Dioraphte steunde in 2021 355 projecten die verspreid over het kalenderjaar plaatsvonden. Bij de beoordeling van de toekenningen is de bijdrage aan de doelstelling leidend voor de besluitvorming door het bestuur.
	24_ML: Dioraphte's inkomsten bestaan uit baten uit vermogensbeheer.
	26_ML: De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door het bestuur. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. De belastingdienst is middels de brief van 15 december 2017 akkoord met de hoogte van het vacatiegeld van de bestuursleden.
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beloningsbeleid van het personeel, dat marktconform is. Er is geen CAO van toepassing.
	27_ML: 
	25_ML: Dioraphte kent donaties toe aan (ANBI) organisaties die actief zijn in de vijf sectoren Sociale Initiatieven in Nederland, Sociale Initiatieven Afrika, Wetenschap & Onderzoek, Podiumkunsten en Cultureel Erfgoed.
Het fonds houdt vermogen aan op spaarrekeningen en middels investeringen in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen.
	26: 
	_MLT: https://www.dioraphte.nl/algemene-richtlijnen-en-criteria/
	knop: 
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	4_ML: De totale baten zijn in 2021 relatief hoog, voornamelijk vanwege ongerealiseerde beleggingsresultaten. De beleggingsopbrengsten zijn lastig te begroten vanwege de volatiele eigenschappen van de marktwaarde.
De lasten bestaan grotendeels uit projecttoekenningen, die in 2021 EUR 13.1M bedroegen, ofwel 92% van de totale lasten in 2021. Dit bedrag is 14% lager dan begroot, onder andere vanwege vrijval van projecttoekenningen in 2021. De begroting van projecttoekeningen in 2022 is gelijk aan de begroting voor 2021, namelijk EUR 14.5M. 
De lasten voor personeel, huisvesting, administratie, ICT, communicatie e.d. bedragen 8% van de totale lasten en liggen in lijn met de begroting voor 2021. De begroting voor 2022 laat een lichte daling en verschuiving van de kosten zien. Dit is gerelateerd aan het in dienst nemen van twee werknemers, die de voorheen extern belegde activiteiten op het gebied van management, financien en administratie intern zullen verrichten.
 




