
Standaardformulier
publicatieplicht
AN BI vermogensfondsen

Naam

Numrner Kamer van

Koophandel

Contactgegevens. Vul minimaal I van de velden Adres, Telefoonnummer ofE-mailadres in

Adres iDe Run 6501

Telefoonnummer 1 0 . 4.0 . 2 , 6 . 8.3 . 4.5.4

E_mailadres !info@asmlfoundation.org

ASML Foundation

i 41093353

Website (*)

RSIN (**)

iwww.asmlfoundation.org

i 80360173

Actief in sector (*) iOnderwijs en wetenschap

i- Secundaire sector (indien van toepassing) -

i- Secundaire sector (indien van toepassing) -

iNederland, US, China, Taiwan, Zuid-Korea, Japan, Singapore, Hong Kong

Betaalde personeelsleden ingemiddeld aantal Re gedurende het boekjaar

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 beer perjaar) inzetten voor uw fonds.

B

< In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Statutair bestuur van het fonds

Voorzitter !GCM Keizer

Secretaris !LACM Caers

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie
bestuur (*)

!HARR Dekkers

;Het bestuur bestaat uit 3 leden, waarvan 1 ASML medewerker. Zij wordt betaald door
ASMt',-aangezien'ztj-ook'de'-operatto'neel'-directeurvan-d'e--sttctlting--is:--De-andere'g
!bestuursleden zijn geen ASML medewerkers.

8

N

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestlgde instellingen moeten het RSIN-nummerverplicht invullen
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Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wiI

het fonds bereiken?

iCa) het bervorderen en nastreven van het algemeen belang, en meer in het bijzonder
tTet"steunen-varl'projecten-en-goede-doelen;--ond'errne-er-bestaande-utt-rnaar-nie!
ibeperkt tot projecten en activiteiten van wetenschap, cultuur, studie, opvang en
begeleid+ng'van"k+nderen;
i-(b)-dfi-aT169-wafTfi'dd'fuiFfigt6-2Tfi-vafbati-efFi6udt-Fhdt6ftfdQ6Rfdtlijk-kiFi-2ijfi-oddf-hdt
dool

Hoofdlijnen beleidsplan
Geefhierantwoord op onderstaande vragen ofvul na de laatste waag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.

In dit beleidsplan moet minimaalantwoord gegeven worden op de in ditforrnulier gesteldevragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden

verricht het fonds?
Wanneer worden
welke werkzaamheden

uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de

doelstelling?

! Het fonds heeft besloten zich te richten op projecten voor onderwijs voor kwetsbare
t<inde-ren;-'in--landen-waar'ASMt-,--tTet--bedrUf;--acttef-'is:'-F+et'fonds--richt-zich'-op'proj'e'cter!
iom kansengelijkheid te bevorderen, alsmede onderwijsprojecten die een
:maat9chappeIijk'probleern'aanpakken"in"het'-betreffende"tand;-en-vooraMt-de----"-----"--'-"
!b'dtF6ffdFid6'-d€ffiddh96tfa$:-vddfbddldbFl-Fii6FYaFi-2jfi-F6jddtdFi--iFi-d&u-s-did-kTdddFdh
iuit..achterstand&wijkon.b8®leid®n.bij.hun..hui swork. on.hen..oxtra..8kills.aanlor8n,-om.to.-.
!voorkornerl"d-at-ze"irl"garIgs'terecht'kornen;"rrla-a'r'ook"onl'hen"tm'nWatten'te-t)leden
ivoor.een.b.etere..toekornst_.In.N.ederJand..richl..het.fonds.zich.niet.aIleen.op_nnderen..uit,
;achterstandswijkert;-tnaar'ook'@inderen-rnet'aut+srne'en-hoogbegaafdheidr------------
.g.gngq4j.gn_ghg.gMos]9r9n.ZQnd.gr.g.qe.gU199998.p. iI.gl)_go.@rwjjg.9Q.l£jy§§9n.w.gl.en_PgD. ip.._}
:dreigon.to..vallen.... In.China.bijvoorboold..8teunt.het..fonds.eon.pK48ct.orn..kinderen-eon,
andere manier van onderwijs te geven, waarbij samenwerking, procesmatig en kritisch !
,denken.belangrijke.aspecten.z8n...Elke.6.T8..weken.heeft.het.b.estuur.een.vergadering__......,
waarin projectvoorstellen worden besproken. Projecten worden bij voorkeur voor een
:lgngeFe:ie[EaijH:ge$:teH:Da:i:eDd:de:3:iQ:HE::

Hoe krijgt het fonds

inkomsten?

i Het fonds heeft een eigen vermogen van ongeveer 10 miljoen euro. Het rendement
IIqwqn:wprg!:gpP[yjBl:yq91fnqngjgUng:yen:prgjpqgn;::Pqqrnpg$:$1raa9t'A$MF-bij-rna!
1,6 miljoen euro per jaar. Ook krijgt het fonds vergoedingen die directieleden / leden
van'-het-senior'-management'ontvangen-voor'nevertactiviteiteardeeIt'het"fonds"mee'in--"':
dd-6-$bF6Ffd'gtdfi'vaFl-dd-dfffFiTd9-dd'ghd-$-(5%)':-dff'ahddfd:ASML'gdf6Tdtbbttfd-dift-aFf
:Ook.krijgt.hot..fonds..andere.gifton.,..maar.a+tijd.ge{e+atee[d..aan.ASMIL,..Vaor.2022..gaan
:we"uit'van"een--bUdget'van'ongeveer'2'-miljoeTt'euro-.-""""'’""""""""--'---"""--'----"'-""'----"--'-'--"--'--"'-'--""'-';
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Op welke manier
en aan welke doelen

worden de verkregen
inkomsten besteed?

