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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 

Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 

uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 

(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

Algemeen publiek

Alleenstaande ouders

Analfabeten

Chronisch zieken

Dak- en thuislozen

Dieren

Gedetineerden

Gelovigen

Gemeenschappen

Jongeren

Kinderen

Lhbtqi+

Mensen met een beperking

Milieu

Minderheden

Minima

Natuurgebieden

Oceanen en zeeën

Ouderen

Patiënten

Slachtoffers van geweld

Slachtoffers van natuurrampen

Slachtoffers van oorlog

Slachtoffers van seksueel misbruik

Studenten

Verslaafden

Vluchtelingen

Vrouwen en meisjes

Werklozen

Wildlife

Overig

Overige informatie 

bestuur (*)

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

Stichting de Internationale Graal Vermogensstichting

F.O.J. Duvane vanaf 1 april 2022 (M.A.T. Goemans t/m 30 maart 2022)

www.thegrail.org

M.C. dos Anjos da Conceicao

Nieuwegracht 51, 3512 LE Utrecht

C.E. Skyrm

2 7 2 5 3 0 4 3

8 1 3 1 0 0 8 6 0

0 3 0 2 3 3 3 3 6 4

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

Welzijn - Overig welzijnswerk

iltsect@thegrail.org



02 van 06

1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling

Statutaire doelstelling 

van de instelling. 

Wat wil de instelling 

bereiken?

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?

The Foundation's object is to provide support and assistance to the International Grail
Movement. The International Grail is an international movement and community of
women of different cultures, social backgrounds and generations. We trust in the Spirit
of God, Mystery and Source of Life. We are called to create a sustainable world,
transforming our planet into a place of peace and justice. We acknowledge that we are
part of the whole of creation, striving to live simply and to nurture a culture of care for
all the earth. We are determined to look for signs of hope in a complex world.
We are strengthened by the compassionate energy and creative action of women.
Born in the Catholic tradition, the movement is grounded in the Christian faith and
challenged by the radical call of the teachings of Jesus. Today we are women of
various religieus traditions and on life-giving spiritual journeys and we share the same
Grail vision. We recognize that in each of our Grail countries, our expressions of faith,
religion and spirituality reflect our own realities and cultures. We respect and
acknowledge these differences. Recognizing the global realities we confront, we are
committed to growing together and learning from one another.

1.The foundation is working for the advancement and empowerment of women
belonging to the International Grail.
2.The foundation receives its income from returns on investments, donations and
legacies. The Foundation does not engage in fundraising.
3.The Board has delegated the care for the management of the Funds to specialized
fund managers in line with its Investment Policy Statement.
4.Money can only be disbursed to the Disbursement Foundation (St. De Internationale
Graalbeweging Bestedingsstichting ANBI). Therefore requests for funds from other
organisations or individuals will not be accepted.

The foundation receives its income from returns on investments, donations and
legacies. The Foundation does not engage in fundraising.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor 

het statutaire bestuur, 

voor de leden van het 

beleids bepalend orgaan 

en voor het personeel 

(bijvoorbeeld CAO 

of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 

Vul de link in waar het 

beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-

verslag. Vul de link in waar het 

activiteiten verslag te vinden is.

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.

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 spaar rekening, 

beleggingen etc).

The members of the board do not receive any remuneration for their activities. They
are, however, entitled to a compensation for the costs made in exercising their function.

1. By exception there were no disbursements to the Disbursement Foundation in 2021
(St. de Internationale Graalbeweging Bestedingsstichting ANBI).
2. Investment of capital.
3. The board had a (Zoom- or Teams-) meeting 8 times in 2021.

1.The Board has delegated the care for the management of the Funds to specialized
fund managers in line with its Investment Policy Statement.
2.Money can only be disbursed to the Disbursement Foundation (St. De Internationale
Graalbeweging Bestedingsstichting ANBI). Therefore requests for funds from other
organisations or individuals will not be accepted.
Securities and savings are held in securities and savings bankaccounts.

See investment policy statement attached to this document. Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 

overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -

reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting

Geef hier een 

toelichting bij de 

balans of vul de url 

naar de jaarrekening 

in als hier een 

toelichting in is 

opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

6.738.261 5.858.704

22.171

5.600.570 5.637.994

5.000.000 4.000.000

16.630.150

43.834 39.287

730.344

16.630.150

17.382.665 15.535.985

752.515

10.600.570 9.637.994

17.382.665

26.700

14.518.805

990.480

14.518.805

1.017.180

15.535.985

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)

Activa (Assets)
Financiële vaste activa (Financial fixed assets): shares and bonds.
Passiva (Liabilities)
Continuïteitsreserve (Foudation capital): Increase of capital in accordance with foundation board decision which was formelized per amendment to the
articles of association of May 24th, 2022.
The earmarked funds have the following three earmarks:
- (HEF) education for Grail members who qualify for such assistance as specified in the Grail International Council Manual definitions.
- (IAF) providing international assistance and support for Grail members who qualify for such assistance as specified in the Grail International Council
Manual definitions.
- (Earmarked reserve) providing assistance and support to the International Grail Movement as specified in the Grail International Council Manual
definitions.
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3 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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €

+ +

Som van de lasten

0 0

0 0

1.966.049 743.381

2021 2020 (*)

1.966.049 743.381

4.838

102.281

385.000

5.123

94.740

1.842.133 239.453

16.797

123.916

19.065

503.928
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3 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.

Lasten (Expenses):
Financiële baten (Financial income and expenses): income from securities (dividends,
interest bonds,value changes and bank interest).
Financiële lasten (Interest and simular expenses): security management costs.
Overige lasten (Other costs): office and management expenses and audit costs.

The positive result of 2021 was added to the earmarked reserve and earmarked funds.

Open










