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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting N.H. Bos; stichting ter bevordering van de tuin- en landschapsarchitectuur

Nummer Kamer van
Koophandel

09144431

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

Postbus 15, 6700 AA Wageningen

Telefoonnummer

0317420377

E-mailadres

info@nhbos.nl

Website (*)
RSIN (**)

8137.81.504

Actief in sector (*)

- Primaire sector -

Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)

- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

n.v.t.

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

vier

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.M. Fontein

Secretaris

H. Kijne

Penningmeester

M. van Buuren

Algemeen bestuurslid

W. Diekema

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

X

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

X

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

X

X

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
De Stichting heeft ten doel de bevordering van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland en het verrichten van alle verdere

Doelstelling
handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
Statutaire doelstelling Opleidingen landschapsarchitectuur
De belangrijkste activiteit van de Stichting is om studenten aan de academische opleidingen landschapsarchitectuur in Nedervan de instelling.
land - aan de Wageningen Universiteit, de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en bij de Technische Universiteit Delft - met
Wat wil de instelling gerichte toelages te ondersteunen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld toelagen voor studiereizen of studie van speciale onderwerbereiken?
pen, om toelagen aan de opleidingen ten behoeve van de ontwikkeling van de studenten of het ondersteunen van symposia en

congressen georganiseerd door of toegankelijk voor studenten.
Talentbeurs
Met het instellen van de talentbeurs voor jonge veelbelovende landschapsarchitecten wil de Stichting jonge landschapsarchitecten
in staat stellen zich te verbreden en te verdiepen aan het begin van hun professionele carrière. Elk van de drie hierboven genoemde opleidingsinstituten nomineren jaarlijks een van hun afstudeerders. Een jury bestaande uit vakgenoten en het bestuur van de
stichting NHBos kiezen uit deze nominaties de persoon die de Talentbeurs ontvangt. Bij de uitreikingen van de Bijhouwerprijs
krijgen deze talentvolle landschapsarchitecten de gelegenheid hun project en vak ontwikkeling te delen met de vak gemeenschap.
Bijhouwerprijs
Met de toekenning van de Bijhouwerprijs worden een keer in de drie jaar bijzondere verdiensten op het gebied van de landschapsarchitectuur beloond en daarmee onder de aandacht van een groter publiek gebracht. De prijs bestaand uit een geldbedrag
van €25.000 en een wisselbokaal. De prijswinnaar besteed het bedrag aan een project, activiteit of evenement dat een relatie
vertoond met het gelauwerde werk.
Onderzoeks- en publicatiesubsidie
De stichting ondersteunt initiatieven die gericht zijn op het vastleggen van achtergronden en resultaten van de vak beoefening als
mede de reflectie daarop. Inmiddels is op deze manier een lange lijst van publicaties over het vak van de Landschapsarchitectuur
uitgebracht. De website van de stichting geeft daarover meer informatie.

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?

De Stichting geeft stipendia aan studenten in de masterfase van de opleidingen landschapsarchitectuur; riekt jaarlijks een
talentbeurs uit, geeft onderzoeks- en publicatiestipendia en reikt driejaarlijks de Bijhouwerprijs uit.
Stipendia tweemaal per jaar; de Talentbeurs jaarlijks; de Bijhouwerprijs driiejaarlijks (de volgende in 2023).
Zie hiervoor en het Beleidsplan.

De Stichting verkriijgt haar inkomsten via beleggingen van het kapitaal dat Mw. N.H.Bos bij haar overlijden aan de stichting heeft overgedragen.
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Algemeen (vervolg)
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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

Open

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

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.

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

Open

2

Balans

Balansdatum

–

–

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat versc

Activa
Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Financiële vaste activa

€
€

€

+
0

€

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

+
0

+
€

0

+

+
Totaal

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

€

0

€

Zie hiervoor het financieel jaarverslag op de site van de Stichting N.H. Bos op
https://www.nhbos.nl/.

0
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chijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Passiva
Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderingsreserve

€

€

Overige reserves

€

€

+
€

0

+
€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

0

+
Totaal

€

0

+
€

0
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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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+
0

€
€

+
0

+
0

€
€

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

0

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

+

€

+
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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.

Zie hiervoor het financieel jaarverslag op de site van de Stichting N.H. Bos op
https://www.nhbos.nl/.

Zie hiervoor het financieel jaarverslag op de site van de Stichting
N.H. Bos op https://www.nhbos.nl/.

Open