Als uw fonds vermogen

aanhoudl vul dan in

waar en op we#ie manier

dit verrnogen wordt

aangehouden (bijvoor-

beeld spaarrekening,

beleggingen etc)

!Zie voor een uitgebreide beschrijving van de activiteiten het beleidsplan. Wat de
qq9Ign:PqTpf:#jn::Nq9: g:: in:P{PogolPn:PHijgnIgHg:qq:;}gIl::RgbIgn::qp':gnderwUs;
ook naschools onderwijs, voor kwetsbare kinderen. Voorbeelden van deze doelen /
organisaties"s'taan"in"het-'beletdspbn,
iAS'ML''F6uffddtTdfi’ti'6udt-hdafVdtfhdddFi'-ddFi-bTj-AB-N-Mdds-PidFgdFi-(Athgt6Fd-aFb):-i-h-dd
:vorrn.van-.beloggingon,.,Bij.do.Rabobank.in.Eindhoven..hoofit-do-Foundation.eon--..
!topende='-uT'spaarrekening-.'- Vanutt"de'topende"re'kenirlg'wo'rd-en'atle-betalingen
:g.edaan

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
ofsalarisregeling).

iDe twee externe bestuursleden ontvangen - naast mogelijke onkostenvergoedingen -
g'e'en'b'etoning'vo'ar-hun"activKeiten:''De-'Raad'van-ToeHctlt'Men--evenmin."-Het"bedrijf

iASML stelt 2,35 FTE beschikbaar voor het dagelijks managen van de activiteitenvan
het'fonds'."SaIaris"en'overige-emolurnenten' worden--door'-A-SML-betaald-.--ook'maakt"het
!fdhdg-g-dbfuik-vdFi--dl16--dVdfidd-fdeiITtbTtdffvafl-AS'ML',-2daTg"IT;-kdht-6-6-ffLiTffitd;-dtd

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten

die zijn uitgevoerd.

Ofvul by de volgende

vraag de url in naar het

activiteitenverslag, of de

url naarhetjaarTekening

als daarin de activiteiten

van het betreKende

boekjaar duidelijkzijn

baschreven.

iDe activiteiten in 2021 zijn opgenomen in het beleidsplan (overview 2021). Zie url.

Url van het activitelten-

verslag. Vul de link in waar het i

activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Jaartal van deze Staat van baten en lasten

Vul hetverslagjaar in. AIs u daarna verdergaat verschijnen

automatisch de jaartallen boven de kolommen.

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

i 2021

Baten

Opbrengsten beleggingen

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot

het beleggen en in hetstandhouden van het verrnogen}

Subtotaal netto beleggingsresultaat

Overige baten

Totale baten

Rekening Rekening (*)
2021 2020

;€ 986.000: !€ 472.000;

!€ 60.000: !€ 53.0001

!€ 926.000 i i€ 419.0001

!€ 1.886.000: :€ 673.000 i i€
': + :..........................................: + :.........,

i € 2.812.0001 ! € 1.092.000i

Begroting (***)
2022

!€

.......: +

0

Lasten

Doelbestedin&/giften/donaties

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Administratiekosten algemeen

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

ICT kosten

Bestuurskosten

Communicatiekosten

Financidle kosten

Afschrijvingen

Overige lasten

Totale lasten

:€ !

:€ ! :€ :

}€ ;

i€ ;

i€ } i€ ;

i€ 2.086.000 i !€ 900.0001 i € 2.000.000 i

;€ :

:€ :

!€ ;

i€ ;

:€

18.000 i16.000: i€

!€ 14.000: :€ -29.0001-29.000:

:€

€

22.000: i€
,.................: +

2.138.000 i :€

+

674.000: !€

37.0001 ! € !
+

926.0001 ! € 2.000.000:

+ +

166.000i i € -2.000.000}Resultaat(satdo van Totale baten en Totale lasten) :€

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bO de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedtngen
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Toelichting

Geefeen toelichting op de

stagE van baten en lasten

OFvul de url noor de

jaarrekening in a is hier een

toelichting in is opgenomen.

Geefook op de begroting

ofde voorgenomen

bestedingen een toelichting.

Url van de jaarrekening
Vul de link in noor de

jaarTekening aIs u deze

ook hebt gepubliceerd.

Open




