
 

Formulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen 

Naam:   Schumacher-Kramer Stichting 

Nummer van KvK: 41204989 

Contactgegevens: foundation@skf.nl 

Website:  www.skf.nl 

RSIN:   801657933 

Actief in sector:  Internationale hulp en mensenrechten – Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking 

   Internationale hulp en mensenrechten – Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking 

   Gezondheid – Medisch onderzoek en preventie 

In welke landen zijn 

we actief:  Over de gehele wereld (Europa, Azië, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika) 

 

Aantal medewerkers:  De stichting heeft twee personeelsleden in dienst (1.35 fte), belast met de  

   eerste screening van de projectaanvragen en de administratie daarvan. 

 

Aantal vrijwilligers: 4 (bestuursleden) 

 

Statutair bestuur van het fonds: 

Voorzitter:  T.I. van Bommel 

Secretaris:  F. Poen 

Penningmeester: E.O. Spier 

Algemeen bestuurslid: E. IJ. Spier 

 

Doelstelling:  
Doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: 
De stichting heeft ten doel het bevorderen van research op medisch gebied zomede van de geneeskundige en 
sociaal/medische zorg. Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.  
 
De stichting geeft invulling aan haar algemene doelstelling door het doen van missie-gerelateerde investeringen, 
alsmede uitgaven van de vruchten van het vermogen aan: 
- Het financieren van medische research, waaronder begrepen aan kanker gerelateerde projecten; 
- Het verlenen van materiele ondersteuning ter verlichting van noden in ontwikkelingslanden, waaronder    

  speciaal begrepen: 

a. projecten met betrekking tot sanitaire – en drinkwatervoorzieningen; 

b. het financieren van medisch instrumentarium en medische voorzieningen; 

- Het (klein- en grootschalig) bijdragen in exploitatiekosten van voorzieningen ten behoeve van 

gezondheidszorg, educatie (in principe niet zijnde “bricks & mortar”); 

- Het zo nodig al dan niet “op afstand” controleren van en adviseren over de gang van zaken bij lopende 

projecten; 

- Het in het kader van het vorengaande samenwerken met andere instellingen. 

 

mailto:foundation@skf.nl
http://www.skf.nl/


De vermelde doelstellingen worden op basis van zorgvuldig in de bestuursvergadering genomen besluiten, in 

voorkomend geval na raadpleging van externe adviseurs, praktisch ingevuld. 

 

Beleid/selectiecriteria: 
Wij zijn een betrokken financier, die ondersteuning biedt gericht op het verbeteren van gezondheid en welzijn 
van de meest kwetsbare mensen.  
- Betrokken financier: wij zijn betrokken bij degene die we financieren. We zijn geen ‘papieren gever’, 

maar willen onze expertise actief inzetten om samen met de ontvanger meer impact te realiseren (bijv. 
door inhoudelijke advisering, en/of samenwerking met andere projecten) 

- Onze Focus: we zoeken stichtingen, organisaties en/of initiatiefnemers die op een eigen - vaak niet 
standaard - manier het verschil willen maken. Vaak in een niche segment of daar waar geen of weinig 
hulp naartoe gaat.  

- Gezondheid en welzijn: we willen in brede zin een bijdragen leveren aan welzijn en gezondheid van de 
meest kwetsbare mensen, onder andere door financiering van medische voorzieningen, sanitaire – en 
drinkwatervoorzieningen en wetenschappelijk onderzoek. Wij beperken ons, in Nederland in 
principe  tot bijdrage aan ‘kanker gerelateerde’ projecten. 

 
Voor het honoreren van aanvragen hanteren we de volgende selectiecriteria: 
Aansluiting met de doelstellingen: in hoeverre voldoet de aanvraag aan onze doelstellingen? 
Financiële overwegingen: in hoeverre klopt de begroting, is het voorstel financieel duurzaam en zijn er andere 
financiers en/of zijn er plannen om andere financier aan boord te krijgen? 
Leiderschap: in hoeverre is er voldoende leiderschap om het plan daadwerkelijk een succes te maken? 
Vliegwiel: in hoeverre kan SKF met haar (financiële) bijdrage iets in beweging zetten dat zonder onze 
ondersteuning niet van de grond zou komen? 
Impact: hoe beoordelen we de verwachte impact van het initiatief en onze investering (zonder in de valkuil van 
de meetbaarheids-illusie te vallen) 
 
Het bestuur heeft gemiddeld 10x per jaar een bestuursvergadering waarvan notulen worden gehouden, naast 
een afzonderlijke besluitenlijst. 
 
Bestuursleden ontvangen vacatiegeld en vergoeding van eventuele onkosten. 
 
Een dubbel handtekeningensysteem wordt strikt gehanteerd. 

 
Controle van de jaarstukken wordt verricht door een registeraccountant. 
 
Hoe krijgt het fonds inkomsten: 

Samenstelling van het vermogen. De bestedingen van de stichting komen ten laste van het eigen vermogen, 

zoals dat destijds (1987) door de stichting is verkregen uit de nalatenschap van de heer Willem Schumacher. 

Het totale vermogen van de Stichting bestaat uit liquiditeiten, effecten en vastgoed.  

 

De stichting heeft geen winstoogmerk en werft geen gelden. De revenuen van het vermogen en eventueel het 

vermogen zelf, worden aangewend ter realisering van de doelstellingen. 

 

Het beheer van het vermogen geschiedt in overleg met externe adviseurs. 

 

 

 

 

 



Staat van Baten en Lasten          

  2020  2019  

  €  €  €  €  

BATEN          

Opbrengst beleggingen    782.875    3.911.373  

          

LASTEN          

Donaties  1.454.238    1.211.176    

Kosten beleggingen  78.077    58.189    

Personeelskosten  80.553    83.062    
Afschrijvingen op materiele 
vaste activa  40.824    15.546    

Bijzondere 
waardevermindering van 
financiele vaste activa  -    20.000    

Overige kosten  94.493    96.154    

    1.748.185    1.484.127  

            

          

Bestemming saldo van baten en lasten        

Bestemmingsreserve    -39.184    89.184  

Overige reserve    -926.126    2.338.062  

    -965.310    2.427.246  

          

Donaties          

De donaties besteed conform de doelstelling van de stichting kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

      2.020  2.019  

      €  €  

Sanitair en drinkwatervoorziening    550.100  257.600  

Exploitatie      314.748  392.221  

Educatie en voedsel      174.437  139.596  

Medisch - Gezondheidszorg      236.053  386.559  

Medisch-Research      175.000  20.000  

Kleine noden      3.900  15.200  

          

      1.454.238  1.211.176  

          
Van de uitgegeven donaties in 2020 (€ 1.454.238)  is € 120.785 specifiek toe te wijzen aan Covid-19 projecten. 
 


