Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Physica

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 9 9 3 9 0

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

Stichting Physica, c/o Bureau NNV, Postbus 41882, 1009DB Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 5 9 2 2 2 1 1

E-mailadres

info@physica.nl

Website (*)

http://www.physica.nl

RSIN (**)

8 0 6 1 4 1 0 9 8

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

NL

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Prof. Dr. Jasper Knoester

Secretaris

Dr. Jos van Haaren

Penningmeester

Prof. Dr. Piet Mulders

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Bestuur bestaat naast dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) uit 8
bestuursleden. Bestuurstermijnen m.u.v. vertegenwoordiging van NNV en Elsevier zijn 4
jaar met mogelijkheid van herbenoeming.
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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De bevordering van de natuurkunde door het instellen en beheren van fondsen ten
behoeve van de uitgave en de verspreiding van wetenschappelijke tijdschriften en
publicaties op fysisch en verwant gebied, alsook ten behoeve van andere uitingen van
het wetenschappelijk natuurkundig leven.

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?

- Het ondersteunen van de NNV in het uitvoeren van haar werk ten behoeve van de
bevordering van de natuurkunde. In het verleden verstrekte de Stichting deze
Vereniging doelsubsidies, bijvoorbeeld voor het organiseren van een wetenschappelijke
vergadering. Dit beleid is verlaten en vervangen door het beschikbaar stellen van een
grote subsidie, waaraan de NNV zelf invulling kan geven, mits deze invulling is gericht
op het bevorderen van de natuurkunde.
- Het subsidiëren van activiteiten die het bevorderen van de natuurkunde dienen.
Hiertoe ondersteunt de Stichting:
* activiteiten op scholen;
* competities zoals de Natuurkunde Olympiade;
* wetenschappelijke workshops, bijeenkomsten, symposia en congressen;
* productie van boeken over natuurkunde, gericht op een breder publiek.
- Het instellen en ondersteunen van leerstoelen voor hoogleraren aan Nederlandse
Universiteiten.
- Het toekennen, samen met de NNV van de Physicaprijs aan een uitmuntend
natuurkundige.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

- Royalties uit overdracht rechten tijdschrift Physica aan Elsevier
- zie http://www.physica.nl/fondsen/ voor details
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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 (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De Stichting heeft rekeningen, spaarrekeningen en beleggingsrekeningen bij
ABNAMRO Mees Pierson en ING.

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

http://www.physica.nl/Beleid/

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

- Bestuur is onbezoldigd. Reiskosten en eventueel maaltijden bij bestuursvergadering
(tweemaal per jaar) worden vergoed.!
- Directe uitvoeringstaken en secretariele/administratieve taken worden uitgevoerd door
bureau van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging.

Open

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

http://www.physica.nl/
(zie onder ‘WAT WE DOEN’)

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

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

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

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

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

0

0

0

+
€

€

+
€

€

0

+

0

+
0

+
€

Financieel jaarverslag 2019:
http://www.physica.nl/media/files/2020_067b_1112008-2020-36-0902-StichtingPhysica-Def_zonder-pers_-handtek_-2041199390202019.pdf
Begroting 2021:
http://www.physica.nl/media/files/2020.077b_Physica-begroting-2021_website.pdf

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.

Op http://www.physica.nl onder FONDSEN is het laatste goedgekeurde financieel
jaarverslag te vinden en de begroting van het lopende jaar.!
http://www.physica.nl/media/files/2020_067b_1112008-2020-36-0902-StichtingPhysicaDef_zonder-pers_-handtek_-2041199390202019.pdf

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

http://www.physica.nl/media/files/
2020_067b_1112008-2020-36-0902-StichtingPhysica-

Open

