Bij aAanvullende informatie Stichting Vrienden Interakt Contour Groep
In het kader van de ANBI-status publiceert Stichting Vrienden Interakt Contour Groep de volgende gegevens:
Officiële naam: Stichting Vrienden van Interakt Contour Groep.
Inschrijving KvK: Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08133421.
Fiscaal nummer van Stichting Vrienden van Interakt Contour Groep: 8144.24.272.
Post- of bezoekadres: Smithstraat 16, 8071 KW Nunspeet.
Telefoonnummer: 0341 251608
E-mailadres: vriendeninteraktcontour@outlook.com
Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling:
Statutair doel:
 Het financieel steunen van de Stichting Interakt Contour Groep, gevestigd te Nunspeet, door het
financieren en/of financieel ondersteunen van projecten van die stichting, alsmede projecten ten
behoeve van de individuele cliënten van deze stichting, welke niet op andere wijze kunnen worden
gefinancierd.
 Het verwerven en beheren van fondsen.
 Het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest
uitgebreide zin genomen.
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen.
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan en bestaat daarnaast uit
leden.
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter dan wel door twee andere
gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
De leden van het bestuur hebben recht op een door het bestuur vast te stellen onkostenvergoeding. Zij
ontvangen geen geldelijke beloning.
Bij de stichting zijn geen medewerkers in loondienst.
Actuele beleidsplan van de stichting:
 Het financieel ondersteunen van mensen met Niet Aangeboren hersenletsel (NAH). En
(mede)financieren van projecten ten behoeve van mensen met NAH. Onder voorwaarde dat het
cliënten van de Stichting Interakt Contour Groep te Nunspeet betreft. Dit alles in de ruimste zin van het
woord.
 Het jaarlijks bezoeken van locaties van Interakt Contour. En daar spreken met medewerkers en cliënten
om feeling te houden met en kennis te nemen van hun wensen en ideeën.
 Periodiek overleg plegen met de bestuurder van de Stichting Interakt Contour Groep over de gang van
zaken binnen Interakt Contour.
Middelen:
De middelen van de stichting voor het bereiken van haar doel bestaan uit:
 Inkomsten uit haar vermogen.
 Subsidies.
 Schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen.
 Uit andere hoofde door de stichting te verkrijgen inkomsten.

Erfstellingen mogen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Het vermogen van de stichting zal worden belegd op een risicomijdende wijze, volgens een door het bestuur
vast te stellen beleggingsbeleid.
Beleggingsbeleid:
 Vermogensbeheer is gebaseerd op de Uitgangspunten Rabo Beheerd Beleggen Exclusief. Het doel met
deze portefeuille is het vermogen te laten groeien (vermogensgroei). Dit bedrag is naar verwachting
niet nodig tot 1 januari 2050.
 Het risicoprofiel is Neutraal (Rabo-definitie):
Verder is er een wereldwijde spreiding over regio's en sectoren v.w.b. de aandelenbeleggingen op basis
van research van de Rabobank gericht op een stabiele portefeuille inspelend op de ontwikkelingen in de
wereldeconomie.
Minimaal 2x per jaar overlegt de penningmeester met de Rabobank over de portefeuillesamenstelling
en rendementen en doet hier zowel schriftelijk als mondeling verslag van aan de overige bestuursleden.
Wijzigingen in de bandbreedtes van de verschillende beleggingscategorieën bespreekt hij vooraf met de
bestuursleden en worden door het bestuur vastgesteld.
 Het neerwaartse risico in een slecht scenario bedraagt -15%. Het rendement kan negatiever zijn dan het
neerwaartse risico. Er is een kans van 2,5% dat het verlies in een jaar meer is dan -15%. Jaren met
negatieve rendementen kunnen zich meerdere keren na elkaar voordoen.
 Maatschappelijk verantwoord beleggen is belangrijk. Dit betekent dat in de beleggingen rekening
gehouden wordt met de effecten op mens en milieu. De aanbieders van deze beleggingen voldoen aan
een aantal internationale gedragscodes waaraan de Rabobank zich heeft gecommitteerd.
Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten van de instelling:
Het bestuur beoordeelt de binnengekomen verzoeken om giften en financiële ondersteuning en toetst die aan
de vigerende statuten.
Daarnaast voert zij een actief beleggingsbeleid. Beleggingen worden deels aangehouden in de vorm van
spaartegoeden en deels in effecten. Ten aanzien van de beleggingsportefeuille bij de Rabobank is gekozen voor
een beleggingsprofiel met beperkt risico (risicoprofiel “Neutraal” conform Rabobank documentatie).
In 2021 zijn er 16 aanvragen ingediend. Waarvan er 14 zijn gehonoreerd en 2 afgewezen.
Deze verzoeken zijn als volgt te specificeren:
Persoonlijke ondersteuning cliënten
Kolomboor
Slaaprobot
Bijdrage Pluktuin
Autorijlessen in aangepaste auto
E-bike
Praxfiets
2 Duo-fietsen
Headmouse en 3 koptelefoons
Bed, matras en lattenbodem
Fietslabyrinth
Totaal

€ 2.997,-€ 500,-€ 450,-€ 250,-€ 2.500,-€ 873,-€ 926,-€ 9.500,-€ 2.340,-€ 3.142,-€ 1.350,--------------€ 24.828,-=========

Wij gaan als volgt om met uw persoonsgegevens:
 Wij hebben uw persoonsgegevens goed beveiligd naar de actuele gebruikelijke standaarden of beter.
 Wij delen geen persoonsgegevens met anderen zonder dat dit nodig is op grond van wet- of regelgeving
of normale uitoefening van onze taak.
 Wij verkopen uw persoonsgegevens niet.
 Wij maken geen elektronisch profiel van u.




Wij slaan de persoonsgegevens gedurende minimaal 5 jaar op.
U kunt desgewenst inzage krijgen in uw persoonsgegevens.

Resultatenrekening 2021, met toelichting, van de stichting inclusief de ontvangen giften en erfenissen.
Baten
Opbrengsten rente en dividenden
€ 25.160,-Legaat
€ 2.000,-Ge- en ongerealiseerde koersresultaten
€ 194.089,----------------Totaal
€ 221.249,-Lasten
Toegezegde en betaalde bijdragen/giften
Bankkosten en provisie bank
Overige kosten

€ 24.828,-€ 15.278,-€ 3.852,---------------

Resultaat
Toelichting
Resultaat bestemming:
Toevoeging aan het vrij besteedbare eigen vermogen
Toevoeging van Niet-gerealiseerde beleggingsresultaten
Totaal

€ 43.958,--------------€ 177.291,-=========

€ 10.526,-€ 166.765,---------------€ 177.291,-=========

