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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Stichting Fulbright Commission the Netherlands

A. Pijpers

D.K. Korslund

Nieuwezijds Voorburgwal 19

6 8 2 7 8 1 9 5

5

5

8 5 7 3 7 2 4 2 7

0 2 0 5 3 1 5 9 3 0

Onderwijs en wetenschap 

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

info@fulbright.nl

J.W. Gunning; H.L. Kurman; A.M. Koolstra; P.R. Broholm; A.H.G. Rinnooy Kan

O. Cardentey; E. Gordenker; A. de Ruijter
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
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 de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Het ter uitvoering van de overeeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en 
het Koninkrijk der Nederlanden voor de financiering van bepaalde 
onderwijsuitwisselings-programma's de dato 16-10-1972 (het 'verdrag'), instandhouden 
en financieren van de Nederlandse America Commission for Educational Exchange.

De financiering van studies, onderzoek, instructies en andere educatieve activiteiten 
van of voor personen van de Amerikaanse nationaliteit in het Koninkrijk der 
Nederlanden, en van of voor personen met de Nederlandse nationaliteit in 
Amerikaanse scholen en leerinstituten gelegen in of buiten de Verenigde Staten van 
Amerika, 
en
de financiering van bezoeken en uitwisselingen tussen de Verenigde Staten van 
Amerika het Koninkrijk der Nederlanden van gekwalificeerde personen, in het bijzonder 
studenten, trainees, onderzoekers, docenten, instructeurs en professoren, 
en
de financiering van andere daar aan gerelateerde programma's en activiteiten, die zijn 
opgenomen in het budget dat is goedgekeurd door de Board.

De overheden van de Verenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der 
Nederlanden dragen beide in gelijke mate bij aan de financiering van de Stichting 
Fulbright Commission the Netherlands. Verder zijn er inkomsten van derden 
waaronder sponsorgelden van universiteiten en organisaties, bijdragen van 
onderwijsinstellingen en bijdragen van participanten.
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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 instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

De Stichting Fulbright Commission the Netherlands volgt voor het vaststellen van het 
maandloon en de dertiende maand de loonontwikkeling van de loonschalen die gelden 
voor de universiteiten, aangesloten bij de Vereniging van Samenwerkende 
Nederlandse Universiteiten (VSNU). Deze loonschalen zijn gepubliceerd op de website 
van de VSNU.

zie url naar jaarverslag

De inkomsten van beide overheden worden besteed aan de overheadkosten van de 
Stichting Fulbright Commission the Netherlands alsmede aan de financiering van 
beurzen. De inkomsten van derden worden voornamelijk besteed aan beurzen en 
specifieke programma's.

https://fulbright.nl/jaarverslag-en-beleidsplan/

https://fulbright.nl/jaarverslag-en-beleidsplan/

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

724.992 855.260

997.980

633.690 589.860

1.085.581

724.879 672.0540

2.083.561 2.117.174

2.083.561

724.879 672.054

2.083.561

780.665

1.336.509

0

2.117.174

2.117.174

3 0 0 9 2 0 2 1

30-09-2021 30-09-2020 (*) 30-09-2021 30-09-2020 (*)

De financiële gegevens zijn in overeenstemming met: 
1. De bepalingen in Titel 9 van het Nederlands burgerlijk wetboek deel 2. 
2. De financiële principes van de ‘Manual for Binational Commissions and Foundations’ opgesteld door de Office of Academic Exchange Programs 
Bureau of Educational and Cultural Affairs United States Department of State. 
3. De subsidie voorwaarden van de Ministeries OCW en BUZA.

De activa en verplichtingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de reële waarde. 
De vaste activa worden in het boekjaar volledig als kosten genomen en derhalve voor 100% afgeschreven, dit conform de richtlijnen van de 'Manual for 
Binational Commissions and Foundations'.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

53.043 108.700

793.858 893.189

729.919 495.083

12.000 12.000

1.535.777 1.400.272

2.702 900

2.702 900

2021 2020 (*)

1.591.522 1.509.872

921.616

4.511

500.222

45.240

5.592

5.866

722.909

4.783

463.377

41.548

2.194

41.615

52.825 29.160

55.650

1.538.697

204.286

1.480.712
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3 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.

Kosten en baten worden geboekt op basis van het ‘accrual’ principe. Baten worden 
genomen als ze op balansdatum zijn gerealiseerd en kosten worden genomen als ze 
voorzienbaar zijn op het moment van het opmaken van de jaarstukken.

Open




