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Stichting Beatrixoord Noord Nederland te Haren

1.

Balans per 31 december 2020
31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

ACTIVA
Vaste activa

5.1.

Materiële vaste activa
Onroerend goed uit legaten

Financiële vaste activa
Effecten

Vlottende activa

1

1

6.339.939

6.421.798

26.259

21.062

82.039

84.217

6.448.238

6.527.078

5.2.

Vorderingen
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen
Liquide middelen

5.3.

Totaal
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31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen

5.4.

Besteedbaar vermogen
Overig besteedbaar vermogen
Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfonds Rademaker-Ottenkamp
Bestemmingsfonds Mevr. G. Mensema

5.233.444

5.280.043

302.241
190.829

295.435
281.079
5.726.514

5.856.557

721.724

670.520

6.448.238

6.527.078

Kortlopende schulden
Schulden
Kortlopende schulden

5.5.

Totaal
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2.

Staat van baten en lasten over 2020
2020

Baten

€

Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies, donaties, giften en schenkingen
Nalatenschappen/legaten

6.2.

Overige baten
Pacht

6.3.

Baten uit vermogensbeheer
Opbrengst effecten
Gerealiseerde koersresultaten effecten
Ongerealiseerde koersresultaten effecten
Interest banken

6.4.

2019
€

31.372
455

€

32.855
1.297
31.827

34.152

1.298

1.220

114.940
-44.323
140.793
0

Totale baten

€

128.054
211.903
500.042
56
211.409

840.056

244.535

875.427

Lasten

Operationele lasten
Kosten vermogensbeheer
Kosten eigen fondsenwerving
Uitvoeringskosten eigen organisatie

Besteding aan de doelstelling
Eigen activiteiten en verstrekte subsidies

6.5.

38.995
2.513
35.656

29.890
2.073
33.805
77.163

65.767

297.414

174.631

-130.043

635.028

6.6.

Resultaat
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Resultaatbestemming
De resultaten worden toegevoegd of onttrokken aan het 'overig besteedbaar vermogen' of aan de
vastgestelde bestemmingsreserves of - fondsen. Hieronder de resultaatbestemming, zoals verwerkt in de
balans per 31 december 2020.
Resultaatbesteming

31-12-2020
€

31-12-2019
€

Bestemmingsfonds Rademaker-Ottenkamp
Bestemmingsfonds Mevr. G. Mensema

6.806
90.250-

3.381
-

Totaal aan vastgelegd vermogen
Overig besteedbaar vermogen

83.44446.599-

3.381
631.647

130.043-

635.028

Resultaat, volgens staat van baten en lasten
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4.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4.1 Algemeen
De Vereniging Beatrixoord is bij bestuursbesluit dd. 8 juni 2002 en vervolgens bij notariële akte dd.
21 november 2002 omgezet in: "Stichting Beatrixoord Noord-Nederland". Stichting Beatrixoord
Noord-Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40001507.
Het financieel verslag, omvattende de balans per ultimo het boekjaar, de staat van baten en lasten
over het boekjaar, alsmede de toelichtingen daarop, betreft, conform artikel 10, lid 2 van de
statuten, de financiële verantwoording door het bestuur van het in het boekjaar gevoerd beleid.
Oordelen en schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
Algemene toelichting
De jaarrekening is opgesteld in overstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640
'Organisaties-zonder-winststreven'. De jaarrekening is opgesteld in Euro's. De
waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten. Tenzij anders vermeld worden
activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Continuïteit
In 2020 is de Stichting Beatrixoord Noord-Nederland geconfronteerd met de gevolgen van de
Corona-crisis. Deze crisis heeft vooralsnog geen gevolgen voor de waarde van onze
beleggingen. Gelet op onze beleggingshorizon zal deze crisis de doelstellingen niet in gevaar
brengen. De reeds aangegane verplichtingen kunnen ruimschoots worden voldaan. Voor het
overige wordt er geen begroting opgesteld, omdat de Stichting dit ten aanzien van de
activiteiten van de Stichting niet zinvol acht. Naar verwachting zal het resultaat uit beleggingen,
tezamen met de donaties en mogelijkerwijs ook de baten uit nalatenschappen voldoende zijn
om de bestedingen aan de doelstellingen te dekken.
4.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend
op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt
niet afgeschreven.
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Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen beursgenoteerde aandelen en obligaties worden
gewaardeerd tegen de reële waarde, waarbij de waardeveranderingen direct in de staat van baten
en lasten worden verwerkt.
Vlottende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke nadelige
resultaten als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
4.3 Grondslagen voor resultaatbepaling
Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen c.q. zijn verricht. Lasten welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De
uitgaven aan doelstelling worden opgenomen zodra het bestuur zijn akkoord hiervoor gegeven
heeft.
4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende
effecten.
De effecten kunnen worden beschouwd als liquide beleggingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden, dividendbelastingen en
overige lasten vanuit de effectenportefeuille zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.
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5.

Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA
5.1.

Vaste activa

Materiële vaste activa
Onroerende goed uit legaten
De onroerende goederen uit legaten zijn per 31 december 2020 als volgt te specificeren:
Bouw- en weiland onder Drachten, kad.nr. B.6129
Bouw- en weiland Monnikenweg Suwald, kad.nr. I 885

De oppervlakte bedraagt 1.07.80 ha.
De oppervlakte bedraagt 2.03.05 ha.

De oppervlakten zijn ontleend aan een opgave van het kadaster (d.d. 12 mei 2017).

Het land is gewaardeerd op de verkrijgingsprijs.

31-12-2020
€

31-12-2019
€

1

1

31-12-2020
€

31-12-2019
€

2.837.675
3.502.264

3.101.534
3.320.263

6.339.939

6.421.798

Financiële vaste activa
Effecten
Aandelen
Obligaties

De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde ultimo boekjaar.
Het resultaat op de effecten, zowel de gerealiseerde als de ongerealiseerde resultaten zijn
verwerkt in het resultaat. Er wordt geen reserve gevormd voor ongerealiseerde resultaten.
De effecten werden beheerd door ING. Het beleggingsprofiel is neutraal.
Stand per 1 januari
Bij: ongerealiseerde koerswinsten
Af: gerealiseerde koerswinsten
Bij: Koop
Af: Verkoop
Valutakosten aandelen

6.421.798
140.793
44.3232.206.811
2.382.9642.175-

5.293.743
500.042
211.903
3.672.460
3.254.1172.232-

Stand per 31 december

6.339.939

6.421.798
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5.2.

Vlottende activa

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten
Opgelopen couponrente obligaties
Dividendbelasting
Dividend

5.3.

31-12-2020
€

31-12-2019
€

19.601
4.834
1.824

15.089
3.527
2.446

26.259

21.062

31-12-2020
€

31-12-2019
€

7.134
48.552
8.403
17.950

7.022
63.354
70
7.047
6.724

82.039

84.217

Liquide middelen

Liquide middelen
ABN AMRO Bank, rekeningen-courant
ING Bank, rekeningen-courant
ING Bank, spaarrekening
ABN AMRO Bank, centrale contributie-inning
ING Bank, vermogensbeheer rekening

De liquide middelen zijn allen direct vrij opeisbaar.
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PASSIVA
5.4.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

31-12-2020
€

31-12-2019
€

Saldo 1 januari
Toe te rekenen aan het vrij besteedbaar vermogen

5.280.043
46.599-

4.648.396
631.647

Saldo 31 december

5.233.444

5.280.043

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfonds Rademaker-Ottenkamp
De ontvangen nalatenschap van de heer Rademaker is overeenkomstig het verzoek van de
erflater ondergebracht in het Rademaker-Ottenkamp Fonds. De Stichting heeft de verplichting dit
fonds (verkrijgingswaarde € 226.890) in tact te houden. Per jaar zal minimaal 3% rendement
(€ 6.806) kunnen worden besteed aan de doelstelling. Is het werkelijke rendement minder dan
3%, dan wordt suppletie gedaan uit de eigen middelen tot 3%, ten koste van de algemene
middelen.
Het kapitaal kan uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de recreatie en ontspanning
van de patiënten van het ziekenhuis "Beatrixoord" te Haren.

