Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Leerstoel Prins Bernhard
4 1 1 8 2 6 5 2

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

Antoon van Hooffplein 1-3, Arnhem
0 2 6 3 5 3 7 2 1 0

E-mailadres

alexvanhooff@burgerszoo.nl

Website (*)

www.princebernhardchair.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 8 9 0 7 7 4 8

Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, echter niet daartoe beperkt
0

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

A.P.J.M. van Hooff

Secretaris

E.F.F. barones van Voorst tot Voorst-van Heek

Penningmeester

S.A.C. Cox-Steenbergh

Algemeen bestuurslid

R.G.A. Boot

Algemeen bestuurslid

K.D. Schuyt-Tresierra Uganza

Overige informatie
bestuur (*)

Overige bestuursleden op www.princebernhardchair.org

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?

Het bevorderen in de ruimste zin van het woord van activiteiten van de bijzondere
leerstoel “Internationale aspecten van de natuurbescherming” aan de
Rijksuniversiteit Utrecht vanwege de Stichting Verjaardag Prins Bernhard, alsmede
fondswerving en fondsenbeheer ten behoeve van het voornoemde doel, zoals
omschreven in de gedeponeerde statuten.

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?

Het beleidsplan van de Stichting is te vinden onder “financials” en “Dutch policy plan”
op de website van de Stichting. (Link, zie hieronder).
De werkzaamheden van de stichting zijn erop gericht om samen met het WNF en de
UU de activiteiten van de leerstoelhouder van de op verzoek van de stichting aan de
UU gevestigde leerstoel mogelijk te maken.
Aan de stichting wordt invulling gegeven door vrijwillige bestuursleden die de
samenwerking tussen de verschillende partijen accomoderen door middel van
fondswerving, contractering, administratie, communicatie, etc. Het DB vergadert iedere
2 weken informeel. Een benoemingsadviescommissie van leden van de UU, de
Stichting en het WNF werken samen om een hoogleraar te vinden. De Stichting zorgt
dat voldaan wordt aan regels van goed bestuur. Tweejaarlijks vindt een formele
bestuursvergadering plaats. Een jaarverslag volgt ieder jaar.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting kreeg haar eerste inkomsten uit de Stichting Verjaardag Prins Bernhard,
die als doel had de giften voor het verjaarscadeau van de Prins te beheren. Na het
verdwijnen van die Stichting, beheert de Stichting Leerstoel Prins Bernhard een
bronbedrag. Daarnaast is een samenwerking met het Wereld Natuur Fonds tot stand
gebracht, als primaire donateur. Het WNF doet vijfjaarlijks een donatie die het mogelijk
maakt telkens de aan de Universiteit (Utrecht) gevestigde Leerstoel te verlengen en
een nieuwe hoogwaardige leerstoelhouder aan te trekken in samenwerking met de
Universiteit (Utrecht).

03 van 06

1

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).

De bronfondsen en de gift van het WNF worden beheerd op de bankrekening van de
Stichting, verspreid over een spaarrekening en een bestuursrekening, tnv Stichting
Leerstoel Prins Bernhard met rekeningnummer NL33ABNA0252215680.

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

https://images.ctfassets.net/8mhnyubt6mcx/2VOEXiGWp2JdRwhr2MScSF/
c87bfcf58c09a4db8b79d1ec6a98dc7e/BELEIDSPLAN_PBC_dutch.pdf

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

De bestuursleden en vrijwilligers zijn allen onbezoldigd.

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.

Het jaarverslag bevat een beschrijving van de activiteiten van het afgelopen jaar van
de Stichting alsmede van de activiteiten van de Leerstoel die is gevestigd aan de
Universiteit Utrecht. De meest recente jaarverslagen zijn te vinden op de website van
de Stichting. Zie de link hieronder.

Url van het activiteiten
https://assets.ctfassets.net/8mhnyubt6mcx/3ss2M1xVv4P02vYygaZyD2/e02bb5733
verslag. Vul de link in waar het 3ae3349749d58c9c972bf75/Jaarverslag_2020_Leerstoel_DEFINITIEF210401.3.pdf
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

40.495

€

+
€

192.789

+
247.576

+
Totaal

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

€

217.027

€

+

240.733

-3.526

+
€

217.008

237.207

54.787

€

217.027

-20.199

€

€
176.532

€

237.207

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

19

Totaal

€

217.027

+
€

247.576

€

10.369

€

247.576

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

5

€

44

Overige baten

€

+

€
€

0

+

40.000

+
40.000

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

5

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

17.295

Overige lasten

€

2.909

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

40.044

€

42.287

€

1.283

20.204

€

43.570

-20.199

€

-3.526

+

+
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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.

Het boekjaar 2020 is afgesloten met een negatief saldo. Dit is gedekt door baten uit
het verleden. Het vermogen van de stichting bestaat uitsluitend uit liquide middelen.
Hier zij verder verwezen naar de op de website van de Stichting gepubliceerde
jaarverslagen.

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

https://assets.ctfassets.net/8mhnyubt6mcx/3ss2M1xVv4P02vYygaZyD2/e02bb5733
3ae3349749d58c9c972bf75/Jaarverslag_2020_Leerstoel_DEFINITIEF210401.3.pdf

Open

