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Over Stichting RCOAKOver Stichting RCOAKOver Stichting RCOAKOver Stichting RCOAKOver Stichting RCOAKOver Stichting RCOAK
Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk 

Oude Armen Kantoor) is een 

Amsterdams vermogensfonds dat ruim 

400 jaar bestaat. Uit de opbrengst van 

haar kapitaal geeft Stichting RCOAK 

fi nanciële ondersteuning aan initia-

tieven die bijdragen aan het welzijn 

van kwetsbare groepen in de samen-

leving. 

Stichting RCOAK ondersteunt een 

bont palet aan projecten. Het verbin-

dende element bij al deze projecten 

is dat de kwaliteit van leven van 

kwetsbare groepen centraal staat. 

Landelijk uitsluitend ouderen, binnen 

Amsterdam horen ook dak- en thuis-

lozen, mensen in achterstandsposities 

tot onze doelgroep.

In de 400 jaar van haar bestaan is 

het vermogen zodanig gegroeid dat 

jaarlijks een bedrag van circa 

2,5 miljoen euro aan donaties kan 

worden toegekend.

Stichting RCOAK kent een vijftal 

donatieprogramma’s:

Algemeen donatieprogramma

Het algemene donatieprogramma 

staat open voor “spontane” aanvragen 

op het gebied van ouderenzorg. 

Thematisch donatieprogramma 

Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid

In de periode 2012/2015 voert het 

RCOAK samen met Fonds Sluyterman 

van Loo het donatieprogramma 

Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid uit. 

Thematisch donatieprogramma 

Lang Leve Kunst

Het themaprogramma Lang Leve 

Kunst is een initiatief van Stichting 

RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo 

en is onderdeel van het landelijk initi-

atief Lang Leve Kunst. Dit programma 

loopt van 2014 tot en met 2016.

Donatieprogramma 

Sociale Zorg

Het donatiepro-

gramma Sociale 

Zorg richt zich 

op sociale 

projecten binnen 

Amsterdam 

voor kwetsbare 

groepen in alle 

leeftijden. 

Premieplan 

Premieplan stimuleert 

lokale geldwerving voor 

kleinschalige (lokale) particuliere 

initiatieven gericht op het welzijn van 

ouderen. De opbrengst van geldwer-

vende activiteiten wordt verdubbeld 

via het Premieplan. Dit programma 

wordt uitgevoerd door de Vereniging 

Nederlandse Organisaties Vrijwilli-

gerswerk (NOV).

In dit jaarverslag uitgebreid aandacht voor de donatie programma’s 

en voor het fi nanciële beleid. 
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Dit jaar hebben wij veel plezier en inspiratie ontleend aan de start van de projecten 

binnen ons themaprogramma Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid, dat samen met 

Fonds Sluyterman van Loo is ontwikkeld. Ook de opzet van een volgend gezamenlijk 

pro-actief programma Lang Leve Kunst heeft ons dit jaar al veel opgeleverd. Beide 

themaprogramma’s krijgen een groot respons uit de wereld van de ouderenzorg en 

-welzijn en mogen zich ook verheugen in een grote belangstelling vanuit de overheid, 

i.c. de ministeries van VWS en OCW. In deze terugblik een korte impressie van een 

verrassend jaar.

2013 in hoofdlijnen2013 in hoofdlijnen2013 in hoofdlijnen
Terugblik op het jaar 2013Terugblik op het jaar 2013Terugblik op het jaar 2013

• In 2012 zagen we een lichte daling 

in het aantal aanvragen. Dit jaar is 

er juist sprake van een stijging. We 

hebben 467 aanvragen ontvangen 

(2012: 426). Het aantal afwijzingen 

is gedaald en bedraagt dit jaar 32% 

(2012: 36%).

• Premieplan is het programma waarbij 

lokaal ingezamelde bedragen voor 

kleine projecten door de fondsen 

worden verdubbeld. Premieplan is dit 

De cijfers van 2013 
in vogelvlucht
• In 2013 is door RCOAK een 

bedrag van € 2.705.400 toegekend 

aan  projecten. Hiermee is het 

donatiebudget overschreden met 

een ton euro. 

Een aantal donaties uit het verleden 

is niet (volledig) opgevraagd. 

Hierdoor is een bedrag van 

€ 274.629 vrijgevallen.

jaar voor het eerst volledig uitgevoerd 

door de Vereniging Nederlandse 

Organisaties Vrijwilligerswerk. 

Dit is heel goed gegaan. Er zijn 

527 aanvragen goedgekeurd en 

uitbetaald. Daarmee is een bedrag 

gemoeid van € 524.515. € 200.000 

hiervan is gedoneerd door Stichting 

RCOAK. (Premiep lan in beeld)

• Van de 463 vooraanvragen van 

Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid zijn 

40 projecten gehonoreerd 

met een bedrag van samen 

€ 1.342.088. Dit bedrag wordt 

gedeeld met Fonds Sluyterman 

van Loo. Een viertal projecten is 

afgewezen binnen het thema-

programma maar gehonoreerd via 

het reguliere donatieprogramma.

• Over 2012 constateerden we een 

opmerkelijke groei van ruim 20% 

in het aantal quick scans. Die groei 

zet ook dit jaar door met opnieuw 

20%. We hebben 601 quick scans 

uitgevoerd (2012: 500). In 68% 

van de gevallen is geadviseerd een 

donatie-aanvraag in te dienen. Dat 

percentage is ongeveer gelijk aan 

vorig jaar (67%). 

• Beleggingsresultaat: het vermogen 

is toegenomen tot € 90,7 miljoen 

(ultimo 2012 € 88,2 miljoen). Het 

koersresultaat bedraagt 2,9%, het 

totaalrendement (koersstijgingen en 

opbrengsten) bedraagt 5,8%.

• Premieplan is het programma waarbij 

lokaal ingezamelde bedragen voor 

kleine projecten door de fondsen 

worden verdubbeld. Premieplan is dit 

Een aantal donaties uit het verleden 

is niet (volledig) opgevraagd. 

Hierdoor is een bedrag van 

€ 274.629 vrijgevallen.
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kunstproducties met en voor ouderen. 

Per productie is er maximaal 3000 

euro beschikbaar. Voor aanvragen voor 

deze kleinschalige projecten is wèl een 

algemene uitnodiging verzonden via 

onze reguliere communicatiekanalen.

Tenslotte, cultuurparticipatie is een 

grondrecht, onder meer verankerd 

in de Universele Verklaring van de 

rechten van de Mens. Wil dit recht 

handen en voeten krijgen voor de 

doelgroep ouderen, dan zullen diverse 

randvoorwaarden moeten worden 

vervuld. Het gaat niet vanzelf. Vervoer 

kan een probleem zijn. Ouderen, die 

niet zijn opgegroeid met culturele 

activiteiten moeten worden gestimu-

leerd e.d. Daar draagt ons thema-

programma aan bij, met name het 

onderdeel dat gericht is op netwerk-

vorming. In samenwerking met een 

welzijnsorganisatie kan bijv. eenvoudig 

vervoer worden geregeld. 

Meer over dit programma kunt u 

lezen in dit jaarverslag onder het 

hoofdstuk L ang Leve Kunst

Wij hebben dit keer geen 

brede, algemene uitno-

diging verzonden om 

organisaties te stimu-

leren een aanvraag 

in te dienen binnen 

dit programma. Er is  

voor gekozen zelf een 

aantal kwartiermakers, 

verspreid over het land, te 

benaderen en uit te nodigen een 

plan te maken voor lokale/regionale 

netwerkvorming tussen zorg- en 

welzijnaanbieders enerzijds en kunst- 

en culturele instellingen anderzijds. In 

deze netwerken worden concrete initi-

atieven ontwikkeld die ouderen in de 

gelegenheid te stellen actief kunst te 

beoefenen. Het is dus niet mogelijk op 

eigen initiatief, ongevraagd, een steun-

aanvraag voor een plan in te dienen. 

In 2014 wordt besloten welke netwer-

ken onze fi nanciële steun zullen 

ontvangen.

Daarnaast stellen we begin 2014 

het programma open voor donatie-

aanvragen voor heel concrete klein-

schalige projecten: kleur- of klankrijke 

manier te beleven. Kunstbe-

oefening doet een beroep 

op verbeeldingskracht, 

leidt tot experimenten, 

maakt het gewone 

ongewoon. Het is 

geen ‘tijdverdrijf’, het 

gaat om talentontwik-

keling van ouderen, die 

daarbij hun rijke levenser-

varing kunnen inzetten. 

Ons programma krijgt maatschap-

pelijk veel weerklank. Dat wordt 

versterkt doordat het onderdeel is van 

een breder, gezamenlijk programma 

Lang Leve Kunst van niet alleen de 

twee initiërende ouderenfondsen 

maar ook van o.a. VSBfonds, Fonds 

Cultuurparticipatie en het Landelijk 

Kennisinstituut Cultuureducatie en 

Amateurkunst. In juni dit jaar is door 

alle partners een conven ant getekend 

met de ministeries van OCW en VWS 

over kunst/cultuur en ouderen. Drie 

keer per jaar vindt er overleg plaats 

met de beide ministeries over de 

verdere uitwerking en invulling van het 

convenant. 

