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Algemene gegevens fonds
Naam

Nekbakht Stichting

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 5 1 0 5 7

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

Poortstraat 22, 3572 HJ Utrecht

Telefoonnummer
E-mailadres

Website (*)

www.nekbakhtfoundation.org

RSIN (**)

8 0 4 6 4 3 4 9 0

Actief in sector (*)

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

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland en Frankrijk
0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

H.M.M. Claassen

Secretaris

M. van der Graaff

Penningmeester

A.A. Mas

Algemeen bestuurslid

J. Troelstra

Algemeen bestuurslid

P.J. Lont

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

Het doel van de Stichting is:
1: Het steunen en bevorderen van de Soefi-Boodschap van Pir-O-Murshid Inayat
Khan, zulks in de ruimste zin en op de wijze, zoals dit naar het uitsluitend oordeel van
het bestuur van de stichting dient te geschieden; en
2: Het verzorgen en het uitbreiden van de archieven en verzamelingen, bekend onder
de naam "Biographical Department" mede teneinde de bronnen van de
Soefi-Boodschap zo zuiver mogelijk te bewaren.
De stichting tracht bovenvermeld doel te bereiken met alle wettige middelen welke tot
het gestelde doel kunnen leiden.

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?

De stichting ontvangt haar inkomen uit beleggingen
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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

De stichting houdt vermogen aan bij een in Nederland gevestigde bankinstelling

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

https://www.nekbakhtfoundation.org/wp-content/uploads/2021/
05/Nekbakht-beleidsplan-2020-final-1.pdf

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

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging.
Bestuurders kunnen de door hen gemaakte onkosten declareren bij de Stichting.

Open

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.

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

www.nekbakhtfoundation.org

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 0

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

500.872

€

722.214

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

13.101

€

47.452

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

487.771

€

674.762

Overige baten

€

2.057.217

€

60

Totale baten

€

2.544.988

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

131.252

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

8.821

€

13.645

€

11.991

Administratiekosten algemeen

€

1.936

€

2.072

€

2.126

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

5.034

Overige lasten

€

33.098

Totale lasten

€

180.532

–

+

€

251.278

€

60.408

€

190.870

€

1.850

674.822

€

192.720

17.900

€

159.190

–

+

–

+

Lasten

€

€

391

+

€

€

8.817

€

30.889

€

74.908

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

2.364.456

€

1.585

+

2.000

€

3.000

€

12.246

€

190.553

+
€

599.914

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

€

2.167
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Staat van baten en lasten (vervolg)
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.

De baten stegen in 2020 met bijna EUR 1.836.000 tot iets meer dan EUR 2.558.000.
De stijging is voor EUR 2.055.410 het gevolg van de schenking en kwijtschelding
vordering door Stichting Nekbakht Fonds en door een lager positief resultaat (bijna
EUR 221.000) op de beleggingen in effecten.
De effectenportefeuille behaalde in 2020 een positief resultaat van EUR 451.879
(2019: EUR 672.638 positief). Hiervan is EUR 59.156 aan te merken als gerealiseerde
koerswinst.
Het ongerealiseerd koersresultaat beliep EUR 392.723. De koersstijging is 9,1 % op
jaarbasis (2019: 19,1 %).
Verder kan worden vermeld dat de stichting van plan is de doelbestedingen te
verhogen en ook één van de in bezit zijnde huizen wil laten verbouwen.
Het boekjaar 2020 was een uitzonderlijk jaar door de ontvangen schenkingen van
Stichting Nekbakht Fonds.

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

Open

