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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Fondation Custodia
7 1 0 9 4 2 6 1

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

Driebergsestraatweg 27
0 6 3 0 2 4 4 2 0 3

E-mailadres

secretaris@fondationcustodia.nl

Website (*)

www.fondationcustodia.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

0 0 7 6 5 6 9 6 8

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland en Frankrijk
2 4

Aantal medewerkers (*)

0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Dhr. prof. mr. C.E. du Perron

Secretaris

De statuten voorzien niet in een secretaris in het bestuur

Penningmeester

Dhr. mr. G.H.A. ter Kuile

Algemeen bestuurslid

Dhr. drs. C. baron van Tuyll van Serooskerken

Algemeen bestuurslid

Mevr. mr. S.E.B. Kingma

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) 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?

Het voortzetten van het werk van het echtpaar dat Fondation Custodia heeft opgericht,
te weten beheer, behoud en ontsluiting van hun kunstcollectie (Collectie Frits Lugt) en
kunsthistorische bibliotheek en het gebouwencomplex waarin deze zijn ondergebracht,
en het uitvoeren en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de
kunstgeschiedenis.

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?

Zie het beleidsplan voor de antwoorden op de hier gestelde vragen (via url)

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Inkomsten voornamelijk uit de rendementen op de beleggingen en donaties van
Stichting Simplicitas.
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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).

Zie hiervoor het beleidsplan (via url)

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

https://www.fondationcustodia.nl/Beleidsplan

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

Op grond van de door het bestuur vastgestelde Regeling bestuursvergoedingen geldt
dat de bestuursleden en plaatsvervangend-bestuursleden van de Fondation Custodia
aanspraak kunnen maken op een jaarlijkse bestuursvergoeding van € 5.000,-- voor het
voorbereiden en het bijwonen van de bestuursvergaderingen. Sommige bestuursleden
hebben afgezien van deze vergoeding.
Voor het voorbereiden en het bijwonen van bestuursvergaderingen ten behoeve van
met de Fondation Custodia verbonden entiteiten door de bestuursleden van de
Fondation Custodia, bestaat geen aanspraak op een bestuursvergoeding.
Gemaakte kosten in de uitoefening van de bestuursfunctie kunnen na declaratie
worden vergoed binnen de bij de Fondation Custodia gangbare maatstaven.

Open

Personeel: Nederlandse salarisregeling voor personeel in Nederland en Franse
salarisregeling voor personeel in Frankrijk.

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.

Zie hiervoor het beleidsplan (via url)

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

https://www.fondationcustodia.nl/Beleidsplan

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 0

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

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

678.875

€

€

600.000

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

€

284.643

€

280.000

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

394.232

€

320.000

Overige baten

€

3.505.528

€

2.216.000

Totale baten

€

3.899.760

€

€

2.536.000

Doelbesteding/giften/donaties

€

3.027.496

€

€

1.150.000

Personeelskosten

€

2.594.369

€

€

2.500.000

Huisvestingskosten

€

1.226.933

€

€

625.000

Administratiekosten algemeen

€

260.204

€

€

250.000

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

0

€

€

0

ICT kosten

€

23.130

€

€

25.000

Bestuurskosten

€

25.305

€

€

25.000

Communicatiekosten

€

145.570

€

€

145.000

Financiële kosten

€

830

€

€

1.000

Afschrijvingen

€

0

€

€

0

Overige lasten

€

146.097

€

150.000

Totale lasten

€

7.449.933

€

4.871.000

–

€
€

+

–
0

€

+
0

–

+

Lasten

+

€
€

+
0

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

-3.550.173

+
€

0

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

+
+

€

-2.335.000
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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.

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

De opbrengst beleggingen bestaat geheel uit dividend. De kosten beleggingen bestaan
uit de beheerskosten van het vermogen en de betaalde buitenlandse bronbelasting.
Onder de overige baten is opgenomen een donatie van Stichting Simplicitas, ten
bedrage van 2.990.000 Euro, als bijdrage in het negatieve exploitatiesaldo van de
Fondation Custodia. Naar verwachting zullen de opbrengsten effecten van Stichting
Simplicitas, en als gevolg daarvan de donatie, in 2021 lager zijn; met het oog hierop
zijn in de begroting 2021 de lasten verlaagd.
De kosten voor doelbesteding bestaan uit collectiegerelateerde kosten (de verrichte
kunstaankopen, de kosten van het onderhoud van de collectie en de kosten van de
exposities en de publictaties) en uit verstrekte donaties (de kosten van de studiebeurs
die Fondation Custodia in samenwerking met het RKD verstrekt (Jacoba Lugt Klever
Fellowship), de kosten van de opleidingsplek voor een Junior Conservator die
Fondation Custodia in samenwerking met het Rijksmuseum heeft opgezet, en diverse
bijdragen aan publicaties en vertalingen).
De personeelskosten betreffen salarissen, sociale lasten en de kosten van inhuur van
personeel voor de beveiliging van het pand en de collectie in Frankrijk.
De huisvestingskosten hebben voornamelijk betrekking op de onderhoudskosten van
de panden in Frankrijk en Italie.

Open

