Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

AutismeFonds

Nummer Kamer van
Koophandel

3 0 2 0 0 6 5 0

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

Weltevreden 4a

Telefoonnummer

0 3 0 2 2 9 9 8 0 0

E-mailadres

info@autismefonds.nl

Website (*)

www.autismefonds.nl

RSIN (**)

8 1 4 0 2 8 6 7 6

Actief in sector (*)

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Guus Alfrink

Secretaris
Penningmeester

Patrick Dannenburg

Algemeen bestuurslid

Nicole Boevé

Algemeen bestuurslid

Ria van ’t Klooster

Overige informatie
bestuur (*)

Dianne Vos (Algemeen bestuurslid)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

• De Stichting heeft ten doel het werven van financiële middelen voor het realiseren
van de doelstellingen van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en ten behoeve
van door de vereniging aan te wijzen doelen en/of projecten;
• Zij tracht dit doel te bereiken door het aanwenden van de volgende middelen:
a. Het in het algemeen verspreiden van informatie over de problematiek rondom de
aandoeningen uit het spectrum van autistische stoornissen;
b. Het werven van donaties en sponsorgelden

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 de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het AutismeFonds is opgericht en gelieerd aan de Nederlandse Vereniging voor
Autisme (NVA). Het AutismeFonds steunt projecten van de NVA die de participatie van
mensen met autisme aan de samenleving bevorderen. Hiervoor vraagt het
AutismeFonds donaties aan particulieren en aan bedrijven.
Dankzij haar vele donateurs heeft het AutismeFonds bijvoorbeeld de Autipas van de
NVA mede mogelijk kunnen maken en het maakt het ieder jaar de NVA Autismeweek
mede mogelijk.
Uiteraard is er nog genoeg te doen om een autismevriendelijke maatschappij dichterbij
te brengen. En te zorgen dat mensen met autisme optimaal geaccepteerd,
geïntegreerd en zelfredzaam zijn.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het AutismeFonds houdt zich actief bezig met fondsenwerving: gebruik wordt gemaakt
van werving van donaties bij particulieren en organisaties via de website
www.autismefonds.nl, via crowdfundingacties zoals voor fietstochten, via mailings naar
de donateurs; en telemarketing om donateurs te behouden. Ook worden
projectaanvragen en donatieverzoeken gestuurd naar fondsen en bedrijven voor
financiering.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

Het AutismeFonds is opgericht en gelieerd aan de Nederlandse Vereniging voor
Autisme (NVA). Het AutismeFonds steunt projecten van de NVA die de participatie van
mensen met autisme aan de samenleving bevorderen. Hiervoor vraagt het
AutismeFonds donaties aan particulieren en aan bedrijven.
Dankzij haar vele donateurs heeft het AutismeFonds bijvoorbeeld de Autipas van de
NVA mede mogelijk kunnen maken en het maakt het ieder jaar de NVA Autismeweek
mede mogelijk. Het AutismeFonds houdt een spaarrekening aan en heeft geen
beleggingen.

https://www.autismefonds.nl/over-het-autismefonds/

Open

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

Het AutismeFonds vormt een personele unie met de NVA. Voor de beloning van alle
personeelsleden wordt de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening gevolgd.
Aan de bestuurders van het AutismeFonds worden behalve onkostenvergoedingen
voor gemaakte kosten verder geen bezoldigingen verstrekt. Het jaarinkomen van de
directeur (in loondienst van de NVA) blijft onder het maximum volgens de VFI
Beloningsregeling. Daarnaast houden wij ons aan de gedragscode van het Instituut
Fondsenwerving en de Wet Normering Topinkomens.
Het AutismeFonds wordt bestuurd door een landelijk bestuur, dat zich op vrijwillige
basis inzet voor mensen met autisme en de vereniging. Onze deskundige
bestuursleden hebben hun sporen verdiend in het bedrijfsleven, de wetenschap of in
de (autisme)hulpverlening, en de meesten zijn daarnaast ervaringsdeskundig. Zie het
bestuurs- en directiereglement, versie 2020 van de NVA, dat ook gevolgd wordt door
het AutismeFonds.

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.

Projecten die het AutismeFonds (mede) heeft mogelijk gemaakt zijn o.a.:
• NVA Autipas
• NVA Autismeweek
• Nederlands Autisme Register
• Ouderen met autisme in Amsterdam
• NVA project Autisme en Stress
• NVA project Informatie na diagnose

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

Ook kunt u doneren daar waar ’t het hardst nodig is.

https://www.autismefonds.nl/over-het-autismefonds/

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

69.020

€

+
€

0

61.678

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

69.020

€

98.084

€
€

+

+
€

98.084

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

-29.064

Totaal

€

69.020

+
€

91.158

91.158

61.678

+
€

€

€

€

69.020

+

31-12-2019 (*)

61.678

€

-29.480

€

61.678

+

https://www.autisme.nl/wp-content/uploads/2021/07/Gewaarmerkte-jaarrekening-NVA-2020-inclusief-controleverklaring.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

32.893

Som van baten van particulieren

€

32.893

Baten van bedrijven

€

34.919

€

34.919

€

€

17.042

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

12.837

Som van de geworven baten

€

45.730

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

€

6.700

€

58.661

+

+

€

+
45.730

€
€

+
58.661
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

38.804

102.838

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€
€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

Som van de lasten

€

38.804

€

102.838

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

8.434

€

41.861

Saldo financiële baten en lasten

€

3

€

3

Saldo baten en lasten

€

6.929

€

-44.174

38.804

102.838

€

+

€

+

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

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

https://www.autisme.nl/wp-content/uploads/2021/07/Gewaarmerk
te-jaarrekening-NVA-2020-inclusief-controleverklaring.pdf

Open