Lang Leve Kunst
Al circa vier jaar besteden wij op 

pro-actieve wijze aandacht aan 

het onderwerp Kunst en Ouderen. 

Kunst- en cultuurparticipatie blijken 

gevoelens van eenzaamheid te 

verminderen, zorgen voor zingeving 

en welbevinden, brengen structuur 

in het dagelijks leven en bevorderen 

uiteindelijk de maatschappelijke parti-

cipatie van ouderen. Dit jaar heeft 

het College van Regenten besloten 

voor dit onderwerp een thematisch 

donatieprogramma te ontwikkelen 

voor de jaren 2014 en 2015, onder 

de naam Lang Leve Kunst. Tot ons 

genoegen opnieuw samen met Fonds 

Sluyterman van Loo. 

De insteek is anders dan bij Vitaliteit 

ontmoet Kwetsbaarheid, in onze ogen 

sterk aanvullend. Staat bij Vitaliteit 

ontmoet Kwetsbaarheid onderling 

hulpbetoon en solidariteit centraal, 

bij Lang Leve Kunst ligt de nadruk op 

de kwaliteit van leven van de indivi-

duele oudere. Het gaat er om indivi-

duele ouderen middelen te geven om 

het ouder worden op een positieve 
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gramma is geïnspireerd op het ‘Meet 

Me at MoMA’-programma van het

Museum of Modern Art in New York.

Eind 2013 werd bekend dat met 

steun van het Gieskis-Strijbisfonds 

een driejarig implementatie- en 

trainingsprogramma voor andere 

musea is ontwikkeld. Er zijn tien 

musea geselecteerd. Buitengewoon 

verheugend dat een project in 

Amsterdam, gestart met fi nanciële 

steun van Stichting RCOAK en  

Fonds Sluyterman van Loo, dankzij 

een ander fonds landelijke spreiding 

krijgt. 

Regulier donatieprogramma
Niet alleen kunst en cultuur en projecten binnen 

Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid verrijken het leven 

van ouderen. Er zijn veel andere projecten en activi-

teiten die de gezondheid en het welbevinden van ouderen 

positief beïnvloeden en mogelijkheden tot actieve partici-

patie bieden. Wij ondersteunen dan ook een breed scala van activiteiten voor 

ouderen in ons reguliere donatieprogramma. Dat staat open voor iedereen die 

een project wil starten dat past binnen onze criteria. Sport en beweging bijv. 

heeft aantoonbaar een positief effect op het brein, tuinieren in de buitenlucht kan 

depressieve gevoelens verminderen, zorgdieren verlagen de bloeddruk en kunnen 

de behoefte aan pijnstillende medicatie verminderen. Braintrainers stimuleren 

actieve participatie van ouderen met beginnende dementie. Al deze activiteiten 

zijn waardevol en hebben hun eigen verdiensten. In het projec tenoverzicht treft u 

alle door ons in 2013 gesteunde activiteiten aan. 

Dementie
Door alle donatieprogramma’s heen 

blijft dementie een speerpunt van 

Stichting RCOAK. Dit jaar sprongen 

twee door ons gesteunde projecten 

eruit:

De campagneweek Dementi eEnDan

Door het hele land werden meer dan

200 activiteiten georganiseerd rond

dit onderwerp. De week in september 

2013 begon met de première van een 

indrukwekkende documentaire van 

Ireen van Ditshuyzen. De beelden 

tonen niet alleen de symptomen 

van de ziekte, maar juist ook de 

veerkracht en de vitaliteit van demen-

terenden en hun partners waarmee 

zij het dagelijks leven aangenaam 

houden. Er kan nog heel veel 

wél, bijv. met inzet van muziek, 

licht en beweging. 

Het project Onvergetelijk 

Stedelijk

In dit project nemen ouderen 

met Alzheimer en hun mantel-

zorgers deel aan specifi ek 

voor deze doelgroep georgani-

seerde rondleidingen in het Stedelijk 

Museum. Op een interactieve manier 

kijken naar kunst biedt mensen 

met Alzheimer de mogelijkheid 

om de dialoog aan te gaan met 

hun omgeving. Bijzonder aan dit 

programma is dat het niet alleen leidt 

tot verbetering van de kwaliteit van 

leven van de persoon met Alzheimer, 

maar ook positieve effecten heeft op 

de vaak oudere mantelzorger en de 

relatie tussen hen beiden. Bovendien 

biedt het museum hiermee een veilige 

en inspirerende omgeving om met 

lotgenoten in contact te komen. In 

dit programma ligt de focus op het 

positieve: creativiteit en inspiratie, 

niet op de ziekte. Het Alzheimerpro-
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Convenant
Stichting RCOAK heeft zeer actief deelgenomen aan de voorbereidingen voor een convenant tussen de stad Amsterdam en een 20/30-tal fondsen, 

verenigd in het Landelijk Fondsenoverleg. De start vond plaats in een constructief gesprek in de ambtswoning met burgemeester Van der Laan 

en wethouder Van der Burg. Daarin werd vastgesteld dat de gemeente en de in Amsterdam investerende charitatieve vermogensfondsen als 

partners ten behoeve van het publieke belang willen optrekken. Versterking van de kwaliteit van de Amsterdamse samenleving is een gezamenlijke 

doelstelling. 

Overwegingen die bij het convenant een rol spelen:

• Vermogensfondsen staan aan de wieg en hebben aan de wieg gestaan van een groot aantal initiatieven die belangrijk zijn voor Amsterdam. 

Zij beschikken over inzichten en expertise, in de loop van vele jaren ‘caritas’ opgebouwd. Die expertise willen de fondsen graag delen met de overheid. 

• De fi lantropische sector professionaliseert de laatste jaren sterk. Hierdoor zijn vermogensfondsen steeds beter in staat om vanuit hun eigen visie complementair te zijn aan de 

taken en verantwoordelijkheid van de overheid. 

• Zowel de gemeente Amsterdam als de vermogensfondsen zien meerwaarde in het kennen en delen van elkaars netwerken.

In het eerste kwartaal van 2014 zal dit convenant ondertekend worden.

Amsterdam
Armoedebestrijding

Het aantal Amsterdammers dat een beroep doet op de Voedselbank groeit, met name in Zuidoost en Noord. Ook dit jaar hebben we het 

mogelijk gemaakt dat de Voedselbank die levensmiddelen kon kopen die zelden als overschot vanuit de detailhandel beschikbaar komen voor 

de voedselpakketten. Het gaat bijvoorbeeld om olie, rijst, aardappelen, blikjes tonijn. 

Alleen voedselpakketten verstrekken is niet voldoende. Langzamerhand worden de contouren zichtbaar van een nieuwe aanpak voor armoede-

bestrijding, gebaseerd op de collectieve aanpak van de succesvolle Eigen Kracht-training van de Voedselbank. Doel van deze collectieve aanpak 

is een volwaardig kansenaanbod voor cliënten van de Voedselbank te creëren. Cliënten worden uitgenodigd en krijgen de mogelijkheid op een onder-

nemende wijze maatschappelijk mee te doen. Voor het merendeel van de cliënten zal een baan op de reguliere arbeidsmarkt op korte termijn namelijk 

heel moeilijk realiseerbaar zijn. Wij zijn heel benieuwd of deze innovatieve aanpak zal werken in een mede door ons gefi nancierde pilot in Amsterdam Zuidoost.
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Gouden Dagen
Gouden Dagen begon in 2008 als een pilot op initiatief van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting 

RCOAK. Zij hebben daartoe een stichting opgericht. Het idee achter het initiatief was zorginstellingen te 

stimuleren via lokale fondsenwerving een derdengeldstroom aan te boren, onafhankelijk van subsidies en 

overheidsgelden. Hierdoor kunnen wensen van kwetsbare ouderen worden vervuld en activiteiten georganiseerd die 

de kwaliteit van leven van ouderen verbeteren. De beide fondsen keren de deelnemende zorginstellingen een resultaataf-

hankelijke premie uit in aanvulling op lokaal geworven middelen. Geleidelijk is het aantal deelnemende locaties van de aanvankelijke vier in 2008 gegroeid naar 

twaalf in 2013. Elke instelling geeft op eigen wijze invulling aan Gouden Dagen. Juist die lokale worteling is een van de sterkste elementen van Gouden Dagen: 

het versterkt de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van zorglocaties en het vergroot de betrokkenheid van de buurt/wijk bij ‘hun’ ouderen. Een klein landelijk 

bureau ondersteunt de deelnemende organisaties bij het opbouwen van het netwerk en draagt zorg voor coördinatie van PR en administratie.

De ambitie reikt verder dan 12 deelnemende zorginstellingen maar de groei stagneert. Onderzocht wordt of Stichting Gouden Dagen Fonds haar doelstelling 

verder kan dienen door toe te treden tot een groter geldwervend fonds. 