€
Saldo 1 januari

€

295.435

292.054

Dotatie
Besteding aan doelstelling

6.806
-

6.806
3.425-

Volgens resultaatbestemming

6.806

3.381

302.241

295.435

Saldo 31 december
Bestemmingsfonds Mevr. G. Mensema

De ontvangen nalatenschap van mevrouw G. Mensema heeft op verzoek van de erflater een
beperkte bestedingsdoel meegekregen. De verkregen gelden dienen geheel te worden
bestemd voor de ziekeninrichting te Haren, speciaal ten behoeve van de astmabestrijding.
Er is geen instandhoudingsplicht vanuit algemene middelen.
€
Saldo 1 januari

281.079

€
281.079

Dotatie
Besteding aan doelstelling

90.250-

-

Volgens resultaatbestemming

90.250-

-

Saldo 31 december

190.829
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5.5.

Schulden

31-12-2020
€

31-12-2019
€

174.588
543.787
3.350
-

67.703
598.743
3.350
8
716

721.725

670.520

Kortlopende schulden
Toegekende bijdragen *
Bijdragen wetenschappelijk onderzoek **
Accountantskosten
Bankkosten
Overige schulden

* Toegekende bijdragen
De schuldpositie aan toegekende bijdragen bedraagt per 31 december 2020 € 174.588
De verplichting komt voort uit de volgende jaren:
2017
2019
2020

13.520
3.500
157.568
174.588

** Bijdragen wetenschappelijk onderzoek
De schuldpositie aan bijdragen voor wetenschappelijk onderzoek bedraagt per 31 december 2020
€ 543.787. De verplichting komt voort uit de volgende jaren:
2017
2018
2019
2020

15.038
325.035
81.719
121.995
543.787
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Legaat
De Stichting is legataris voor één derde deel in een nalatenschap, deze is beneficiair aanvaard
Het zuiver saldo van de nalatenschap is vastgesteld op € 385.818,-, hiervan komt 1/3 deel toe
aan de Stichting. Het legaat is alleen pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende
zuster van de overledene.
De zusters zijn op grond van het testament niet verplicht tot het stellen van zekerheid. Zij zijn vrij in het
beschikken over de goederen die behoren tot de nalatenschap van de overledene en kunnen die
goederen gebruiken overeenkomstig de wijze die hen goeddunkt. Welke vordering de stichting bij het
overlijden van de langstlevende van de zusters nog heeft, hangt dus af van het gebruik dat de
erfgenamen van de goederen van de nalatenschap maken.

Toegekende verplichtingen komende jaren
De Stichting is verplichtingen aangegaan voor de komende jaren voor een bedrag van € 84.250
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3.

Kasstroomoverzicht
2020
€

Kasstroom uit operationele activiteiten:
Resultaat
Ongerealiseerde koersresultaten

2019
€

130.043140.793-

€
635.028
-

270.836Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutaties vorderingen
Mutaties kortlopende schulden

5.19751.203

Saldo kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa
Beleggingen in financiële vaste activa

Netto kasstroom

46.006

252.019

224.829-

887.047

628.012222.651

628.012-

222.651

628.012-

2.178-

Liquide middelen
Saldo 1 januari
Saldo 31 december

84.217
82.039

Mutatie liquide middelen

2.178-
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280.761
28.742-

222.651

Saldo kasstroom uit investeringsactiviteiten

€

259.036

325.223
84.217
241.006-
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6.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

6.1. Algemeen
Bij de boeking van de staat van baten en lasten is rekening gehouden met overlopende posten
ultimo het boekjaar.

6.2. Baten uit eigen fondsenwerving

Contributies, donaties, giften en schenkingen
Contributies en giften particulieren

Nalatenschappen/legaten

6.3 Overige baten

2020
€

2019
€

31.372

32.855

455

1.297

2020
€

Pacht

1.298

2019
€
1.220

6.4. Resultaat beleggingen

2020
€

2019
€

Interest banken
Opbrengst effecten (dividenden, coupons)
Koersresultaat op effecten

114.940
96.470

56
128.054
711.945

211.409

840.055

De koersresultaten op effecten over 2020 kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Gerealiseerde koersresultaten
Ongerealiseerde koersresultaten

-44.323
140.793
96.470
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6.5. Overige lasten

