Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Wouter Keller Stichting

Nummer Kamer van
Koophandel

6 6 4 6 2 5 7 6

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

Waterkers 14 2925 TJ Krimpen aan den IJssel

Telefoonnummer

0 6 2 2 3 9 2 4 4 6

E-mailadres

wkeller@argitek.nl

Website (*)
RSIN (**)

8 5 6 5 6 4 5 6 4

Actief in sector (*)

Natuur en milieu
Welzijn - Overig welzijnswerk
- 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

W.J. Keller

Secretaris

T.B. Wolters

Penningmeester

L.D. de Bakker

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 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 Wouter Keller Stichting steunt onconventionele visies met name op het gebied van
politiek, milieu, energie en zorg. Daarbij wordt kritisch denken bevorderd door
meningsvorming en debat te stimuleren.
Daarnaast wil de Stichting de levenstandaard verhogen van hulpbehoevende mensen,
mn. gezinnen in arme landen en kinderen en ouderen in rijke landen.
Beide vormen van steun kunnen met participaties en/of donaties worden gerealiseerd.
Het toekennen van steun door de stichting vindt plaats op basis van drie kernwaarden:
- zorgvuldigheid, waarbij inhoud boven marketing gaat en (onafhankelijke) wetenschap
boven politiek;
- kleinschaligheid, waarbij eenvoud, decentraal en digitaal belangrijk zijn;
- sceptisch, waarbij vooral kritisch wordt gekeken naar overheden (incl. EU), NGO's en
media.
De Wouter Keller Stichting steunt alles dat met het voorgaande verband houdt en/of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting beoogt het dienen van het algemeen belang. De Wouter Keller Stichting is
een vermogensfonds.

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?

De komende jaren zal ca. 100K (100.000 euro) jaarlijks aan donaties worden
uitgekeerd. Hierbij wordt gestreefd aan meerdere begunstigde partijen (minimaal 4
partijen) jaarlijks te doneren. Zodoende is er ook sprake van
diversificatie bij de donaties. In bijzondere gevallen kan het bestuur beargumenteerd
anders besluiten en bv. een grote donatie te doen.
Eveneens kan jaarlijks maximaal 100K worden belegd in zgn. goede-doelen
participaties. Deze participaties kunnen bestaan uit leningen (obligaties) en of evt.
aandelen van startups en andere bedrijven of organisaties conform de doelstelling.
Ook hier wordt naar diversificatie gestreefd: maximaal 25K per partij. Dat is goed als
diversificatie (risicodemping), mits er voldoende 'kleine' participaties kunnen worden
gevonden. Dat blijkt tegen te vallen, de meeste startups kennen minimum 'tickets' van
50K. Als in een jaar onvoldoende goede-doelen participaties beschikbaar zijn, worden
de gelden gewoon belegd. In bijzondere gevallen kan het bestuur beargumenteerd
anders besluiten en bv. in een jaar één grote lening van 100K aangaan.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting heeft bij aanvang een grote gift ontvangen.
Daarnaast ontvangt de stichting incidenteel andere giften die samen het vermogen van
de stichting vormen, zo ook begin 2022. Naast giften ontvangt de stichting ook
rendement uit dat vermogen.
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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).

Zoals in de doelstellingen is verwoord zijn er twee typen begunstigden (zowel voor
donaties als participaties): steun aan "tegendraadse denkers" enerzijds en steun aan
zwakkeren anderzijds. Zoals in het beleidsplan is aangegeven, zal er ca 100K per jaar
aan giften zijn door de stichting en maximaal een vergelijkbaar bedrag aan
participaties (mn. leningen) in maatschappelijke startups (vergelijk de anbi stichting
Doen.nl).

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

https://anbi.nl/publicatieverplichting/wouter-keller-stichting/

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

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Voorts heeft
de stichting geen werknemers in dienst.

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.

https://anbi.nl/publicatieverplichting/wouter-keller-stichting/

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

https://anbi.nl/publicatieverplichting/wouter-keller-stichting/

Gestreefd wordt naar een ongeveer gelijke (50/50) verdeling per jaar voor beide typen
begunstigden (tegendraadse en zwakkeren), ongeacht de vorm van de steun (donatie
of participatie).

Open

Open
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Balans

Balansdatum

3 1

– 1 2

Activa

31-12-2021

– 2 0 2 1

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

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

2125652

Herwaarderings
reserve

€

€

€

2125652

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

€

1828336

€

1828336

€
€

1865

6625

+
€

1853

37478

+
€

8490

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

€

2134142

2133217

€

+
€

1867667

https://anbi.nl/publicatieverplichting/wouter-keller-stichting/

+
€

2133217

1566869

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

300000

Kortlopende schulden

€

€

798

Totaal

€

925

+
€

1566869

Bestemmingsfondsen

39331

+
Totaal

+

+
2134142

+
€

1867667
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

300000

€

300000

Financiële baten

€

6093

€

7496

Overige baten

€

349415

€

365899

+

€
€

0

+
0

€
€

300000

+

300000

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

655508

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

22

Overige lasten

€

1394

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

673395

€
€

87744

63750

€
€

1268

89160

€

65018

566348

€

608377

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
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://anbi.nl/publicatieverplichting/wouter-keller-stichting/

Open