Voor meer informatie zie www.goudendagen.nl .

 

Samenwerking Fonds Sluyterman van Loo 
De samenwerking met Fon ds Sluyterman van Loo was dit jaar opnieuw intensief. 

Als enige twee vermogensfondsen in Nederland die zich landelijk uitsluitend 

richten op het welzijn van ouderen, bundelen wij, met behoud van eigen identiteit, 

onze krachten bij innovatieve projecten en gezamenlijke programma’s die tot doel 

hebben de kwaliteit van leven van ouderen te verhogen. Gezamenlijk slagen we 

erin bewegingen op gang te brengen rond Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid en 

Lang Leve Kunst. Dit jaar heeft een ontmoeting tussen de Colleges van Regenten 

van beide fondsen plaatsgevonden. De band 

tussen de beide fondsen is daarmee op bestuurlijk 

niveau verder versterkt. 
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Tenslotte, College van Regenten 

en bureau beleven het als een 

voorrecht om, geïnspireerd door onze 

eeuwenoude historie, in deze tijd de 

fi nanciële middelen van Stichting 

RCOAK te kunnen inzetten om bij 

te dragen aan de kwaliteit van leven 

van kwetsbare groepen, of het nu 

ouderen zijn of mensen die, soms 

voor het eerst in hun leven, te maken 

krijgen met armoede en uitzicht-

loosheid. 

mr. J.G.J. (Joop) 

Janssen, voorzitter 

drs. F.M. (Frieda) 

de Pater, directeur

Vooruitblik
Langzamerhand wordt duidelijk 

dat de twee themaprogramma’s 

het begin vormen van een bredere 

beweging rond vrijwillige inzet van 

ouderen (Vitaliteit ontmoet Kwets-

baarheid) en kunstparticipatie door 

ouderen (Lang Leve Kunst). In 2014 

zijn er diverse bijeenkomsten en 

conferenties gepland met onze 

partners om deze bewegingen te 

versterken. Het zijn twee ambitieuze 

programma’s die ook in 2014 veel 

aandacht, tijd en energie zullen 

vragen maar die ons en een groot 

aantal ouderen ook veel inspiratie en 

vreugde opleveren. 

We verheugen ons erop dat in het 

eerste kwartaal 2014 het convenant 

met de gemeente Amsterdam wordt 

getekend. We zijn benieuwd wat dat 

in de praktijk zal betekenen voor 

de samenwerking tussen fondsen 

en gemeente. We hopen vooral bij 

projecten, gericht op armoedebe-

strijding in Amsterdam samen te 

kunnen optrekken. 

Vitaliteit ontmoet 
Kwetsbaarheid
Het feit dat er voor het eerst in 

onze historie zoveel mensen tegelij-

kertijd oud worden heeft invloed op 

het leven van iedereen. Solidariteit 

tussen generaties staat onder druk. 

Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid 

(Vitok) gaat in op de vraag op welke 

wijze solidariteit in de toekomst 

georganiseerd kan worden en 

benadrukt het belang van solida-

riteit tussen de derde en de vierde 

generatie. Het uitgangspunt daarbij 

is wederkerigheid: we hebben elkaar 

iets te bieden. 

De tijd waarin de overheid veel 

voorzieningen garandeerde, ligt 

achter ons. We groeien toe naar een 

maatschappij met meer eigen verant-

woordelijkheid en zelfredzaamheid 

van de burger. Ook dat is een 

belangrijk aspect binnen dit thema-

programma. 

De Vitok-projecten zijn 

nu in volle gang. De 40 

projecten zijn verdeeld in 

zes groepen, die regel-

matig bij elkaar komen 

om onder professionele 

begeleiding van adviseurs 

van de SESAM Academie 

ervaringen uit te wisselen. Bij de 

meeste projecten gaat het goed, bij 

sommige heel goed, bij enkele wat 

minder. Een aantal projecten maakt 

dan ook dankbaar gebruik van de 

extra coachingsmogelijkheden die 

er zijn. Klik hie r voor meer informatie 

over dit programma.
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In het begin liep ik naar de voedselbank en 
ik huilde alleen maar met mijn karretje. Ik 
schaamde me kapot. Ik hield het ook geheim 
voor iedereen. Op een gegeven ogenblik 
dacht ik, wacht eens even, waarom moet je je 
schamen? Je hebt niemand doodgemaakt.  
Je bent even in de shit maar je gaat niet altijd 
in de shit blijven. Wees blij en dankbaar dat de 
voedselbank er is en laat die schaamte los (…). 
Die oorlog heb ik met mezelf gevoerd.  
En toen gleed dat van me af. Nu zing ik naar de 
voedselbank en ik probeer het gewoon te zien 
als een gunst die er tijdelijk is. 

You know when you have finance you can 
manage to live. But in my situation I’m  
always depressed.

“
“

”
”

In het dagelijks leven heeft iedereen het druk, 
iedereen heeft zijn eigen sores en dingen. 
En dit staat soms zo ver van DE normaal 
werkende mens af. Zonder schulden of intense 
problemen. Ik vind daar geen aansluiting. 
Zij gaan gewoon verder met hun leven en 
dat is hun goed recht. Maar daardoor vind 
ik het prettig om te zijn bij mensen die het 
wel begrijpen. En die het zelf ervaren, die 
aansluiting is heel belangrijk op zo’n moment 
in je leven. Zeg maar lotgenoten.

“

”

De citaten zijn afkomstig uit de rapportage Op Eigen Kracht-training door MSc Hille Hoogland en 
Jonathan Berg, een project dat ook door Stichting RCOAK ondersteund wordt.
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uitgevoerd in samenwerking met 

Fonds Sluyterman van Loo. Over dit 

themaprogramma leest u elders in het 

jaarverslag 2013. 

niet volledig 

besteden van 

de donatie. In 

sommige gevallen heeft 

het project geen doorgang 

gevonden. 

In 2013 is ten laste van het reguliere 

donatiebudget een bedrag van 

400.000 euro beschikbaar gesteld 

voor het themaprogramma Vitaliteit 

ontmoet Kwetsbaarheid dat wordt 

Dit fi nancieel jaarverslag is opgesteld 

in overeenstemming met Richtlijn 640 

voor organisaties zonder winststreven. 

Op de volgende pagina’s treft u de 

jaarrekening integraal aan inclusief de 

volledige controleverklaring van de 

onafhankelijke accountant. 

Uit de jaarrekening blijkt dat het 

vermogen van Stichting RCOAK 

is toegenomen van 88,2 tot 90,7 

miljoen euro. 

In het boekjaar 2013 is in totaal 

ruim 2,7 miljoen euro aan donaties 

toegekend. Het donatiebudget van 2,6 

miljoen euro is daarmee overschreden. 

Er  werden 318 donatieaanvragen 

gehonoreerd, in 2012 waren dit er 

271. Het gemiddelde donatiebedrag 

per toekenning is lager dan in het jaar 

daarvoor. In 2013 is een bedrag van 

274.629 euro vrijgevallen. Redenen 

hiervoor zijn het niet tijdig opvragen 

van het toegekende bedrag of het 
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Balans per 31 december 2013       Bedragen in euro’s

Ref. 31-12-2013 31-12-2012
ACTIVA   
Beleggingen 3.1
- landerijen 9.627.376 7.644.060
- onroerende zaken 1.985.330 2.135.330
- effecten 78.443.761 73.726.748
- spaarrekeningen 5.334.487 6.782.720

95.390.954 90.288.858

Vaste activa 3.2
- inventaris 15.320 -
- afschrijving inventaris -3.332  -

11.988 -

Vorderingen en overlopende activa 3.3 669.050 683.890

Liquide middelen 425.036 477.421

96.497.028 91.450.169
PASSIVA
Eigen vermogen 3.4
- algemene reserve 90.373.649 87.831.971
- bestemmingsfonds nalatenschap 361.963 403.122

90.735.612 88.235.093

Fonds in beheer Henriëtte Hofje 3.5 2.191.605 -

Voorzieningen 3.6
- onderhoud onroerend goed 111.522 111.522
- pensioenverplichtingen 59.38 8 73.8 04

170.910 185.326

Kortlopende schulden en overlopende passiva 3.7 3.398.901 3.029.750

96.497.028 91.450.169
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Staat van baten en lasten over 2013       Bedragen in euro’s

Ref. 2013 2012
BATEN
Beleggingen 4.1
- landerijen 300.265 227.801
- onroerend goed 160.476 173.387
- effecten 2.553.369 2.384.365
- rente spaargelden 94.769 126.306

3.108.879 2.911.859

Koersverschillen effecten 4.6 2.235.625 4.142.640

Herwaardering landerijen 4.7 - 1.268.390

Vrijgevallen donaties 4.2 274.629 233.798

Diverse baten 13.770 1.548.768

Totaal baten 5.632.90 3 10.10 5.455

LASTEN

Donaties 4.3 2.705.400 2.518.470

Salarissen en sociale lasten 4.4 253.801 262.809

Bureau- en beheerkosten 4.5 173.183 271.206

Totaal lasten 3.132.384 3.052.485

Resultaat boekjaar 2.500.519 7.052.970

Resultaatbestemming

Mutatie algemene reserve 2.541.678 6.649.848
Dotatie bestemmingsfonds nalatenschappen 10.224 423.122
Onttrekking bestemmingsfonds nalatenschappen -51.383 -20.000

2.500.519 7.052.970
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laag geacht, deze beleggingen maken 

tevens geen deel uit van een actieve 

handelsportefeuille.

