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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting
4 1 1 9 8 3 9 5

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

Nassauplein 9, 2011 PG HAARLEM
0 6 1 9 0 1 2 1 9 0

E-mailadres

uestichting@gmail.com

Website (*)

https://www.ue-stichting.nl/

RSIN (**)

Actief in sector (*)

8 0 6 2 5 7 8 7 8

Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

0

Aantal medewerkers (*)

1 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Drs. P. Koomen

Secretaris

Dr. E.J. van Nieukerken

Penningmeester

Dr. P. Oosterbroek

Algemeen bestuurslid

Zie voor de overige bestuurders de volgende link:

Algemeen bestuurslid

https://www.ue-stichting.nl/index.php/contact

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?

Uitgangspunt voor het beleid van de stichting is de doelstelling zoals die in de statuten
bij de oprichting in 1937 is bepaald. Dit betreft het bevorderen van de entomologische
wetenschap in Nederland. De stichting tracht dit doel te bereiken door subsidie te
verstrekken ten behoeve van activiteiten op het gebied van de Nederlandse
entomologie. Subsidie wordt onder meer verleend voor het doen van onderzoek, het
afleggen van werkbezoeken, het bijwonen van congressen en symposia, het
ondersteunen van de uitgave van publicaties en het gebruik van apparatuur benodigd
voor entomologisch onderzoek.
Naast het verlenen van subsidies geven de statuten een aantal andere terreinen aan,
zoals:
- Instellen of doen voortbestaan van een speciale leerstoel aan een Nederlandse
universiteit. - Het onderhouden en verrijken van de bibliotheek van de Nederlandse
Entomologische Vereniging - Het geven van subsidies voor het onderhoud en
huisvesting van openbare verzamelingen op Entomologisch gebied- Het toekennen
van prijzen op Entomologische gebied.

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?

Verwezen wordt naar de volgende link op de website van de UES:
https://www.ue-stichting.nl/images/stories/pdfs/beleidsplanueskort.pdf

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

De inkomsten van de stichting bestaan uit inkomsten uit beleggingen en opbengsten
uit dividenden, coupons en bankrente.
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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).

Het vermogen van de stichting is in beheer gegeven aan de ABN AMRO MeesPierson
en staat op een vermogensbeheerrekening.

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

https://www.ue-stichting.nl/images/stories/pdfs/beleidsplanues
kort.pdf

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

De bestuurders zijn onbezoldigd en de stichting heeft geen personeel in dienst. De
bestuurlijk secretaris ontvangt een vergoeding voor de ondersteuning van het bestuur
en het onderhouden van de financiële administratie en alle daarbij behorende
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.

In 2021 werden bedragen beschikbaar gesteld voor: studiereizen, veldonderzoek,
bijwonen van congressen/ symposia, aanschaf van microscopen en het toewijzen van
de MSc-Thesisprijs 2021.
zie de volgende link: https://www.ue-stichting.nl/index.php

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

Open

Op 1 september 2021 is na een vertraging van één jaar, de Bijzondere Leerstoel aan
de Radboud Universiteit Nijmegen ingegaan en wordt bekleed door Prof. Dr. D.C.E.
(Dirk) Maes. Alle aangegane verplichtingen in dit kader zijn in de balans van de
stichting als schuld opgenomen.

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

€

854.475

€

233.688

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

€

33.653

€

29.294

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

820.822

€

204.394

Overige baten

€

43.567

€

59.202

Totale baten

€

864.389

€

263.596

€

0

Doelbesteding/giften/donaties

€

43.567

€

59.202

€

0

Personeelskosten

€

0

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

0

€

0

€

0

Administratiekosten algemeen

€

12.672

€

12.123

€

0

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

0

€

0

€

0

ICT kosten

€

147

€

147

€

0

Bestuurskosten

€

666

€

1.000

€

0

Communicatiekosten

€

0

€

0

€

0

Financiële kosten

€

99

€

102

€

0

Afschrijvingen

€

0

€

0

€

0

Overige lasten

€

1.520

€

1.062

€

0

Totale lasten

€

58.671

€

73.636

€

0

–

+

–

+

€

0

€

0

€

0

€

–

+

Lasten

+
+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

805.718

+
+

€

189.960

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

+
+

€

0
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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.

De onder Overige baten opgenomen bedrag ad € 43.567 (2021) in 2020 € 59.202 is
ten laste van de subsidiereserves gebracht. Het onder Doelstelling opgenomen bedrag
ad € 43.567 (2021) in 2020 € 59.202 zijn de toegewezen en betaalbaar gestelde
subsidiebedragen in het kader van studiereizen, veldonderzoek, bijwonen van
congressen en symposia en in 2020 de aangeschaft vn een microscoop.
Toegewezen en door COVID-19 pandemie nog niet uitbetaalde subsidies zijn als
schuld in de jaarrekening van de stichting opgenomen.
Voor 2022 is evenals voor 2021 geen begroting vastgesteld.
De inkomsten uit vermogen (Baten) zijn door een volatiele aandelen markt zéér
onzeker, het is namelijk niet mogelijk om op voorhand de baten te begroten.
Dit geldt tevens voor de lasten. Het is derhalve niet mogelijk om de omvang van de
subsidieaanvragen te bepalen.
De jaarrekening is getoetst en opgemaakt door een onafhankelijk register accountant.

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

Open

