Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Het Heilige Geesthofje

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 5 0 4 4 4

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

Paviljoensgracht 125

Telefoonnummer

0 7 0 3 6 3 5 2 6 4

E-mailadres

info@hetheiligegeesthofje.nl

Website (*)

https://www.hetheiligegeesthofje.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Monumenten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

mr. H. van Eesteren

Secretaris

M.E. de Lussanet de la Sablonière

Penningmeester

Jhr.mr. R.A. van den Bosch (rentmeester)

Algemeen bestuurslid

prof. dr. J.W.R. Nortier

Algemeen bestuurslid

Jvr. mr. M.H.J.P. van Buttingha Wichers

Overige informatie
bestuur (*)

De rentmeester maakt statutair geen deel uit van het 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?

1. De stichting heeft ten doel het behoud van historische monumenten, beschermd op
grond van de monumentenwet, en in het bijzonder van de panden Paviljoensgracht
nummer 51 tot en met 125 te 's Gravenhage, gezamelijk bekend als Het Heilige
Geesthofje.
2. De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a) het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
b) voor gerestaureerde panden zoveel mogelijk een passende bestemming te zoeken,
met name uit een oogpunt van volkshuisvestingsbelang (daarbij mede lettend op het
ten deze door de stichting door de jaren gevoerde beleid), terwijl ten behoeve van die
bestemming naar aanpassing van die gebouwen aan de eisen van deze tijd zal
worden gestreefd.
c. het sluiten van overenkomsten met derden terzake
d alle andere geoorloofde middelen, een en ander met dien verstande dat het behoud
en herstel der monumenten te allen tijde voorop zal staan en het beheren daarvan een
daavan afgeleide zal zijn.

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?

Hoofdlijnen van het Beleidsplan
Instandhouding van het hofje als Rijksmonument staat voorop. Het hofje bestaat uit 30
hofjeswoningen een beheerderswoning en een poortgebouw met opgang en
Regentenkamer.
Groot onderhoud wordt volgens plan uitgevoerd, waarbij tevens aanpassing aan de
eisen van de tijd plaatsvindt voor zover daarvoor ruimte bestaat in de begroting.
Leegkomende hofjeswoningen worden in beginsel aan alleenstaande personen ouder
dan 45 jaar verhuurd. Hun gezondheid moet in beginsel toelaten dat zij voor zichzelf
kunnen zorgen en het eigen huisje kunnen beredderen.
Bevordering van een harmonieuze samenleving in het hofje, met respect voor de
medebewoners en de beheerster van het complex.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Huurinkomsten
Subsidies
Rendement effecten
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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).

De inkomsten worden besteed aan het onderhoud van het complex uit 1616. Het
vermogen bestaat uit een in beleggingsmandaat aan ABNAMRO bank gegeven
portefeuille.

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

Open

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

Er worden aan de bestuursleden geen vergoedingen uitgekeerd, anders dan een
bescheiden jaarlijkse (vaste) onkostenvergoeding per bestuurslid voor het
voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen.

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.

Er waren vier woningmutaties (nieuwe huurders)
Door Covid werd de huur slechts met de inflatie verhoogd (2,6%)
Acitiviteiten als midwinterbijeenkomst, Open Monumentendag en bewonersoverleg
werden door COVID geschrapt
Er is regulier periodiek onderhoud gepleeg in het kader van het Periodiek
Instandhoudingsplan.
De dakkapellen bleken in slechte staat. Hiervoor wordt een apart renovatieproject
gestart.
Een groot deel van de keukens is vervangen
Het netto beleggingsresultaat was -0,54%
Er is regulier tuinonderhoud gepleegd

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

De beheerder heeft een arbeidsovereenkomst

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

94.617

1

€

+

€

94.617

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

48.624

€

49.065

Effecten

€

662.584

€

625.292

Liquide middelen

€

240.764

€

297.904

+
1

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

+

+
€

951.972

€

1.046.589

31-12-2019 (*)

€

0

820.782

€

+
€
€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

31.127

Totaal

€

1.046.589

+
771.264

€
€

194.680

173.541

€

+
€

771.264

€

820.782

Bestemmingsfondsen

0

972.261

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

972.262

€

27.457

€

972.262

+

Het Hofje is gewaardeerd op 1 euro
De effecten en de vorderingen zijn gewaardeerd op de nominamale waarde
De voorzieningen betreffen onderhoudsvoorzieninen

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

157.283

€

150.867

Subsidies van overheden

€

10.713

€

10.713

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

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

10.713

+

10.713

€
€

0

+

+
0

+

+

€

167.996

€

161.580

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

81.583

€

178.822

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

94.395

€

192.433

Saldo van baten en lasten

€

73.601

€

-30.853

Som van de baten

Lasten

€

12.812

+

13.611

€

+
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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.

De baten betreffen met name huurinkomsten
Subsidie betreft een langlopende SIM subsidie uit het restauratiefonds
De belangrijkste uitgaven zijn onderhoudsuitgaven in het kader van het meerjaren
onderhoudsplan

Open