Rente- en kasstroomrisico

Met betrekking tot zowel de vorde-

ringen als de schulden zijn geen 

renterisico’s afgedekt door (afgeleide) 

fi nanciële producten zoals renteswaps. 

De stichting heeft geen rentedragende 

schulden.

Kredietrisico

De stichting heeft geen signifi cante 

concentraties van kredietrisico’s. 

De liquide spaartegoeden van ca. 

5.500.000 euro worden bij een Neder-

landse bank belegd. In het komende 

boekjaar zal gekeken worden naar 

een spreiding van deze tegoeden over 

meerdere banken om het uitvalrisico te 

verminderen. 

Liquiditeitsrisico

De liquiditeitspositie van de stichting 

is zodanig dat een liquiditeitsrisico 

vrijwel nihil is. Tevens heeft het College 

van Regenten de mogelijkheid om het 

donatiebudget bij te stellen indien dit 

noodzakelijk wordt geacht. 

van de over een periode van tien jaren

verwachte onderhoudsuitgaven, één 

en ander conform een advies van 

een externe adviseur. De huidige 

voorziening is gebaseerd op een onder-

houdsplan dat loopt tot en met 2014. 

Voorziening pensioenverplichtingen

De pensioenvoorziening in eigen 

beheer is gewaardeerd op basis van 

actuariële grondslagen.

1.4 Risicoparagraaf  

Valutarisico

De stichting heeft geen valutarisico 

omdat de activiteiten uitsluitend 

plaatsvinden in Nederland.

Prijsrisico

De stichting heeft geen activa of 

passiva die onderdeel uitmaken van 

een actieve handelsportefeuille. Het 

prijsrisico is daardoor nihil. Er is wel 

een prijsrisico over de beleggingen. 

Dit risico wordt, met het oog op het 

met de beheerder overeengekomen 

profi el, laag geacht. Het prijsrisico ten 

aanzien van beleggingen in landerijen 

en onroerend goed wordt op basis 

van historische ontwikkelingen ook 

(marktwaarde). De marktwaarde wordt 

onder meer gebaseerd op beschikbare 

marktgegevens.

De marktwaarde van het overig 

onroerend goed wordt bepaald op 

basis van tien maal de huurwaarde.

Beleggingen in effecten worden 

gewaardeerd op beurswaarde.

Beleggingen in spaarrekeningen 

worden gewaardeerd op nominale 

waarde.

1.3 Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor 

in rechte afdwingbare of feitelijke 

verplichtingen waarvan de omvang 

op betrouwbare wijze is te schatten. 

De voorzieningen worden gewaar-

deerd tegen de beste schatting van de 

bedragen die noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen op balansdatum af te 

wikkelen.

Voorziening onderhoud onroerend 

goed

De voorziening voor onderhoud van 

onroerende zaken is bepaald op basis 

1. Grondslagen voor waardering 

van activa en passiva 

1.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in 

overeenstemming met de wettelijke 

bepalingen van Richtlijn 640 voor de 

Jaarverslaggeving, uitgegeven door de 

Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 

640 Organisaties zonder winststreven). 

De waarderingsgrondslagen zijn 

gebaseerd op de historische kosten 

en kostprijzen.

Activa en passiva worden in het 

algemeen gewaardeerd tegen de 

nominale waarde of de actuele 

waarde.

Indien geen specifi eke waarderings-

grondslag is vermeld, vindt waardering 

plaats tegen de nominale waarde.

In de balans en de staat van baten 

en lasten zijn referenties opgenomen, 

waarmee wordt verwezen naar de 

toelichting.

1.2 Beleggingen

Beleggingen in landerijen worden 

gewaardeerd tegen actuele waarde 

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
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Stand 1 januari 2013 73.726.748

Bij: Aankopen 62.687.475

Af: Verkopen 60.269.730

bij: Koerswinst 2013 2.299.268

Stand 31 december 2013 78.443.761

De samenstelling van de effectenportefeuille ultimo 2013 en 2012 was als volgt:

2013 2012

obligaties 33.140.168 32.610.294

beleggingsfondsen 
met obligatiekarakter 14.041.985 14.070.908

totaal vastrentende 
waarden

47.182.153 60,1% 46.681.202 63,3%

aandelen 24.507.506 31,2% 20.760.626 28,2%

onroerend goed 
aandelen 6.754.102

8,6%
6.284.920

8,5%

totaal 78.443.761 100,0% 73.726.748 100,0%

Het vermogensbeheer is ondergebracht bij een professionele marktpartij. Volgens 

het aan de beheerder afgegeven mandaat worden beleggingen gespreid over 

vastrentende waarden (60%), aandelen (25%) en onroerend goed aandelen (15%). 

Voor alle categorieën geldt een marge van 5% naar boven en beneden.

De waarde van de aandelen en de onroerend goed aandelen bevinden zich buiten 

de marges. Gezien de ontwikkelingen op de fi nanciële markten is in 2013 besloten 

een analyse uit te laten voeren door een niet bancair gebonden vermogensbe-

heerder. In het komende boekjaar zullen de resultaten hiervan verder besproken 

worden in het College van Regenten. 

Spaarrekeningen

De spaargelden zijn belegd op een tweetal rekeningen bij een bank en zijn direct 

opvraagbaar.

bij Leiderdorp is voor een bedrag van 

12.000 euro verkocht. 

Onroerende zaken

Het overig onroerend goed bestaat 

uit panden in de binnenstad van 

Amsterdam. De waardering bedraagt 

1.985.330 euro. 

Al het onroerend goed is langdurig 

verhuurd.

Effecten        

Het verloop van de effectenportefeuille 

in 2013 was als volgt: 

2. Grondslagen voor bepaling van 

het resultaat

2.1 Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het 

verschil tussen de opbrengst van 

beleggingen en overige baten enerzijds 

en de verstrekte donaties en kosten en 

andere lasten over het jaar anderzijds. 

Opbrengsten worden verantwoord in 

het jaar waarop zij betrekking hebben; 

kosten zodra deze voorzienbaar zijn.

3. Toelichting op de posten van 

de balans

3.1 Beleggingen

Landerijen

Het beleid is erop gericht vrijkomende 

gelden bij verkoop te herbeleggen in 

landerijen. Door de verkoop van de 

landerijen stond er in het voorgaande 

boekjaar een bedrag van 2.000.000 

euro ter beschikking. In april 2013 

is er in de Noordoostpolder voor 

1.987.000 euro akkerland gekocht. In 

de koopprijs is een verstrekt 40-jarig 

recht van erfpacht verrekend. Een 

klein perceel in de Boterhuispolder 
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3.4 Eigen Vermogen

Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit de Algemene Reserve en 

het Bestemmingsfonds nalatenschap. 

Algemene 
Reserve

Bestemmingsfonds 
nalatenschap

Eigen 
vermogen

Stand 1 januari 2013 87.831.971 403.122 88.235.093

Toevoeging vanuit 
resultaatbestemming 2.541.678 10.224 2.551.902

Onttrekking vanuit 
resultaatbestemming 51.383 51.383

Stand 31 december 2013 90.373.649 361.963 90.735.612

2013 2012

Algemene reserve

Stand 1 januari 87.831.971 81.182.123

Toevoeging vanuit 
resultaatbestemming 2.541.678 6.649.848

Stand 31 december 90.373.649 87.831.971

Bestemmingsfonds nalatenschap

In 2012 is een erfenis ontvangen van een bedrag van 273.122 euro. Dit is exclusief 

een appartement in Buitenveldert. Dit appartement is in maart 2013 verkocht met 

een opbrengst van 159.776 euro. Met de erfl aatster is afgesproken dat het geld 

door de stichting in de loop der jaren zal worden besteed aan projecten voor 

mensen die leven aan de onderkant van de samenleving.

De verloopstaat van dit bestemmingsfonds is als volgt: 

  2013   2012

Stand 1 januari 403.122 0

Toevoeging nalatenschap 10.224 423.122

Onttrekking lopend boekjaar 51.383 20.000

Stand 31 december 361.963 403.122

3.2 Vaste activa 

De vaste activa bestaan uit inventaris automatisering en telefonie die in 2013 is 

aangeschaft. 

