
Inleiding 

Het Chevallierfonds heeft een zogenaamde Anbistatus (Algemeen Nut Beogende Instelling). Die geeft 
recht op belastingvoordelen bij schenkingen. Het is dus zaak deze status te behouden. 

Een ANBI-instelling moet aan allerlei voorwaarden voldoen. De regelgeving met betrekking daartoe is 
met ingang van 1 januari 2021 gewijzigd. Deze wijziging komt erop neer dat grote Anbi’s de 
benodigde gegevens via een voorgeschreven formulier moeten publiceren. Voor kleine Anbi’s geldt 
de verplichting niet, maar hen adviseert de Belastingdienst wel om toch het formulier te gebruiken 
om er zeker van te zijn dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. 

Het bestuur van het Chevallierfonds heeft vastgesteld dat: 

 De stichting behoort tot de kleine Anbi’s; 
 Invulling en periodieke wijziging van het formulier van de Belastingdienst administratieve 

drukte met zich meebrengt die niet in verhouding staat tot de winst aan informatie voor 
derden, omdat alle gevraagde informatie gemakkelijk is in te zien in enkele downloads op de 
website. 

Om de Belastingdienst , instellingen en derden ter wille te zijn en controle nog gemakkelijker te 
maken is onderstaand verwijzingsoverzicht gemaakt. 

Vragen Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 

Vraag Onderwerp Antwoord/verwijzing 
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1 Naam Stichting Chevallierfonds.  
 Nummer Kamer van Koophandel 41035638 
 Adres  Postbus 1000, 3850 BA   Ermelo 
 e-mailadres chevallierfonds@ggzcentraal.nl 
 Website https://www.chevallierfonds.nl 
 RSIN 801609665 
 Sector Secondaire sector-Welzijn Veerkracht en 

weerbaarheid 
 In welke landen actief Nederland 
 Aantal medewerkers  0 
 Aantal vrijwilligers  8 (bestuur) 
 Statutair bestuur van de instelling https://www.chevallierfonds.nl/over-ons/ 
 Doelgroepen Meerdere mogelijkheden: bijv. chronisch 

zieken, patiënten en overig 
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1 Doelstelling http://www.chevallierfonds.nl/wp-

content/uploads/2015/10/Statuten-
Chevallierfonds-dd-18032011.pdf .   Pag. 1 

 Welke werkzaamheden? Hoe dit te 
bereiken? 

http://www.chevallierfonds.nl/wp-
content/uploads/2019/04/Beleidsplan-
Chevallierfonds-2019-.pdf  

 Hoe krijgt de instelling inkomsten? Sporadisch door giften. Eventueel door rente. 
Zie ook: 
http://www.chevallierfonds.nl/wp-
content/uploads/2019/04/Beleidsplan-
Chevallierfonds-2019-.pdf            pag. 2 
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1 Wijze van besteding inkomsten. Beheer 

vermogen. 
 
 
Waar beleidsplan te vinden? 

http://www.chevallierfonds.nl/wp-
content/uploads/Jaarrekening-
Chevallierfonds.pdf 
 
http://www.chevallierfonds.nl/wp-
content/uploads/2019/04/Beleidsplan-
Chevallierfonds-2019-.pdf 

 Beloningsbeleid http://www.chevallierfonds.nl/wp-
content/uploads/2019/04/Beleidsplan-
Chevallierfonds-2019-.pdf 

 Activiteitenverslag http://www.chevallierfonds.nl/wp-
content/uploads/Jaarrekening-
Chevallierfonds.pdf 
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Balans http://www.chevallierfonds.nl/wp-
content/uploads/Jaarrekening-
Chevallierfonds.pdf 
pag. 4* 
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3 Staat van baten en lasten http://www.chevallierfonds.nl/wp-
content/uploads/Jaarrekening-
Chevallierfonds.pdf 
 *pag. 5 e.v. 

 

* Paginanummering kan per jaar iets verschillen in dit kleine document. 


