Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Bon Coeur
5 4 1 2 7 0 6 8

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

Hoorn 126A, 2404 HJ Alphen aan den Rijn
0 1 7 2 4 3 1 4 2 1

E-mailadres

info@stichtingboncoeur.nl

Website (*)

https://stichtingboncoeur.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 1 1 7 7 3 7 2

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.C. Goedhart

Secretaris

M.L. Goedhart-Noordhoek

Penningmeester

M.L. Goedhart-Noordhoek

Algemeen bestuurslid

N. Nijhof-Goedhart

Algemeen bestuurslid

C.H. Goedhart

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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?

De Stichting heeft als doel het ondersteunen van algemeen nut beogende
organisaties of projecten in Nederland of in ontwikkelingslanden, met doelstellingen op
het gebied van armoedebestrijding, kunst & cultuur, gezondheidszorg en (hulp)dieren
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Wij gaan voor:
- Een wereld waarin er ondersteuning is voor mensen die zich op financieel of sociaal
gebied in een kwetsbare positie bevinden;
- Een wereld waarin kunst & cultuur floreren en toegankelijk is voor iedereen die daar
interesse in heeft;
- Een wereld waarin gezondheidszorg wordt ondersteund en gestimuleerd;
- Een wereld waarin er ondersteuning mogelijk is door de inzet van (hulp)dieren
voor mensen met een beperking of ouderen. Daarnaast streven wij naar een
wereld waarin er voldoende aandacht is voor het welzijn van dieren.

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?

Stichting Bon Coeur biedt financiële ondersteuning in de vorm van donaties aan
initiatieven die bijdragen aan het realiseren van onze doelstelling. De Stichting zal
geen eigen projecten initiëren, gezien de beperkte uitvoeringscapaciteit van de
Stichting. De Stichting staat wel open om nieuwe, innovatieve projecten te
ondersteunen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten bestaan uit rendementen op het vermogen van de Stichting en
zullen worden aangewend om projecten en organisaties conform de doelstelling
te steunen. Als vermogensfonds doet de Stichting niet aan actieve fondsenwerving.
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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 (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Stichting Bon Coeur heeft sinds de oprichting ervaring opgedaan met het vinden
en beoordelen van goede doelen projecten. Het bestuur van Stichting Bon
Coeur zoekt pro-actief naar projecten die aansluiten bij de visie, missie en
doelstellingen. De goede doelen waarop de stichting zich richt zijn armoedebestrijding,
kunst & cultuur, gezondheidszorg en (hulp)dieren.

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

https://www.stichtingboncoeur.nl/docs/Beleidsplan%20Stichtin
g%20Bon%20Coeur%202022-2027_9f4ee5611c.pdf

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

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

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.

In het jaar 2021 is een bedrag van in totaal € 986.000 gedoneerd dan wel toegezegd
aan Stichting MS Research, Stichting BIO, Artsen zonder Grenzen, Vrienden van de
Hospicegroep Alphen aan den Rijn, Stichting KidsRights, Stichting Het Vergeten Kind,
Stichting Vluchteling, Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap, Stichting
Parkvilla, Ronald McDonaldhuis, Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk, Stichting
Homeplan, Stichting Hulphond Nederland, LINDA Foundation, Stichting Toegankelijke
Caravans Cote D'Azur, Vereniging Hendrick de Keyser, Stichting Oger SARdogs ,
Voedselbank Alphen aan den Rijn, Stichting Read to Grow, Stichting Vrienden van de
Remonstrantse Kerk, Stichting Opkikker, Bibliotheek Rijn en Venen, Stichting
Dierenambulance Alphen aan den Rijn.

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

De stichting houdt haar vermogen aan in de vorm van bank-/spaarrekeningen en
beleggingen.

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€ 51.828.753

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€ 55.978.253

€ 41.706.687

+

€ 51.828.753
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€ 41.706.687
€
€

1.503

8.918.010

€

+

7.741.883

+
€

8.919.513

7.743.462

+

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

€ 60.748.266

1.713.994

€ 47.703.629

+

+

€ 60.637.062

€ 49.417.623

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 60.748.266

1.579

€

€

Totaal

+

€

4.658.809

+
€ 49.450.149

€

111.204

32.526

+

https://www.stichtingboncoeur.nl/docs/Jaarrekening%202021_c5428c0b4e.pdf

+
€ 49.450.149
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

7.229.279

€

1.011.633

Overige baten

€

+

€
€

0

+

+
0

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

7.229.279

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

23.840

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

1.011.633

€
€

986.000

929.000

€

29.135

1.009.840

€

958.135

6.219.439

€

53.498

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
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.stichtingboncoeur.nl/docs/Jaarrekening%202021_
c5428c0b4e.pdf

Open