Afschrijvingsstaat 
2013

Aanschafwaarde 1 januari -

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari -

Boekwaarde 1 januari -

Investeringen lopend boekjaar 15.320

Afschrijvingen lopend boekjaar -3.332

Aanschafwaarde 31 december 15.320

Cumulatieve afschrijvingen 
31 december -3.332

Boekwaarde 31 december 11.988

3.3 Vorderingen en overlopende activa

  2013   2012

Te vorderen dividendbelasting 5.172 15.521

Pacht Boekjaar 29.921 3.942

Rente Spaarrekeningen boekjaar 34.747 50.986

Overlopende couponrente 555.506 588.438

Rekening courant Fonds Sluyterman van Loo 43.227 -

Overige vorderingen 477 25.003

669.050 683.890
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  2013   2012

Pensioenverplichtingen

Stand 1 januari 73.804 77.562

Af: uitkering boekjaar 14.416 13.758

Bij: dotatie boekjaar 0 10.000

Stand 31 december 59.388 73.804

3.7 Kortlopende schulden en overlopende passiva

  2013   2012

Te betalen donaties 3.306.276 2.877.451

Waarborgsommen 30.375 30.375

Overige 62.250 121.924

3.398.901 3.029.750

4. Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten

4.1 Beleggingen  

De directe opbrengsten in 2013 uit beleggingen (dividend, pacht, huur en rente) 

bedroegen 3.108.879 euro. In het boekjaar 2012 was dit 2.911.859 euro. 

4.2 Vrijgevallen donaties

Dit betreft toegekende donaties die niet, niet tijdig of niet volledig zijn opgevraagd. 

De vrijvallen bedragen 13.481 euro voor het lopende boekjaar, en 261.148 euro 

voor voorgaande jaren, in totaal 274.629 euro.

4.3 Donaties

In 2013 werd aan donaties 2.705.400 euro toegekend. Hiermee is het donatie-

budget voor 2013 overschreden. 

3.5 Fonds in beheer Henriëtte Hofje

In 2013 heeft Stichting Henriëtte Hofje te Amsterdam haar vermogen van 

2.144.699 euro aan onze stichting overgedragen als Fonds in beheer met het 

verzoek dit vermogen volgens de doelstelling ‘ondersteuning kwetsbare ouderen’ 

te beheren en de revenuen aan donaties te besteden. De intentie is om na twee 

jaar het vermogen defi nitief over te dragen als Fonds op naam aan stichting 

RCOAK. 

2013

Fonds in beheer Henriëtte Hofje

Stand 1 januari -

Toevoeging (27-09-2013) 2.144.699

Toevoeging aandeel 
beleggingsopbrengst 46.906

Onttrekking donaties 0

Stand 31 december 2.191.605

3.6 Voorzieningen

  2013   2012

Onderhoud onroerend goed

Stand 1 januari 111.522 224.115

Af: onderhoud boekjaar 0 112.593

Stand 31 december 111.522 111.522

In 2013 heeft naast regulier onderhoud geen groot onderhoud plaatsgevonden. 

De bedragen voor het reguliere onderhoud zijn begrepen in het resultaat over het 

boekjaar 2013.
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4.6 Koersverschillen effecten

De koersverschillen effecten 

bedroegen 2.235.625 euro 

positief. In 2012 was er een 

positief koersverschil van 

4.142.640 euro. 

De koersverschillen 

effecten zijn via het 

resultaat naar het 

eigen vermogen 

geboekt. Beleg-

gingen vinden plaats 

in euro.

In de koersverschillen 

effecten is de koers-

winst van € 51.715 voor 

het belegde kapitaal van 

Stichting Henriëtte Hofje 

verrekend. Deze winst is naar 

het ‘Fonds in beheer Henriëtte 

Hofje’ overgeboekt. De koerswinst van de 

effectenportefeuille inclusief de koerswinst van 

het kapitaal van Stichting Henriëtte Hofje was in totaal 2.299.268 euro.

4.7 Herwaardering landerijen

In 2013 heeft geen taxatie en herwaardering van de landerijen plaatsgevonden.

4.4 Salarissen en sociale lasten

  2013   2012

Salarissen 201.906 211.008

Sociale lasten 12.988 13.981

Pensioenpremies 38.907 37.820

253.801 262.809

Het aantal fte’s van de drie medewerkers in dienst van de stichting is 2,6. 

De salarissen zijn gebaseerd op het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte-

naren. Op grond van de vrijstelling zoals vermeld in art. 383.1 BW 2.9 is vermelding 

van het directiesalaris achterwege gebleven. 

Het College van Regenten is onbezoldigd.  

4.5 Bureau- en beheerkosten 

  2013   2012

Huisvesting 55.334 52.246

Adviezen, rapporten en controle 43.602 47.732

Communicatie en vergaderingen 13.344 25.944

Bureau en automatisering 20.342 19.611

Overige 40.561 125.673

173.183 271.206
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PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 90357,
1006 BJ Amsterdam
T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl

ʻPwCʼ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het College van Regenten van Stichting Roomsch Catholyk Oude Armenkantoor

Wij hebben de in dit rapport op pagina 19 tot en met 33 opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting
Roomsch Catholyk Oude Armenkantoor te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 640
'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. De directie is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit
van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de
door de directie van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld
van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Roomsch Catholyk Oude Armenkantoor per 31 december 2013 en van het
resultaat over 2013 in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de
Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.

Amsterdam, 25 maart 2014
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door
drs. J.L. Sebel
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Kengetallen over de jaren Kengetallen over de jaren Kengetallen over de jaren 200320032003 tot en met  tot en met  tot en met 201320132013
vermogen
per ultimo

beleggingen
per ultimo

opbrengst
beleggingen

koers resultaat
effecten

donatiebudget toegekende
donaties

aantal
donaties

2003 65.252.798 65.357.149 3.935.136 1.137.973 2.500.000 1.853.869 184

2004 74.214.076 75.469.749 2.965.239 5.991.879 2.500.000 1.968.980 269

2005 80.210.390 81.025.394 3.185.959 5.109.447 2.500.000 2.322.284 289

2006 83.119.716 85.114.222 3.220.325 2.363.589 2.500.000 2.351.370 413

2007 80.065.443 83.288.194 3.108.692 -3.201.866 2.500.000 2.525.855 374

2008 68.508.840 71.620.788 3.942.083 -12.885.162 2.500.000 2.473.441 510

2009 78.633.609 80.587.340 4.020.770 5.148.176 2.000.000 1.959.330 580

2010 83.837.310 85.664.384 3.174.115 3.532.553 2.250.000 2.046.906 505

2011 81.182.123 83.532.708 3.062.489 -3.048.598 2.500.000 2.637.244 684

2012 88.235.093 90.288.858 2.911.859 4.142.640 2.600.000 2.518.470 271

2013 90.735.612 95.390.954 3.108.879 2.235.625 2.600.000 2.705.400 318
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Leren van en met elkaar

Bijzonder aan het programma 

Vitaliteit ontmoet  Kwetsbaarheid is 

dat de betrokkenheid van de fondsen 

verder gaat dan het leveren van een 

fi nanciële bijdrage: er is voorzien in 

periodieke bijeenkomsten van project-

leiders, gericht op uitwisseling van 

ervaringen. Dit dient twee belangrijke 

doelen:

1. De projectleiders leren van elkaar. 

Door het uitwisselen van knelpunten, 

het met elkaar nadenken over mogelijke

oplossingen en het delen van

successen worden de projecten

sterker. 

2. In dit programma leren we met elkaar. 

Door tussentijds monitoring (schriftelijk)

van de projecten krijgen we nu al zicht

op wat werkt en wat niet als het er om 

gaat in contact te komen met 

kwetsbare ouderen, het werven en 

motiveren van vitale senioren en het 

realiseren van betekenisvolle ontmoe-

tingen (wederkerigheid). 

In het voorjaar van 2013 zijn zes 

groepen gevormd waarin ervaringen 

organisaties maakten hier daadwerkelijk 

gebruik van. Op 31 januari 2013 besloten 

de Colleges van Regenten van beide 

fondsen de 40 meest belovende en 

innovatieve projecten fi nancieel te onder-

steunen. 

Voor dit programma is een werkwijze 

gekozen:

• waarbij de fi nanciële steun wordt 

gegeven aan de meest kansrijke 

projecten. Dat zijn er 40.

• waarbij de ondersteunde projecten 

ongeveer in dezelfde periode worden 

uitgevoerd. Daardoor is onderlinge 

uitwisseling van kennis en ervaring 

mogelijk en zinvol.

Op 22 april 2013 vond een inspirerende 

startbijeenkomst plaats in Driebergen, 

met een bijna 100% opkomst van de 

projectleiders. Door autopech ontbrak 

één projectleider!

Over het programma

Vitaliteit ontmoet 

Kwetsbaarheid is 

een gezamenlijk 

tweejarig programma 

van Stichting RCOAK 

en Fonds Sluyterman 

van Loo. Voor de projecten 

binnen dit programma hebben de twee 

fondsen ieder voor een gelijk aandeel 

van 1,4 miljoen euro beschikbaar 

gesteld. Met dit programma onder-

steunen wij initiatieven die de kwaliteit 

van leven van kwetsbare ouderen bevor-

deren door de inzet van vitale senioren. 

