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Algemene gegevens fonds
Naam

MEESTER KOETSIER FOUNDATION

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 0 1 4 5 3

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

Sumatrakade 1379 1019RN Amsterdam

Telefoonnummer

0 6 5 5 1 2 8 2 0 0

E-mailadres

info@meesterkoetsier.nl

Website (*)

www.meesterkoetsier.nl

RSIN (**)

8 0 3 0 2 8 0 2 7

Actief in sector (*)

- Primaire sector Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

In welke landen
is uw fonds 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 fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Jan C Berger

Secretaris

Han Bekke

Penningmeester

Joep van Straaten

Algemeen bestuurslid

Mariëtte Hoytink

Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het bestuur bestaat uit een DB (voorzitter + secretaris), een penningmeester en een 4e
lid met brede kennis van de branche, echter zonder stemrecht ter vermijding van
conflict of intrest.

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

De Meester Koetsier Foundation stelt financiële middelen ter beschikking aan
(onderwijs) instellingen en studenten op het gebied van mode, confectie- en
textielkunde.
Met de focus op HBO / MBO richt de foundation zich op onderwijsinstellingen van
erkend middelbaar-, hoger en universitair niveau. Innovatie en duurzaamheid binnen
de curricula hebben een sterke voorkeur. Daarnaast subsidieert de Foundation
activiteiten,
die afgestudeerden op weg helpen. In bijzondere gevallen wordt geïnvesteerd in
uitzonderlijk individueel talent.
De Meester Koetsier Foundation onderschrijft het IMVO convenant, geïnitieerd door
INretail, VGT en Modint.

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

VISIE
- investeer in duurzaam "hoger niveau" onderwijs
- ondersteun innovatie in brede zin en stimuleer kennisdeling
MISSIE
De Foundation stelt middelen ter beschikking aan (onderwijs) instituten, instellingen en
bijzonder talent ter bevordering van innovatieve initiatieven op het gebied van mode,
confectie- en textielkunde welke leiden tot een hoger kwaliteitsniveau.
FOCUS
Innovatie / duurzaamheid / Instituut overschrijdende projecten / talent en instroom
bevorderende activiteiten.
FINANCE
De Foundation beoogt geen winstoogmerk, het jaarlijks bereikte vermogensresultaat
wordt in principe besteed aan subsidies
CONDITIES
Projecten zijn onderhevig aan tussentijdse evaluaties en monitoring.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Uitsluitend door resultaten uit vermogensbeheer.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De Foundation verstrekt financiële bijdragen t.b.v. projecten gericht op innovatie en
duurzaamheid, welke tevens een betere aansluiting van het mode onderwijs met het
bedrijfsleven bevorderen.In bijzondere gevallen wordt talent ondersteund

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

https://meesterkoetsier.nl/wp-content/uploads/2017/07/ONEpa
ger2017.pdf (zie bijlage op de website).

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

De Foundation kent een consistent beloningsbeleid. Jaarlijks wordt achteraf in januari
de vergoeding voor de bestuursleden vastgesteld. Uitgangspunten zijn het aantal
vergaderingen (vacatie geld) en uitvoerende werkzaamheden. Naast de frequente
contacten wordt geruime tijd besteed aan nieuwe ontwikkelingen en de verplichte (half)
jaarlijkse evaluaties van gesubsidieerde projecten. Frequent bezoeken van events en
bijeenkomsten zijn daar een onderdeel van. Bestuursleden hebben tevens,
onbezoldigd, namens de Foundation zitting in besturen en jury's, welke de voortgang
van een project niet alleen bevorderen maar ook bewaken.
Het bestuur maakt met uitzondering van accountancy geen enkel gebruik van derden.

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.

DOELBESTEDINGEN
In 2021 werd ca 255.000,- euro uitbetaald aan het volgende:
1. GERRIT RIETVELD ACADEMY
ontving een bijdrage t.b.v. eindexamen show.
2. MEESTER COUPEUR OPLEIDING
ontving een belangrijke bijdrage. De Foundation is founding father.
3. TMO
te Doorn heeft een bijdrage ontvangen t.b.v. de ondernemerleerschapslijn.
4. FASHION CLASS MAASTRICHT
werd ondersteund voor haar duurzame The Clash House project.
5.DENIM WEST
kreeg een bijdrage t.b.v. het onderwijs in het "Werk Ruimte" project in de Jeans Hallen.
6. BLUE SCHOOL
kreeg een belangrijke bijdrage voor de start van het innovatieve hybride retail project.
Uitvoerenden zijn 2 ROC'S. Mondriaan en Rijnland
7. AMSTERDAM FASHION WEEK
werd ondersteund voor LICHTING, het Fashion Event door afgestudeerde ontwerpers
van 6 Academy's.
8. BONNEFANTEN MUSEUM
kreeg een bijdrage voor restauratie mode textiel beelden van Ferdi Tajiri

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

zie hierboven

Het vermogen wordt beheerd door van Lanschot

Open

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 1

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2021

2020

2022

Opbrengsten beleggingen

€

506.191

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

55.297

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

450.894

Overige baten

€

Totale baten

€

450.894

€

281.753

€

0

Doelbesteding/giften/donaties

€

250.000

€

243.400

€

275.000

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

ICT kosten

€

6.005

€

4.021

€

Bestuurskosten

€

24.462

€

23.700

€

Communicatiekosten

€

Financiële kosten

€

Afschrijvingen

€

Overige lasten

€

2.396

Totale lasten

€

284.283

–

+

€

335.247

€

53.494

€

281.753

€

€

–

€
€

+

–
0

€

+

Lasten

€

1.300

€

€

€
€

120

€

(*) Optioneel, niet verplicht

€

€

120

€

+

€

€

1.006

€

273.497

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

1.250

166.611

+

€
€

+
275.000

+
€

8.256

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
€

-275.000
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting op de
staat van baten en lasten.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier een
toelichting in is opgenomen.
Geef ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen een toelichting.

BATEN
- uitsluitend resultaten uit vermogensbeheer
- de kosten van vermogensbeheer

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

NVT

LASTEN
- verstrekte subsidies wijken af van uitbetaalde ondersteuningen door voorzieningen op
toezeggingen die onmiddellijk worden vastgelegd
- ICT kosten zijn hoger door aanpassingen op de website + advieskosten ANBI
rapportage
- Bestuurskosten zijn de vergoedingen aan de bestuurders. Naast bestuurskosten (
bijwonen van vergaderingen) zijn het "overige werkzaamheden" ( zie beloningsbeleid).
Jaarlijks worden de bestuurskosten inflatoir geïndexeerd
- in de overige lasten zijn de kosten voor specifieke reiskosten, abonnementen en
algemene kosten opgenomen

Open

