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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Aeres International Student Fund

Nummer Kamer van
Koophandel

0 0 0 8 1 9 8 5 9 1 0 2

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

Postbus 245, 6710 BE Ede

Telefoonnummer

0 8 8 0 2 0 7 0 0 0

E-mailadres

info@aeres.nl

Website (*)

www.aereshogeschool.nl/bedrijven-en-instellingen/aeres-international-student-fund

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

B.M.P. Pellikaan

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

M.H.C. Komen

IB 114 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Het bestuur van de stichting bestaat uit het College van Bestuur van Stichting Aeres
Groep, gevestigd in Ede.

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel bij te dragen in de studiekosten in de ruimste zin des woord
van buitenlandse studenten.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van
middelen, het beheren daarvan, het uitkeren van de middelen in de vorm van een
bijdrage in de studiekosten van armlastige buitenlandse studenten die onderwijs en
training volgen aan één van de instellingen van de Stichting Aeres Groep en voorts
door al hetgeen dat daartoe bevorderlijk kan zijn of daarmee in de ruimste zin verband
houdt. De stichting beoogt daarbij niet het maken van winst.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
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 instelling verricht een tweetal werkzaamheden:
Vermogen opbouwen welke noodzakelijk is voor het verstrekken van beurzen aan
studenten.
Beurzen beschikbaar stellen met het doel bij te dragen in de studiekosten in de ruimste
zin van het woord.
Beide werrkzaamheden zijn noodzakelijk en direct gekoppeld aan de doelstelling van
de instelling.
Weekzaamheden worden uitgevoerd op het moment dat vermogen verkregen wordt of
een beurs wordt aangevraagd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het vermogen van de stichting kan zij verkrijgen uit donaties, erfstellingen en legaten
die AISF uitsluitend onder boedelbeschrijving aanvaardt, schenkingen of op enigerlei
andere wijze verkregen ontvangsten, opbrengsten uit het vermogen van de stichting,
andere inkomsten en opbrengsten alsmede uit de winst van de commerciële
activiteiten van Aeres.

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).

De verkregen inkomsten kent het AISF via beurzen toe aan studenten. Vermogen dat
de stichting niet besteedt, houdt zij aan voor het toekennen van beurzen in de
toekomst..

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

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

De bestuurders van Stichting Aeres Groep vormen het bestuur van het AISF. Er wordt
geen aparte beloning verstrekt voor de bestuurswerkzaamheden voor Stichting AISF.

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.

Verantwoording voor de stichting AISF maakt onderdeel uit van het jaarverslag van
Aeres. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van het het desbetreffende
jaarverslag.

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

Medewerkers van Aeres Hogeschool voeren de werkzaamheden uit. Zij zijn in dienst
bij Stichting Aeres Groep, conform de cao hbo.
Er zijn geen vrijwilligers.

https://www.aeres.nl/verantwoording/jaarverslagen

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€

Materiële vaste activa

€

€

Voorzieningen

€

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

4.350

Totaal

€

81.072

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

81.072

€

+
€

81.072

€

81.072

78.086

+
0

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

69.961

€

8.125

€

78.086

+
€

78.086

€

78.086

+
Totaal

€

76.722

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Rijksbijdragen

€

€

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

€

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

12.075

Som van de overige baten

€

12.075

Overige Baten

+

€

15.000

€

15.000

+
Totaal baten

€

12.075

+
+

€

15.000

346

Lasten
Personeelskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Huisvestingslasten

€

€

Overige lasten

€

5.247

Totaal lasten

€

Saldo financiële baten en lasten

€

8.589

5.247

€

8.935

€

-67

€

-68

Resultaat

€

6.761

€

5.997

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

6.761

+

€

5.997

€
6.761

€

5.997

+
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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.

De staat van baten en lasten is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van
Aeres.

https://www.aeres.nl/verantwoording/jaarverslagen

Open