De tijd waarin de overheid veel voorzie-

ningen garandeerde ligt achter ons. We 

groeien toe naar een maatschappij met 

meer eigen verant-

woordelijkheid en 

zelfredzaamheid van 

de burger. Nieuwe 

(burger)initiatieven zijn 

dan ook zeer gewenst 

en hier en daar zelfs 

noodzakelijk.

Dit thematisch programma is sinds 

begin dit jaar  volop in uitvoering

Na een selectie uit de 463 vooraan-

vragen die Stichting RCOAK en Fonds 

Sluyterman van Loo in 2012 voor 

hun gezamenlijke themaprogramma 

Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid hebben 

ontvangen, zijn 98 organisaties gevraagd 

een volledige aanvraag in te dienen. 95 

Vitaliteit Vitaliteit Vitaliteit 
ontmoet ontmoet ontmoet 
KwetsbaarheidKwetsbaarheidKwetsbaarheid
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Alledaagse hulp

Projecten primair gericht op praktische 

hulp met alledaagse dingen. Veel 

burenhulp- en maatjesprojecten vallen 

hieronder. Echt technische klussen in 

huis en tuin vallen hier buiten.

Gezondheid / bewegen

Projecten die primair gericht zijn op 

gezondheid of bewegen. Heel diverse 

projecten, ook opgezet door zieken-

huizen die met de inzet van vitale 

senioren ouderen ondersteunen bij hun 

terugkeer naar huis.

Hobby / cultuur actief

Een grote groep projecten, met een 

breed scala aan activiteiten. Muziek, 

dans, handwerk etcetera. Actief 

meedoen. 

Hobby / cultuur receptief

Een grote groep projecten, met een 

breed scala aan activiteiten. Muziek, 

dans etcetera. Actief kijken of 

luisteren.

We hebben ook aan de projectleiders 

gevraagd waar zij trots op zijn. Dat 

levert hartverwarmende reacties op. 

Een kleine greep:

• “Collega’s in de thuiszorg die met 

hun zware werkdruk tijd vrij maken 

om mee te doen met dit project”. 

• “Dat alle vrijwilligers zo enthousiast 

en voortvarend van start zijn gegaan”.

• “De wederkerigheid, echte contacten 

die tot stand komen”.

• “We hebben vrouwen ‘aan de praat 

gekregen’ die door taalachterstand 

zeiden zelden met mensen uit een 

andere cultuur te spreken”.

• “Dat de methodiek ook in andere 

gemeenten en bij andere organisaties 

aanslaat”.

Alle projecten zijn te vinden op www.vitok.

nl/proj ecten. Medio 2013 is een brochure 

verschenen met een korte beschrijving 

van alle gehonoreerde projecten. 

Staatssecretaris Van Rijn heeft aange-

geven geïnteresseerd te zijn in de 

projecten; hij wil graag weten wat nodig 

is om belemmeringen die deze projecten 

ervaren weg te nemen.

worden uitgewisseld. Elk onder de 

bevlogen leiding van een adviseur 

van de SES AM Academie, zelf een 

vitale senior. De groepen zijn twee 

keer bij elkaar geweest: één keer in 

april, als onderdeel van de startbij-

eenkomst en één keer in november 

2013. Zowel de SESAM-adviseurs als 

de deelnemers vinden deze bijeen-

komsten zeer zinvol. Zoals verwacht 

blijkt het opsporen en benaderen 

van kwetsbare ouderen de grootste 

uitdaging te zijn. Een knelpunt is in 

een aantal gevallen de samenwerking 

met andere organisaties, die niet altijd 

doen wat is toegezegd.
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Vervoer

Projecten die boven alles een 

vervoersdienst zijn.

Wonen en klussen

Projecten rond wonen en klussen in 

brede zin. Kan ook tuinonderhoud zijn. 

Wonen gaat o.a. over domotica en 

samenwoonprojecten.

Zingeving

Projecten rond zingeving; onder 

andere diverse projecten rond levens-

verhalen.

Sociaal netwerk

Een grote groep projecten die uitgaan 

van het bij elkaar brengen van 

mensen in een netwerk. Vaak rond 

een ontmoetingscentrum. Diverse 

activiteiten worden georganiseerd, 

met aandacht voor ieders mogelijke 

inbreng.

Techniek en ict

Projecten rond techniek en ICT in 

brede zin. Leren werken met een 

computer en omgaan met social 

media.
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Wat doe je als er Hüttenkäse in je kratje zit? 
Ine weet daar wel raad mee.  Je kunt er 
bijvoorbeeld spinaziesigaren van maken. 
Tijdens haar kooklessen gaan klanten 
van uitgiftepunt Amstelveen hiermee aan 
de slag.

“
”

Bakkerij Bizim Ufuk
‘Ik geloof in delen’ Bakkerijen in en om 
Amsterdam geven brood aan de Voedselbank. 
Bizim Ufuk op het Waterlandplein in Noord 
is daar één van. Wekelijks wordt er brood 
bijgebakken voor het uitgiftepunt in 
Amsterdam Noord.

“
”
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de aandacht op de betekenis van 

kunstbeoefening en cultuurparti-

cipatie voor ouderen. Daarnaast 

geeft de bundel een impuls aan 

de positieve beeldvorming rond 

ouderen, ook bij culturele instel-

lingen. Het boek bevat bijdragen 

van toonaangevende auteurs uit 

binnen- en buitenland. Zo geeft 

Hedy D’Ancona een overtuigend 

pleidooi over het (maatschappelijk) 

belang van cultuurparticipatie door 

ouderen en Dominic Campbell biedt 

een prachtig inkijkje in het al jaren 

succesvolle Bealtaine-festival in 

Ierland, een festival voor oudere 

amateurkunstenaars met zo’n 

116.000 deelnemers. 

√ Voorbereiding Europese conferentie 

in 2015 en een invitational 

conference in de herfst van 2014

In 2013 is de voorbereiding gestart 

van een Europese conferentie 

Ouderen en Cultuur in 2015 voor 

beleidsmakers en uitvoerders in 

de sectoren zorg, welzijn, kunst en 

cultuur. Deze bijeenkomst heeft als 

doel onder meer het vormen van 

netwerken en het uitwisselen van 

Resultaten van het gezamenlijk 

programma in 2013

Het gezamenlijk programma bereikte 

in 2013 de volgende resultaten:

√ Convenant Ouderen en Cultuur

Dit convenant werd door de 

partners in het programma en de 

Vereniging Nederlandse Organisatie 

Vrijwilligerswerk (NOV) afgesloten 

met het ministerie van OCW (Jet 

Bussemaker, minister) en het minis-

terie van VWS (Martin van Rijn, 

staatssecretaris). De ondertekening 

op 18 juni 2013 vormde tegelijk de 

formele start van het programma 

Lang Leve Kunst. Een inhaalslag 

voor Nederland ten opzichte van 

veel andere Europese landen waar 

het om ouderen en kunstbeoefening 

gaat. Dit convenant zal komend 

jaar verder worden uitgewerkt en 

ingevuld.

√ Opiniërend boek Lang Leve Kunst; 

over ouderen en cultuur

Eveneens op 18 juni 2013 werd de 

artikelenbundel Lang Leve Kunst; 

over ouderen en cultuur, gepre-

senteerd. Deze publicatie vestigt 

Al circa vier jaar besteedt Stichting 

RCOAK op pro-actieve wijze aandacht 

aan het onderwerp Kunst en Ouderen. 

Kunst- en cultuurparticipatie blijken 

gevoelens van eenzaamheid te 

verminderen, zorgen voor zingeving 

en welbevinden, brengen structuur 

in het dagelijks leven en bevorderen  

de maatschappelijke participatie van 

ouderen. In 2013 heeft het College van 

Regenten besloten van dit onderwerp 

een thematisch donatieprogramma te 

maken voor de jaren 2014 en 2015, 

onder de naam Lang Leve Kunst. Tot 

ons genoegen opnieuw samen met 

Fonds Sluyterman van Loo. 

Dit thematisch programma is één 

van de belangrijkste onderdelen van 

een breder, gezamenlijk programma 

over ouderen en kunstbeoefening, 

het programma Lang Leve Kunst. 

Andere partijen in dit brede programma 

zijn Fonds voor Cultuurparticipatie 

(FCP), het Landelijk Kennisinstituut 

Cultuureducatie en Amateurkunst 

(LKCA) en VSBfonds. De focus van 

dit programma is kort gezegd het 

vergroten van cultuurparticipatie door 

ouderen in Nederland. Het accent ligt 

daarbij op actieve kunstbeoefening 

door ouderen: ouderen kijken of 

luisteren niet alleen naar kunst, maar 

maken zelf kunst.

