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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Kerkelijke Instelling Instituut voor Doven
1 7 2 6 0 0 3 3

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

Hoogstraat 21, 5271 SW Sint-Michielsgestel

Telefoonnummer

0 7 3 5 5 8 8 1 1 1

E-mailadres

fa@kentalis.nl

Website (*)

https://www.kentalis.nl/over-kentalis/documenten-van-kentalis

RSIN (**)

8 2 1 2 2 9 4 9 7

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Drs. M.J.M. van den Berg

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

F.J.M. Hoogenboom

Algemeen bestuurslid

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 verlenen van steun aan de dove mens en personen met ernstige communicatieve
beperkingen door:
- (I) het mogelijk maken van pastorale en maatschappelijke begeleiding, opvoeding en
zo nodig onderwijs, alles in de ruimste zin van het woord;
- (II) het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek gericht op de verbetering
van onderwijs en opvoeding van dove kinderen en kinderen met ernstige
communicatieve beperkingen en de integratie van dove mensen en mensen met
ernstige communicatieve beperkingen in de maatschappij. Indien de sub I en II
genoemde doelstellingen zijn verwezenlijkt kan ook steun worden verleend aan andere
gehandicapte mensen.

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?

De stichting beheert het vermogen, dat ontvangen is uit erfstellingen, giften en legaten,
bestemd voor Koninklijke Kentalis en zijn rechtsvoorgangers. Dit vermogen wordt actief
beheerd door beleggingen met behulp van een beleggingsstatuut, waarbij de jaarlijkse
beleggingsopbrengsten worden gereserveerd voor Koninklijke Kentalis. Met deze
reserve kunnen op lange termijn de uitkeringen aan Koninklijke Kentalis worden
gegarandeerd zonder het vermogen van de stichting aan te spreken.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Verhuur van panden en inkomsten 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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Het vermogen wordt belegd in de vorm van onroerend goed, effecten, bank- en
spaarrekeningen en leningen.

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).

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens de
vergoeding voor gemaakte onkosten.

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.

Verhuur van panden en inkomsten uit beleggingen.

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

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 1

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2021

2020

2022

Opbrengsten beleggingen

€

1.753.685

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

€

79.906

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

1.673.779

Overige baten

€

Totale baten

€

1.673.779

€

189.381

€

553.000

Doelbesteding/giften/donaties

€

635.848

€

1.162.799

€

1.117.315

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

516

€

483

€

14.600

Afschrijvingen

€

15.547

€

15.755

€

15.547

Overige lasten

€

34.481

€

24.548

€

24.550

Totale lasten

€

714.429

€

1.230.840

€

1.199.812

–

+

€

240.983

€

51.602

€

189.381

€

–

+

€

629.400

€

76.400

€

553.000

€

–

+

Lasten

28.037

€

+

27.255

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

959.350

€

+

27.800

+
€

-1.041.459

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

+
+

€

-646.812
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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.

Ook het jaar 2021 werd gekenmerkt door een onstuimig beleggingsklimaat.
Geopolitieke onrust en handelsoorlogen, dalende rentes en het Covid-virus eisten hun
tol. Het bestuur heeft op deze onzekerheden ingespeeld en ook in 2021 het
aandelenbezit verlaagd, het bezit aan staatsobligaties verhoogd en een aanzienlijke
post liquide middelen aangehouden.

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

https://www.kentalis.nl/over-kentalis/documenten-van-kentalis

Open

