RENÉ VOGELS-STICHTING

Publicatie gegevens ANBI René Vogels Stichting over 2021
1.

De naam van de instelling;

René Vogels Stichting

2.

Het RISN van de instelling:

816064775

3.

Nummer Kamer van Koophandel:

41093215

4.

Contactgegevens van de instelling:

p/a Rijkesluisstraat 54, 5688 ED Oirschot

5.

De doelstelling van de instelling:

"Het verlenen van geldelijke steun aan het onderzoek,

voorkomen en behandelen van kanker, in het bijzonder om het doen van uitkeringen aan (rechts)personen die op het gebied van kankerbestrijding/onderzoek een wezenlijke bijdrage hebben geleverd, een en
ander in de meest ruime zin van het woord"
6.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling
a. Doelstelling van de stichting ; zie onder 5
b. Uitwerking doelstelling: Het bestuur van de René Vogels Stichting heeft deze doelstelling
geconcretiseerd en toegespitst tot: “het verlenen van geldelijke steun aan het onderzoek,
voorkomen en behandelen van kanker en in het bijzonder het beschikbaar stellen van gelden aan
personen die op het terrein van de kankerbestrijding onderzoek doen” Deze geldelijke steun wordt
verleend in de vorm van reisbeurzen voor jonge onderzoekers

7.

De bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuurders
Het bestuur van de René Vogels Stichting bestaat uit:
de heer J.J.M. Vogels, voorzitter
de heer L.J.A. Stalpers, secretaris
de heer P.D. Siersema, penningmeester
mevrouw C.C.Y. Vogels, bestuurslid
de heer L. Looijenga, bestuurslid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden

8. Staat van baten en lasten en balans 2021
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2021

2020

Baten
Giften

350

Financiële baten

24.778

9.616

TOTAAL BATEN

25.128

9.616

Verstrekte subsidies en giften
3.400

-1.820

Lasten

Financiële lasten

2.864

3.405

Overige lasten

3.803

2.088

10.067

3.673

TOTAAL LASTEN

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
15.061

5.943

Toelichting bij de staat van baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de in het boekjaar geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het boekjaar op basis van verkrijgingsprijzen. Winsten
op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen zijn verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn. De baten omvatten alle opbrengsten uit leveringen van goederen en
diensten aan derden. De lasten worden bepaald op basis van historische uitgaafprijzen. De rentelasten
betreffen het betaalde en te betalen bedrag aan interest over het boekjaar De rentebaten betreffen het
ontvangen bedrag aan interest over het boekjaar en het beleggingsresultaat op de effecten.

BALANS
31-12-2021

31-12-2020

Activa

31-12-2021
Passiva

Overige reserves

Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

2.352

2.352

0

125

311.467

295.789

6.153

9.926
319.972

319.972

302.881

303.720
302.881

303.720

17.091

4.472

319.972

308.192

308.192
Kortlopende schulden

TOTAAL

31-12-2020

308.192

Toelichting bij de balans
Volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Titel 9 BW 2) is de rechtspersoon geen stichting
waarop de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW van toepassing zijn. BW 2 titel 9 wordt vrijwillig toegepast.
De voorraad is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Vorderingen worden bij eerste verwerking
gewaardeerd tegen de reële waarde. Deze is gelijk aan de nominale waarde. Beursgenoteerde
aandelen worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum.
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde
Alle kortlopende schulden zijn bij de eerste verwerking in de balans gewaardeerd tegen de reële waarde.
Deze is gelijk aan de nominale waarde.