Lang Leve Lang Leve Lang Leve 
KunstKunstKunst
Lang Leve 
Kunst
Lang Leve Lang Leve Lang Leve 
Kunst
Lang Leve 
Kunst
Lang Leve 
Kunst
Lang Leve Lang Leve Lang Leve 
Kunst
Lang Leve 
Nieuw thematisch programma in ontwikkeling
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baarheid, bijeenkomsten voor project-

leiders worden georganiseerd, gericht 

op uitwisseling van ervaringen. Dit 

versterkt de samenwerking in de 

verschillende regio’s en levert veel 

nuttige informatie op over wat werkt 

als het gaat om ouderen en kunstbe-

oefening. Ook wordt veel aandacht 

besteed aan evaluatie en procesmoni-

toring.

B. Producties

In loot B ondersteunt Stichting 

RCOAK samen met Fonds 

Sluyterman van Loo projecten 

waarin ouderen kunst maken, op 

welke manier dan ook. Het gaat om 

alle mogelijke kunstvormen. Elke 

productie (toneeluitvoering, tentoon-

stelling, voorstelling etc.) kan worden 

gevraagd om op te treden op één 

van de regionale Lang Leve Kunst-

festivals in 2015. 

Ook loot B is in 2013 inhoudelijk 

ontwikkeld. Er is voor gekozen zo 

weinig mogelijk drempels op te 

werpen voor aanvragers. Zij kunnen 

begin 2014 via een online procedure 

een bedrag van maximaal € 3.000 

aanvragen voor hun productie.

 

vormen, gericht op actieve kunstbe-

oefening door ouderen. Daarbij wordt 

aansluiting gezocht bij de wensen 

en beperkingen van ouderen. Een 

samenwerkingsverband zal bestaan 

uit een organisatie uit de amateur-

kunst en minimaal één organisatie 

uit de wereld van zorg en/of welzijn. 

Voor de vorming van diverse lokale 

netwerkverbanden hebben we 17 

potentiële kwartiermakers benaderd. 

Iedere kwartiermaker is een krachtige 

professional met een relevant lokaal/

regionaal netwerk die ervoor kan 

zorgen dat partijen elkaar vinden en 

versterken. Deze aanpak is zowel 

voor Stichting RCOAK als voor Fonds 

Sluyterman van Loo volledig nieuw.

Als vervolgstap in de procedure 

ontwikkelen de kwartiermakers een 

voorstel voor een samenwerkings-

verband in hun regio/stad. 

In het voorjaar van 2014 besluiten 

Stichting RCOAK en Fonds 

Sluyterman van Loo welke samen-

werkingsverbanden fi nancieel worden 

ondersteund. 

In loot A van het programma zullen, 

net als bij Vitaliteit ontmoet Kwets-

Themaprogramma van Stichting 

RCOAK en Fonds Sluyterman van 

Loo

Het themaprogramma Lang Leve 

Kunst bestaat uit twee loten, netwerk-

projecten (A) en producties (B). Voor 

de looptijd van dit programma is 1,6 

miljoen euro gereserveerd. Stichting 

RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo 

dragen ieder een gelijk deel bij.

A. Netwerkprojecten

Er worden een aantal regionale en 

stedelijke samenwerkingsverbanden 

opgezet die duurzaam een netwerk 

kennis en ervaringen. Waarschijnlijk 

wordt in dezelfde periode ook 

het eerste landelijke, maar lokaal 

georganiseerde festival Lang Leve 

Kunst gehouden. 

Overwogen wordt om ter voorbe-

reiding op de Europese conferentie 

een invitational conference te 

organiseren in 2014 met deskun-

digen uit Duitsland en België. 

Ondersteunend aan het brede 

programma is de website 

www.langlevekunst.nl ingericht.

PRODUCTIES: bruisende 
initiatieven voor het Lang 

leve kunst-festival (B)

NETWERKPROJECTEN:
bouwen aan faciliterende 
regionale netwerken (A)
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Waarom Lang Leve Kunst? 
Het belang van meer ruimte voor kunstbeoefening door ouderen wordt zowel in het onderzoek van Lesi1 uit 2012 (in opdracht van o.a. Stichting RCOAK uitgevoerd) als in het opini- 

ërend boek Lang Leve Kunst onderstreept. Een paar citaten uit het onderzoek: “Een toenemend aantal ouderen en de toenemende levensverwachting maken aandacht voor een 

waardige en zinvolle invulling van de derde en vierde levensfase steeds urgenter”. “Respondenten ontlenen dus zelfrealisatie, positieve identiteit, een zinvolle en plezierige tijdsbe-

steding, zelfbevestiging, gezelschap, sociale steun en een betere gezondheid aan de kunstbeoefening”. Of zoals Hedy d’Ancona het in haar bijdrage in de bundel Lang Leve Kunst 

zegt: “Maar waar het echt om leek te gaan was de vreugde om serieus met iets in de weer te zijn dat je de moeite waard vindt, waarvoor je eindelijk tijd hebt, waar door je – ook door 

deskundige begeleiding – voelt dat oefening kunst baart”.

De urgentie om te zorgen dat in Nederland onderzoek, praktijk en beleid nu echt op één lijn komen is groot. Het onderzoek van Lesi laat zien dat 35% van de 65-plussers zich met 

actieve kunstbeoefening bezig houdt ten opzichte van 48% van alle Nederlanders van 6 jaar en ouder. De lagere participatie op oudere leeftijd lijkt niet het gevolg te zijn van minder 

belangstelling maar van allerlei (praktische) belemmeringen. Een centraal knelpunt blijkt te zijn dat de culturele sector (o.a. amateurkunst) enerzijds en de zorg- en welzijnssectoren 

anderzijds nog maar zeer beperkt samenwerken. Kort gezegd: de meeste aanbieders van amateurkunst houden onvoldoende rekening met de beperkingen van (kwetsbare) ouderen. 

Er zijn voldoende zorg- en welzijnsinstellingen van goede wil maar die hebben te weinig oog voor of kennis van kunst en cultuur. 

1 Hortulanus, R., Jonkers, M en Stuyvers, D. Kunstbeoefening met Ambitie, Utrecht 2012: Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie.

voldoende niveau. Medio januari 2014 

zal de werving voor dit onderdeel 

beginnen.

Twee belangrijk criteria: het gaat om 

actieve kunstbeoefening door ouderen 

èn de artistieke begeleiding is van 
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Als ik brieven kreeg was ik zo depressief, 
dat ik ze niet openmaakte want ik dacht: 
ja ik heb toch niks, ik heb nog geen geld.

Als je weinig geld hebt, hoor je d’r eigenlijk 
niet zo bij.

“
”

Mijn leven heeft een andere wending 
gekregen.“ ”

De citaten zijn afkomstig uit de rapportage Op Eigen Kracht-training door MSc Hille Hoogland en 
Jonathan Berg, een project dat ook door Stichting RCOAK ondersteund wordt.
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Hoe werkt digitaal aanvragen? 

Onder het hoofdstuk De aanvraag op 

www.rcoak.nl vindt u de aanvraagpro-

cedure.

U dient eerst via de site een verzoek 

in voor een quick scan. Binnen twee 

à drie werkdagen geven wij aan of het 

zinvol is een ‘offi ciële’ aanvraag in te 

dienen. 

Uw voordelen:

• Pas nadat duidelijk is geworden dat 

het project een goede kans maakt 

onder de donatiecriteria van het 

RCOAK dient u de aanvraag in.

• U ontvangt een inlogcode zodat 

u op ieder gewenst moment de 

aanvraag kunt onderbreken om deze 

op een later tijdstip af te ronden.

• Uw aanvraag kan niet in de 

post of mail zoekraken omdat 

de NAW-gegevens en een korte 

samenvatting van het project 

automatisch worden ingelezen in 

het aanvraagregistratiesysteem van 

Stichting RCOAK.

• Een kopie van uw aanvraag wordt 

naar u geretourneerd.

Het is een eenvoudige procedure, 

die zichzelf wijst. 

Ga naar onze website 
en vul het formulier in

aanvragenaanvragenaanvragenaanvragenaanvragenaanvragen
DigitaalDigitaalDigitaalDigitaalDigitaalDigitaal Aanvraagprocedure 

In 2011 hebben we de mogelijkheid geïntroduceerd digitaal een aanvraag voor een 

donatie in te dienen. Inmiddels ontvangen wij vrijwel alle aanvragen digitaal. Daar 

zijn wij blij mee, want dat is zowel voor de aanvrager als voor Stichting RCOAK 

de meest effi ciënte manier van werken. Aanvragen via email kunnen wij niet in 

behandeling nemen omdat deze in de honderden mailberichten die wij wekelijks 

ontvangen lastig te traceren zijn. 

www.rcoak.nlwww.rcoak.nlwww.rcoak.nl

54
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•  Cultuur en  muziek

•  Diversen

•  Gemee nschaps- en buurthuizen

•  Mobi liteit

•  Ontspanning en  sport

•  Orga nisaties voor en door ouderen

•  Palliatieve zo rg

•  Pastora le zorg

•  Premi eplan 

• Psychog eriatrie

•  Socia le zorg

•  Vakantie e n uitstapjes

•  Versterki ng zelfredzaamheid

•  Vitalitei t ontmoet kwetsbaarheid

•  We lzijn

•  Wo onvoorzieningen

DonatiesDonatiesDonatiesDonatiesDonatiesDonaties
201320132013

Samenvattend over zicht
Grafi sche weergave  van aantallen en bedragen

Overzicht van gehonoree rde aanvragen per categorie:

201320132013201320132013201320132013
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uitbetaald aan 527 Premieplanpro-

jecten. Stichting RCOAK en Fonds 

Sluyterman van Loo, de initiatief-

nemers van Premieplan, dragen ieder 

€ 200.000 bij. Daarnaast fi nancieren 

de twee fondsen gezamenlijk de 

uitvoering van Premieplan door NOV. 