Kosten vermogensbeheer
Bankkosten, bewaarloon effectenportefeuille

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten centrale contributie inning
In % van de baten uit eigen fondsenwerving

2020
€

2019
€

38.995

29.890

2.513

2.073

7,6%

Uitvoeringskosten eigen organisatie
Kantoorkosten
Bestuurskosten*
PR-kosten, website
Secretariële - en administratiekosten
Accountantskosten
Kosten Beatrixoordprijs

5,9%

1.352
19.446
4.810
10.048

251
2.651
528
24.419
4.810
1.145

35.656

33.804

2020
€

2019
€

121.995
229.449
54.030-

106.634
82.660
14.663-

297.414

174.631

* Het bestuur is onbezoldigd
6.6. Besteding aan de doelstelling

Eigen activiteiten en verstrekte subsidies
Wetenschappelijk onderzoek
Projectsubsidies
Vrijgevallen toekenningen

Een specificatie van de toegezegde bijdragen en verstrekte subsidies is opgenomen op pagina 19 en 20.
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Ondertekening van de jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Haren,

Dhr. H. Leutscher
Voorzitter

Dhr. G. van der Schuur
Penningmeester

……………………………..

……………………………..
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7.

Toegezegde bijdragen en verstrekte subsidies

2020
€

Gehonoreerde bijdragen wetenschappelijk onderzoek
De effecten van een terugtrekkende kracht op het lopen van gezonde
mensen en mensen die een beroerte gehad hebben - UMCG CvR - S.M.
Lange termijn effect van hoMEcare aRm rehabiLItatioN (MERLIN) - UMCG
CvR - S.G. Rozevink
STAPP effectiviteitsonderzoek als onderdeel voor het Promotietraject voor
2020; UMCG
UMCG - Bewegingswetenschappen Mw. S. van der Veen, MD/PhD student

4.995
20.000
75.000
22.000
121.995

Overige gehonoreerde dan wel verstrekte projectsubsidies
UMCG - Mw. S. van den Elsen, bijdrage proefschrift
UMCG CvR - Mw. P. Braaksma, bijdrage proefschrift
UMCG CvR - Mw. J. Bos, bijdrage proefschrift
UMCG CvR - Oefenauto on the move
Top Spin Rolstoeltennistoernooi
Stichting IJs sportdag, bijdrage ijssportdag Heerenveen
Zorg Innovatie Forum, bijdrage project Vitaliteit Dichtbij
Stichting Fit in Fryslân, bijdrage oprichting projectplan
Sport Drenthe en Sport Fryslân, Klas op Wielen 2020
UMCG CvR - Dr. R. Dekker, bijdrage oratieverslag
Stichting 20 Leafdesdichten en in liet fan Wanhoop BV, bijdrage publicatie
Stichting Sandy Moves, organiseren onbeperkte Elfstedentocht voor
Stichting Revalidatie Friesland, bijdrage uitbreiden netwerk en realiseren
UMCG, T. Hylkema, bijdrage proefschrift
Tafeltennis Vereniging Olympia 54, bijdrage aanschaf tafel rolstoelspelers
Sport Fryslân, bijdrage voorlichtingsproject Sporten met een handicap: een
UMCG CvR - bijdrage opzetten systeem van betrouwbaar/valide
Nederlands brandwonden stichting - bijdrage renovatie badkamer
Stichting Avavieren - bijdrage organiseren strandvakantie 2020 voor
Sint Maartenskliniek - Dhr. T. van Diemen, bijdrage proefschrift
UMCG afd. Bewegingswetenschappen, Mw. D. Vervoort - bijdrage
UMCG CvR - bijdrage organiseren 9e NASKHO
Stichting Kinderboekrevalidatie, bijdrage nieuwe druk 2021 boek

500
500
500
7.000
2.000
226
4.000
7.500
15.000
1.000
250
5.000
10.000
500
905
4.000
11.313
5.000
2.000
500
500
1.500
1.000

