Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Limelight Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

8 2 3 3 6 3 5 0

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

Prinsengracht 449A

Telefoonnummer
E-mailadres

enquiries@limelight.foundation

Website (*)

https://limelight.foundation

RSIN (**)

8 6 2 4 2 4 4 1 0

Actief in sector (*)

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

In Nederland en in landen die lid zijn van de Raad van Europa.
2

Aantal medewerkers (*)
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

John Caspers

Secretaris

Hannah de Jong

Penningmeester

Joseph Peeraer

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*1FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Limelight Foundation heeft een besluitvormend bestuur en daarnaast een uitvoerend
directeur.

(**) 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 stichting heeft ten doel om algemeen nut beogende stichtingen of projecten van
algemeen nut te ondersteunen, meer in het bijzonder het ondersteunen van
onafhankelijke, kritische journalistiek en maatschappelijke organisaties die zich
inzetten voor een onafhankelijke en vrije informatievoorziening in een democratische
samenleving, alles in de ruimste zin van het woord - zomede al hetgeen daarmee in
de meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

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?

Limelight Foundation verstrekt doorlopend donaties aan journalistieke en
maatschappelijke organisaties die helpen haar doelstellingen te verwezenlijken.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

De stichting heeft een toezegging ontvangen voor een periodieke gift ten bedrage van
EUR 3 mio per jaar. Deze toezegging loopt tot eind 2025.

Daarnaast verstrekt de stichting niet-financiële ondersteuning aan journalistieke en
maatschappelijke organisaties: Limelight Foundation stelt zich op als kritischconstructief sparring partner, biedt advies (over technologische aangelegenheden)
waar nuttig en mogelijk en koppelt begunstigden aan individuen en organisaties in het
netwerk.
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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).

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

Limelight Foundation ondersteunt journalistieke en maatschappelijke organisaties en
projecten van journalistieke en maatschappelijke organisaties die een sterk en vrij
informatie eco-systeem in het digitale tijdpkerk helpen versterken en beschermen
(conform de doelstelling van Limelight Foundation).

https://www.limelight.foundation/static/limelight-policy-planfoundation-2021-2024-b35dc4201180ec103e97db5d17dad6d0.pdf

Open

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

De leden van het bestuur van Stichting Limelight Foundation ontvangen een
sectorconforme vergoeding per vergadering.

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.

In 2021 heeft Stichting Limelight Foundation in totaal 10 donaties verstrekt in lijn met
haar doelstelling en met de prioriteiten en aandachtsgebieden van haar beleidsplan.
Het gaat grotendeels om meerjarige toezeggingen. In totaal is er voor een bedrag van
EUR 2.445.500,- aan donaties toegezegd. Deze donaties zijn alle terug te vinden op
onze website en in het jaarverslag.

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

Directie en medewerkers van Stichting Limelight Foundation ontvangen een
sectorconform salaris. Er is geen sprake van een CAO.

Verder is er een bestemmingsfonds opgenomen voor een donatie van EUR 350.000,die in januari 2022 is uitgekeerd.

https://www.limelight.foundation/static/limelight-annual-report-202155c0a24fa11eefac592ea5a88489675b.pdf

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten

2 0 2 1

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

Baten

Begroting (***)

Rekening

2021

2021

Opbrengsten beleggingen

€

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

€

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

0

Overige baten

€

3000000

Totale baten

€

Doelbesteding/giften/donaties

Rekening (*)

€

–

€

€

–

€

€

0

€

3000000

3000000

€

30000000

€

€

2795500

€

2445500

€

Personeelskosten

€

73703

€

73703

€

Huisvestingskosten

€

1401

€

1401

€

Administratiekosten algemeen

€

3403

€

3403

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

0

€

0

€

ICT kosten

€

24299

€

24299

€

Bestuurskosten

€

12100

€

12100

€

Communicatiekosten

€

0

€

0

€

Financiële kosten

€

5675

€

5675

€

Afschrijvingen

€

0

€

0

€

Overige lasten

€

15591

€

15591

Totale lasten

€

2581672

€

2931672

+

€

+

–
0

€

+
0

Lasten

+
+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

68328

+

€
€

+
0

+
€

418328

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

+
€

0
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
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 uitgaven van Limelight Foundation zijn in 2021 binnen begroting gebleven.
Het totaalbedrag van toegezegde donaties komt lager uit dan begroot. Het verschil van
EUR 350.000,- is gereserveerd voor een donaties die in januari 2022 is toegekend.

https://www.limelight.foundation/static/limelight-annual-report-202155c0a24fa11eefac592ea5a88489675b.pdf

Open

