
   

 

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite een aantal gegevens publiceren. In dit 

document vindt u dit terug. Bij aanvullende vragen kunt u ons bereiken via de algemene 

contactgegevens op onze website (e-mail of telefoon).  

 

Algemene instellingsgegevens 

 

Naam: Stichting Vrienden van Phusis 

RSIN nummer: 8500.41.636 

Adres: Esstraat 1a, 9401 NS Assen 

Bestuur: Dhr. A. Scheer (voorzitter) 

Dhr. E. de Bruin (secretaris) 

 

Doelstelling en beleid 

 

Doelstelling 

In de statuten van Stichting Vrienden van Phusis is vastgelegd als doelstelling: 

“De stichting heeft ten doel het op alle manieren ondersteunen van het werk 

van de stichting Stichting Phusis, gevestigd te Assen en het verrichten van al 

hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn. De stichting dient daarmede het algemeen belang en heeft geen 

winstoogmerk. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het 

bijeenbrengen van (geld)middelen.” 

 

Beleid 

De activiteiten van Stichting vrienden van Phusis 

Tot en met 2012 zijn geen activiteiten ontplooid door Stichting Vrienden van Phusis. 

 

Financiering van de activiteiten 

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door: 

- giften en donaties 

- subsidies en sponsorbijdragen 

- hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten 

- hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 

 

Het vermogen van de instelling en financieel beleid 

Indien vermogen ontstaat mag de stichting geen uitkeringen doen aan een oprichter of bestuurder. 

 

Personeelsbeleid en beloning bestuurder 

De stichting heeft tot op heden geen personeel. 

(On)Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden vergoed. 

 

  



   

 

Verantwoording 2012 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten  

Tot en met 2012 waren er geen activiteiten specifiek vanuit Stichting vrienden van Phusis.  

 

Financieel verslag 

In onderstaande tabel staan de belangrijkste gegevens uit het jaarverslag 2012: 

 

Balans 31-12-2012 

 Balanstotaal activa € 0 

    

 Eigen vermogen € 0 

 Balanstotaal passiva € 0 

    

Resultatenrekening 2012 

 Opbrengsten € 0 

 Overige kosten € 0 

 Financieel resultaat € 0 

 

In 2012 waren geen medewerkers werkzaam (0 FTE in 2011). 

 