Transporteren

80.694
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2020
€
80.694

Transport
UMCG CvR, Dhr. T. Blikman, bijdrage proefschrift
UMCG CvR, Mw. A. Wijnen, bijdrage proefschrift
UMCG CvR, J. Poonsiri, bijdrage proefschrift
Mevr. J. Spits historicus, publieksuitgave promotieonderzoek
Sailwise, bijdrage watersportactiviteiten voor kinderen en volwassenen
met een beperking 2020-2021
Heemkerk TTV Olympia'54
V. Gorcum-bijdrage herdruk
Oefenterrein bij UMCG CvR Beatrixoord
UMCG CvR - team recreatie (M. Zwart-Hogeveen) - activiteiten om het
verblijf voor patiënten te veraangenamen
UMCG CvR - prof. Dr. J.H.B. Geertszen - Fin. Bijdrage heruitgave boek
Golfclub de Semslanden - fin. Aanvraag bijdrage voor de aanschaf van een
paragolfer

500
500
500
15.000
15.950
905
5.000
90.250
5.150
5.000
10.000

229.449
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Bestuursverslag 2020 Stichting Beatrixoord Noord-Nederland
Algemene informatie
Stichting Beatrixoord Noord-Nederland is een zelfstandige, charitatieve
organisatie die revalidatiegerichte projecten steunt in Groningen, Friesland en
Drenthe. De Stichting Beatrixoord Noord-Nederland heeft haar statutaire zetel in
de gemeente Haren en heeft haar kantooradres in Groningen. De stichting heeft
geen winstoogmerk.
Bestuur
Per 1 januari 2020 bestond het bestuur uit:
De heer H. Leutscher, voorzitter
De heer G. van der Schuur, penningmeester
De heer J. Dolstra, secretaris
De heer J. E. Degener
Mevrouw F.C.M. van Nispen
De heer W.G. de Munnik
De stichting heeft geen personeel in dienst en het bestuur is onbezoldigd.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur van de stichting heeft in 2020 vier keer vergaderd op de volgende data: 3 februari, 11 mei,
7 september en 7 december. In verband met het Covid-19 virus hebben de laatste drie vergaderingen
online plaatsgevonden. Naast het bespreken van de financiële aanvragen is er aandacht besteed aan
het uitbreiden van de bijdragen van de Stichting, omdat enerzijds de reserves oplopen en anderzijds
omdat de aanvragen terug lijken te lopen en mogelijke potentiële aanvragers ons niet lijken te vinden.
Dit onderwerp verdient extra aandacht dan in de reguliere vergaderingen kan worden besproken. Er
zal in 2021 een extra (fysieke) vergadering over dit onderwerp worden belegd.
Naast de wetenschappelijke commissie die 2 keer per jaar vergadert over de wetenschappelijke
aanvragen, bereidt sinds dit boekjaar ook een commissie algemene aanvragen voor en komt met een
advies richting het bestuur die uiteindelijk besluit over de aanvragen.
Primaire doelstelling
Het bestuur heeft tijdens haar vergaderingen gesproken over diverse projectaanvragen ten behoeve
van het primaire (statutaire) doel van de stichting: het verstrekken van middelen en/of het beschikbaar
stellen van kennis ten behoeve van projecten gericht op de revalidatie en de (re)integratie van
lichamelijk gehandicapten en mensen met een chronische ziekte of tuberculose en voorts al hetgeen
in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
Gang van zaken gedurende het boekjaar
Tijdens de vergaderingen zijn financiële middelen voor activiteiten toegezegd met een totale omvang
van € 351.444, waarvan € 121.995 aan wetenschappelijk onderzoek en € 229.449 aan overige bijdragen
aan projecten. Het bestuur is ervan overtuigd dat met deze besluiten een positieve bijdrage wordt
geleverd aan het bereiken van de doelstellingen.
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De toegezegde middelen ad € 229.449 hebben onder meer betrekking op de volgende activiteiten en
organisaties:
- Revalidatie Friesland, realiseren sport- en beweegloketten
- Nederlands brandwonden stichting, bijdrage renovatie badkamer brandwondcentrum
Groningen
- STAPP effectiviteitsonderzoek, UMCG en Hanzehogeschool
- Merlin onderzoek, lange termijneffect van Homecare after rehabilitation
Een meer gedetailleerd overzicht van de door de stichting gesteunde projecten en activiteiten staat
