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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting For Wis(h)dom Foundation
7 1 7 0 5 0 9 0

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

Gerrit van der Veenlaan 18A
0 3 5 3 0 3 2 4 0 0

E-mailadres

info@forwishdom.org

Website (*)

www.forwishdom.org

RSIN (**)

Actief in sector (*)

8 5 8 8 1 7 5 6 1

Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

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.

IB 115 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

F.W. Stroomberg

Secretaris

T.C. Berghuis

Penningmeester

F.W. Stroomberg

Algemeen bestuurslid

R.H. Bakhuizen

Algemeen bestuurslid

N.A.M. Urbanus (medisch deskundige)

Overige informatie
bestuur (*)

J.M.R. Meijer (medisch deskundige) en R. Roodhuyzen de Vries (algemeen
bestuurslid)

(*) 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 ondersteunen en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van
zeldzame ziektes, aandoeningen en / of andere ziekteverschijnselen en/ of ziektes
waar geen dan wel beperkte financiering voor beschikbaar is.

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?

Het bestuur beoordeelt projectaanvragen die binnenkomen en heeft betrokkenheid bij
lopende projecten middels rapportages die projectleiders tussentijds verstrekken en
gesprekken met de projectleiders over de voortgang. Dit contact loopt via de medische
deskundigen uit het bestuur. Voorts houdt For Wis(h)dom een website bij waarop de
projecten staan beschreven en waar ook de voortgang op wordt gerapporteerd.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

For Wis(h)dom is een vermogensfonds. De inkomsten zijn tot op heden verkregen uit
giften.
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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 komt aan haar projecten middels aanvragen die binnenkomen en via het
netwerk dat zij - mede door de medisch deskundigen uit het bestuur - inmiddels heeft
opgebouwd. Door de Corona pandemie hebben de aanvragen en projecten tijdelijk stil
gelegen. Hierdoor is nog niet al het beschikbare vermogen besteed. Het vermogen van
de stichting wordt niet belegd maar staat op de bankrekening van de stichting.
Aanvragen worden zorgvuldig bekeken door de medisch deskundigen, die hier
vervolgens ook onze Wetenschappelijk Adviesraad bij inschakelen.

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

https://www.forwishdom.org.pg2/over-ons

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 de werkzaamheden.

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.

Zie onderstaande URL die verwijst naar de projecten die de stichting momenteel
ondersteund en die zij ondersteund heeft.

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

https://www.forwishdom.org/projecten

Open

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

€

€

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

€

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

0

Overige baten

€

1.000.000

Totale baten

€

1.000.000

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

512.969

Personeelskosten

–

€

€
€

–

€

–

€

0

€

1.000.000

€

1.000.000

€

€

698.957

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

214

€

€

1.500

Bestuurskosten

€

3.166

€

€

2.000

Communicatiekosten

€

€

€

2.500

Financiële kosten

€

€

€

2.000

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

1.307

Totale lasten

€

520.047

+

0

€

+
0

+

Lasten

2.391

+

€
€

+
0

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

479.953

€

3.600

€

710.557

+
€

0

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

+
+

€

289.443
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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.

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

Vanwege het feit dat For Wis(h)dom nog een relatief jonge stichting is en daardoor nog
meer naamsbekendheid moet verwerven en vanwege de Corona pandemie, is zij er
nog niet in geslaagd alle beschikbare middelen te besteden. Aangezien
projectaanvragen kritisch bekeken worden en dienen te voldoen aan de doelstellingen,
zal dit iets meer tijd vergen. Hier wordt echter hard aan gewerkt.

Open

