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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen

1 Algemene gegevens fonds

Actief in sector (*)

In welke landen 
is uw fonds actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van het fonds

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

J.W.Bouwman

J. van Dijke

E.C. de Jonge

B. van den Berg

Nederland

0

0

Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn

Levensbeschouwing - Wereldbeschouwing

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

J. Snoijink

Barth-Misset Fonds

www.barthmissetfonds.nl

Eerste Tuindwarsstraat 1-IIa, 1015 RT Amsterdam

info@barthmissetfonds.nl
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van het fonds. Wat wil 
het fonds bereiken?

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?

Hoe krijgt het fonds 
inkomsten?

De stichting heeft ten doel:
a. in Europa de leefomstandigheden van groot en klein slachtvee in de productie en bij 
vervoer te verbeteren.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het fonds financiert innovatieve projecten die deze missie ondersteunen. Jaarlijks stelt 
het fonds in een subsidieronde 200.000,- euro beschikbaar voor particulieren en/of 
organisaties om  zo'n project uit te voeren. Maatstaven voor subsidiëring zijn impact op 
dierenwelzijn, doorwerking in de sector, innovativiteit en uitvoerbaarheid. Om het debat 
over dierenwelzijn te stimuleren organiseert het fonds tweejaarlijks een challenge 
dierenwelzijn onder mbo-, hbo- en universiteitsstudenten. Voorts financiert het fonds 
een boekenreeks over dierenrechten. Ten slotte organiseert het fonds geregeld 
bijeenkomsten waar diverse betrokkenen (wetenschappers, representanten van 
dierenwelzijnsorganisaties, veehouders, veetransporteurs e.a.) met elkaar in gesprek 
gaan over dierenwelzijn in de veehouderij. 

Het Barth-Misset Fonds, een Algemeen Nut Beogende Instelling, bekostigt haar 
activiteiten met de financiële middelen die de oprichters van het fonds, filosofe Else 
Barth en econoom Henk Misset, bij leven verzameld hebben om het doel van het fonds 
te realiseren. Van dit legaat is na het overlijden van de erflaters het grootste deel 
belegd. Het fonds krijgt ook inkomsten uit deze beleggingen.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Bestuursleden ontvangen een vacatiebedrag van 150,- per vergadering. Het 
Barth-Misset Fonds heeft geen personeel, maar huurt voor voorkomende 
werkzaamheden (ondersteuning adviesraad bij subsidieronde, promotie 
dierenrechtenbibliotheek, organisatie jongeren challenge, communicatie over het 
fonds) op projectbasis mensen in. Beleidsbepalende bestuursleden die ook 
uitvoerende werkzaamheden doen en leden van de BMF-adviesraad krijgen hiervoor 
50 euro per uur betaald. Externe partijen (een communicatieadviesbureau, 
moderatoren bij discussiebijeenkomsten e.a.) krijgen een gangbaar uurtarief betaald. 

Gelden voor projecten worden verstrekt via een jaarlijkse subsidieronde. Zie voor tot 
op heden gefinancierde projecten https://www.barthmissetfonds.nl/projecten.

Zie voor overige activiteiten https://www.barth,issetfonds.nl/nieuws-en-agenda

https://www.barthmissetfonds.nl/over-het-fonds/jaarverslagen-

https://www.barthmissetfonds.nl/over-het-fonds/jaarverslagen-
https://www.barthmissetfonds.nl/projecten
https://www.barthmissetfonds.nl/nieuws-en-agenda

Open

Open
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2 Staat van baten en lasten 

Baten

Opbrengsten beleggingen

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

Subtotaal netto beleggingsresultaat

Overige baten

Totale baten

Doelbesteding/giften/donaties

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Administratiekosten algemeen

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

ICT kosten

Bestuurskosten

Communicatiekosten

Financiële kosten

Afschrijvingen

Overige lasten

Totale lasten

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ € €

+

–

+

+ +

– –

+ +

+ + +

Lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

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

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

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

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

237.287

34.467

202.820 0

202.820 0

197.018

122

253.892 0

2020 2019

2 0 2 0

37.025

12.945

6.585

197

-51.072 0

0

0

0

0

2021
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Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

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.

2 Staat van baten en lasten (vervolg)

https://www.barthmissetfonds.nl/over-het-fonds/jaarverslagen- Open


