CBF-Erkenningspaspoort

Hoge Veluwe Fonds
Fondsenwerving t.b.v. Het Nationale Park De Hoge Veluwe met als doel het in
zelfstandigheid behouden van natuur, kunst & architectuur.

Sinds 1 december 2020

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Het Nationale Park De Hoge Veluwe draait zelfstandig met eigen
verdienmodellen. Alle exploitatie kosten worden betaald uit deze
verdienmodellen. Het Hoge Veluwe Fonds verleent financiële
ondersteuning aan de grotere (natuur) projecten op het Park door
fondsen te werven.

Dat we na 85 jaar beheren in zelfstandigheid er nog ieder jaar in
slagen om jaarlijks ruim 600.000 mensen te laten genieten van
natuur, kunst en architectuur op Het Nationale Park De Hoge
Veluwe.

Toon cijfers over het jaar

2020

Dit gaven we uit in 2020

Dit willen we bereiken
Een Park die voor iedereen (nu en in
de toekomst) toegankelijk is en waar
iedereen optimaal kan genieten van
fantastische natuur, kunst en
architectuur.

€ 957.505

Maatschappelijk doel

76%

Werving

19%

Beheer en
administratie

5%

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Het Hoge Veluwe Fonds heeft een
ANBI status en werft op verschillende
manieren fondsen:
2. Particulieren: giftgevers, periodieke
schenkers, Vrienden van de Hoge
Veluwe (donateurs) en
nalatenschappen.
3. Vermogende fondsen: voor
specifieke natuurprojecten wordt een
aanvraag geschreven en ingediend
bij een van de vermogende fondsen .
4. Bedrijven/ zakelijke markt: Als
bedrijf kan je partner worden van het
Park en het bedrijf ontvangt hiervoor
vele gratis privileges.

€ 725.974

(Directe) dienst- en
hulpverlening

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2020

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2020

Fondsenwerving bedrijven en
particulieren in Nederland.
Aanvragen bij vermogende
fondsen en loterijen in
Nederland. Particulieren
onderscheiden zich in Vrienden,
periodieke schenkers, nalaters
en eenmalige giftgevers.

€ 1.020.416

€ 879.677

Bedrijven

54%

Bestemmingsreserves

67%

Particulieren

35%

Bestemmingsfondsen

23%

Organisaties
zonder
winststreven

11%

Continuïteitsreserve

10%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2020

Medewerkers

2 fte

Vrijwilligers

0

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

Kinderen, Natuurgebieden, Ouderen, Algemeen
publiek en Wildlife

Actief in

Nederland

Ga naar de website van het goede doel

