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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.
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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?
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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).
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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
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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)


	1	Algemene gegevens fonds
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: Prof. dr. A.O. Lubbers
	15: Mr. W.R.M. Nan 
	14: Prof. dr. I.D. de Beaufort
	16: Dr. A. de Vries 
	17:  Prof. dr.  K.A. Ottenheym
	10: Nederland
	11_A4: 1
	12_A4: 
	7: [Kunst en cultuur - Monumenten]
	8: [Onderwijs en wetenschap ]
	9: [Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen]
	18_ML: Prof. dr. A.J.A. Stevens (per 23-03-2021) 

Drs. E. J. van den Bergh (tot 23-03-2021)
	0: Stichting dr Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds
	5: www.mullerfonds.nl
	2: Jan van Nassaustraat 102
	4_EM: info@mullerfonds.nl
	1_KVK: 41150365
	6_RSIN: 002877752
	3_TEL: 0703831241
	21_ML: De stichting heeft ten doel: 
a. het werkzaam zijn in het belang van het Nederlandse volk;
b. het werkzaam zijn als instelling van weldadigheid ten opzichte van Nederlanders.
In concreto wil de stichting jonge, veelbelovende Nederlanders financieel  ondersteunen in hun studie (universitair niveau of vergelijkbare hogere opleiding).

Daarnaast subsidieert het fonds diverse culturele doelen van landelijke betekenis.
	23_ML: Dit doen we door het geven van studiebeurzen aan studenten en subsidies voor:
Het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties, catalogi van tentoonstellingen en andere culturele en historische studies.
Restauratie van rijksmonumenten zoals kerken, orgels, molens en kunstvoorwerpen.
Uitreiken van prijzen zoals de Mullerprijs voor de maatschappij- en gedragswetenschappen onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
Andere culturele en wetenschappelijke doelen ter beoordeling van het bestuur. Zie voor criteria per categorie op de website. 

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Het bestuur vergadert vier keer per jaar over de aanvragen boven 3000,- , een afvaardiging van het bestuur vergadert  gemiddeld zeven keer per jaar over aanvragen tot 3000,- 

Daarnaast beoogt de stichting het vermogen zodanig te beheren dat dit ook op lange termijn in stand blijft. 
	24_ML: De inkomsten van de stichting bestaan uit de opbrengsten (beleggingen) uit het kapitaal van de stichter. De stichting werft niet actief nieuwe fondsen. 
	26_ML: Het bestuur is onbezoldigd. Het bestuur ontvangt een niet bovenmatig vacatiegeld. 

Het loon van de directeur is gebaseerd op inschaling RijksCAO.
	27_ML: Subsidies: dit jaar zijn 256 aanvragen ingediend, waarvan 172 zijn toegekend. In totaal is € 618.900 toegekend, 10 toezeggingen zijn ingetrokken (€ 14.982) . Deze intrekkingen vonden plaats omdat projecten geen doorgang vonden of omdat organisaties slechts ten dele een beroep deden op het toegezegde bedrag. Universitair hoofddocent Engelse literatuur dr. Nadine Akkerman ontving voor haar werk op het gebied van Engelse letterkunde en (vrouwen)geschiedenis de Dr. Hendrik Muller Prijs 2021, een bedrag van € 25.000. Deze prijs wordt uitgereikt in samenwerking met het KNAW. De uitreikingbijeenkomst is uitgesteld naar april 2022. De impact van COVID-19 heeft het bestuur in 2020 doen besluiten om in 2021 € 500.000 extra beschikbaar te stellen. I.s.m. met het Prins Bernard Cultuurfonds werd € 500.000 toegekend aan het themafonds "Erfgoedvrijwilligers" dat zich onder andere richt op digitalisering en technologische aanpassingen van kleinere erfgoedinstellingen. De regeling was een succes; in de eerste ronde werden 207 aanvragen gehonoreerd en meer dan 10.000 vrijwilligers uit heel Nederland werden gesteund.
Studiebeurzen: er zijn 216 aanvragen voor een studiebeurs behandeld, waarvan 164 aanvragen zijn gehonoreerd en 52 aanvragen zijn afgewezen. In totaal is € 588.817 toegekend aan beurzen. 23 toekenningen zijn ingetrokken met een totaal van € 66.234. De intrekkingen gebeurden meestal op initiatief van de student, omdat de stage of studie vanwege reisbeperkingen en coronamaatregelen geen doorgang kon vinden.




	25_ML: De doelstellingen worden gerealiseerd door het verstrekken van beurzen aan 
studenten, evenals door het verlenen van financiële steun aan instellingen en 
personen welke werkzaam zijn op wetenschappelijke, culturele, sociale dan wel op andere “het algemeen belang dienende”gebieden.


Het vermogen is ondergebracht bij een drietal vermogensbeheerders: Rabobank, Triodosbank en Banque J. Safra Sarasin.
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	4_ML: 2021heeft een financieel positief resultaat opgeleverd. Voor 2022 zijn de vooruitzichten minder gunstig. De eerste maanden van 2022 laten een daling van de waarde van het vermogen zien, in lijn met de beurskoersen in algemene zin. 
De stijging van het vermogen over de afgelopen jaren maakt dat verwacht mag worden dat ook een daling van de aandelenkoersen een voortgang van de huidige routine wat betreft de toekenningen (omvang en aantal) in 2022 niet in gevaar zal brengen.