op bladzijde 19 en 20 als bijlage behorende bij de jaarrekening 2020. Daarnaast moet opgemerkt
worden dat de coronapandemie ook gevolgen heeft voor onze Stichting.
- Meerdere evenementen waaraan een bijdrage is toegekend, zijn geannuleerd danwel
uitgesteld (en bijdragen niet opgevraagd of teruggestort).
- Uiteindelijk bleek in de loop van het jaar dat er ook minder aanvragen binnen te komen , zowel
voor activiteiten als voor wetenschappelijk onderzoek.
Stand van zaken per balansdatum
De financiële positie van de stichting is gezond en laat het toe dat besloten is bijdragen toe te zeggen
voor een totaalbedrag van € 351.444. Doordat een aantal toekenningen in orde van grootte van €
54.030 niet werden opgevraagd is er per saldo €297.414 als last verwerkt in de staat van baten en
lasten. Het saldo van de baten en lasten over verslagjaar 2020 bedraagt € 130.043 negatief, hiervan
bedraagt het ongerealiseerde koersresultaat € 140.793. De vermogenspositie van de Stichting is met
ruim € 5,1 miljoen vrij besteedbaar vermogen en € 493.070 vastgelegd vermogen zeer solide om ook
op de langere termijn te werken aan het realiseren van de primaire doelstelling.
Het bestuur heeft het voornemen om het groeiende eigen vermogen terug te brengen en heeft
daartoe actie ondernomen. Een van de mogelijkheden daartoe, het sterker inzetten op
(wetenschappelijk) onderzoek, wordt momenteel verkend.
Door middel van financiering van tweetal promotieonderzoeken meent het bestuur een belangrijke
bijdrage te leveren aan specifiek onderzoekswerk op het gebied van haar aandachtsvelden.
Voornaamste risico’s en onzekerheden
Voor het realiseren van de primaire doelstelling is de stichting op de langere termijn afhankelijk van
het verkrijgen van voldoende baten. Gelet op de huidige financiële positie, behoeft het bestuur
daartoe vooralsnog geen actie te ondernemen.
De opbrengsten uit contributies nemen wel elk jaar af. Naar verwachting zal deze dalende trend zich
in de komende jaren voortzetten. Het bestuur ziet hierin geen risico, daar de opbrengsten uit
contributies slechts een beperkt deel vormen van het totaal aan baten van de stichting.
Een groot deel van de baten worden behaald uit resultaten op beleggingen. De ontwikkelingen van de
koersen op de beurs is een risico. Maar, door een lange termijn horizon en het feit dat de stichting
voldoende middelen heeft om haar activiteiten uit te voeren, wordt dit risico ook als beperkt ingeschat.
De stichting gebruikt geen complexe financiële instrumenten in haar risicobeheersing. De
vorenstaande genoemde risico’s en onzekerheden hebben zich niet gemanifesteerd in 2020 en
derhalve geen negatief effect gehad op het resultaat.
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Toekomstparagraaf
In 2020 zijn wij geconfronteerd met de gevolgen van de Corona crisis. De resultaten uit beleggingen
zijn weliswaar minder dan vorig jaar, maar nog altijd op een niveau die rond het gemiddelde ligt van
de laatste jaren. Defacto zijn de koersen van onze portefeuille per saldo gestegen in 2020. De reeds
aangegane verplichtingen kunnen ruimschoots worden voldaan. Voor het overige wordt er geen
begroting opgesteld, omdat wij dit ten aanzien van de activiteiten van de stichting niet zinvol achten.
Naar verwachting zal het resultaat uit beleggingen, tezamen met de donaties en mogelijkerwijs ook de
baten uit nalatenschappen voldoende zijn om de bestedingen aan de doelstelling te dekken. Daarnaast
wordt ingezet op extra bestedingen om de omvang van het vermogen – in de afgelopen jaren was er
met name sprake van een aantal buitengewoon hoge nalatenschappen – terug te brengen naar een
lager niveau. In een specifieke vergadering in najaar 2021 wordt door het bestuur gesproken over het
uitbreiden van de (financiële) bijdragen van de Stichting.

Namens het bestuur,
Juni 2021

Dhr. H. Leutscher
Voorzitter

Dhr. G. van der Schuur
Penningmeester

________

________
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Overige gegevens