Inmiddels zijn ook VSBfonds en Fonds 

1818 betrokken als donoren.

Projectondersteuning

Binnen het reguliere donatie-

programma, dat openstaat voor 

‘spontane’ aanvragen, zijn 467 

aanvragen voor fi nanciële onder-

steuning ontvangen. 

Aanvragen t/m € 6.000 worden door 

de Giftencommissie afgehandeld met 

rapportage aan het voltallige College. 

De grotere aanvragen worden, 

voorzien van advies van de Giftencom-

missie, voorgelegd aan het College 

van Regenten. Aan 318 projecten 

binnen het reguliere donatiepro-

gramma (excl. Vitok) is In totaal is 

€ 2.305.400 toegekend waarvan 

€ 827.085 binnen Amsterdam en 

€ 1.478.315 landelijk.

32% van de aanvragen is afgewezen.

Individuele noodhulp 

Via hulpverlenende instanties waaronder 

het maatschappelijk werk, de 

Voedselbank Amsterdam en de William 

Schrikker Groep hebben wij in 2013 82  

schriftelijke verzoeken ontvangen voor 

fi nanciële hulp aan individuele Amster-

dammers, behorend tot de meest 

kwetsbare groepen in de samenleving. 

Daarvan zijn 73 aanvragen door het 

bureau van Stichting RCOAK gehono-

reerd en negen aanvragen afgewezen. 

In het totaal was hiermee een bedrag 

van € 23.911 gemoeid. 

Themaprogramma Vitaliteit 

ontmoet Kwetsbaarheid

Dit programma is in samenwerking 

met Fonds Sluyterman van Loo 

ontwikkeld en nog volop in uitvoering.

De cijfers:

• 463 vooraanvragen, waarvan 

365 zijn afgewezen, 3 aanvragers 

hebben zich teruggetrokken. 

• 95 defi nitieve aanvragen

• 40 gehonoreerde projecten met een 

totaalbedrag van € 1.342.088.

• Voor projecten binnen dit donatie-

programma is 1,4 miljoen euro  

gereserveerd. Stichting RCOAK en 

Fonds Sluyterman van Loo dragen 

ieder de helft bij. Van dit bedrag is                 

€ 400.000 ten laste gebracht van het 

donatiebudget 2013. 

Premieplan

Premieplan is dit jaar voor eerst uitge-

voerd door de Vereniging Nederlandse 

Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV). 

De volgende organisaties nemen deel 

aan het Premieplan:

• Nationaal Ouderenfonds

• Vereniging ANBO

• Nationale Vereniging 

De Zonnebloem 

• Vereniging Humanitas

• Stichting Johanniter Hulpverlening

• KBO-Brabant

• Kerken in Actie

• Landelijke Stuurgroep Molukse 

Ouderen

• Vereniging PCOB

Via het Premieplan wordt de opbrengst 

verdubbeld van geldwervende acties 

van afdelingen van de deelnemende 

organisaties, bestemd voor activiteiten 

voor kwetsbare ouderen. In 2013 is 

in het totaal € 524.515 toegekend en 

Samenvattend overzichtSamenvattend overzichtSamenvattend overzicht
aantallen en categorieën donatieverzoeken en -toekenningenaantallen en categorieën donatieverzoeken en -toekenningenaantallen en categorieën donatieverzoeken en -toekenningen
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‘eigen’ budgetten is een bedrag van 

€ 106.000 ten laste gebracht van het 

donatiebudget 2013.  

Quick scan

Voordat een aanvrager digitaal een 

verzoek voor projectondersteuning kan 

indienen, maakt hij/zij eerst gebruik 

van de digitale quick scanpagina 

op onze website. Daarmee krijgt hij/

zij een indicatie of het zinvol is een 

uitgebreidere donatie-aanvraag in te 

dienen. Wij hebben 601 verzoeken 

voor een quick scan ontvangen. In 

68% van deze gevallen is geadviseerd 

een donatie-aanvraag in te dienen.

Individuele noodhulp via 

gemandateerde organisaties 

Naast de eigen individuele noodhulp-

verstrekking hebben wij uit effi ciency-

overwegingen een aantal hulporgani-

saties in Amsterdam de beschikking 

gegeven over een eigen budget 

variërend van € 1.000 tot € 30.000. 

Het betreft De BlijfGroep, Medisch 

Opvangproject Ongedocumen-

teerden (MOO), de Regenboog Groep, 

B3-positive, Fonds Bijzondere Noden 

Amsterdam, het Wereldhuis, Stichting 

Bridge to Better en PuurZuid. Ook 

is een donatie aan de Voedselbank 

Amsterdam verstrekt voor aanvulling 

van de voedselpakketten. Voor deze 

Ga naar onze website 
en doe de quick scan www.rcoak.nlwww.rcoak.nlwww.rcoak.nl

1600 huishoudens, 4000 klanten, 
1600 kinderen , 300 baby’s  en peuters, 
400 vrijwilligers, honderden vrienden.
Samen vormen zij de praktijk van de 
Voedselbank Amsterdam.

“
”
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Gra� sche weergave Gra� sche weergave Gra� sche weergave van aantallen en bedragen van aantallen en bedragen van aantallen en bedragen 

Aanvragen  467

Afwijzingen 137

Intrekkingen  12

Toekenningen 318

Overzicht aantallen projecten:

2013 2012 2011 2010 2009

Aanvragen 467 427 463 364 382

Toegekend 318 272 335 253 240

Afgewezen 137 152 120 108 136

Ingetrokken 12 3 8 3 6

Donaties kleiner of gelijk aan € 5.000 230 782.828

Donaties groter dan € 5.000 en kleiner dan € 15.000 55 481.102

Donaties groter of gelijk aan € 15.000 33 1.041.470

Totaal 318 2.305.400

exclusief het themaprogramma Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheidexclusief het themaprogramma Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheidexclusief het themaprogramma Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid

Totaal	  aantal	  aanvragen	   467
Totaal	  aantal	  afwijzingen 137
Totaal	  aantal	  intrekkingen	   11
Totaal	  aantal	  toekenningen 319

2013 2012 2011 2010 2009
Aanvragen 467 427 463 364 382
Toegekend 319 272 335 253 240
Afgewezen 137 152 120 108 136
Ingetrokken 11 3 5 3 6

Donaties	  kleiner	  of	  gelijk	  aan	  €	  5000 230 782.828
Donaties	  groter	  dan	  €	  5000	  en	  kleiner	  dan	  €	  15000 55 481.102
Donaties	  groter	  of	  gelijk	  aan	  €	  15000 32 791.470

317 2.055.400

Donaties	  ≤	  €	  5.000,-‐ 230
Donaties	  >	  €	  5.000,-‐	  en	  <	  €	  15.000,-‐	   55
Donaties	  ≥	  €	  15.000,-‐	   32

Donaties	  ≤	  €	  5.000,-‐ 782828
Donaties	  >	  €	  5.000,-‐	  en	  <	  €	  15.000,-‐	   481102
Donaties	  ≥	  €	  15.000,-‐	   791470

Cultuur en muziek 501.772
Diversen 1.678
Gemeenschaps-‐	  en	  buurthuizen 32.000
Mobiliteit 21.500
Ontspanning	  en	  sport 142.975
Organisaties	  voor	  en	  door	  ouderen 38.250
Palliatieve	  zorg 108.695
Pastorale	  zorg 18.690
Psychogeriatrie 354.835
Sociale	  zorg 466.800
Vakantie	  en	  uitstapjes 108.510
Versterking zelfredzaamheid 175.820
Welzijn 58.875
Woonvoorzieningen 25.000

2.055.400

Cultuur en muziek 79 23
Diversen 2 10
Gemeenschaps-‐	  en	  buurthuizen 6 9
Mobiliteit 5 3
Ontspanning	  en	  sport 40 14
Organisaties	  voor	  en	  door	  ouderen 8 2
Palliatieve	  zorg 17 5
Pastorale	  zorg 6 3
Psychogeriatrie 53 14
Sociale	  zorg 36 14
Vakantie	  en	  uitstapjes 26 8
Versterking zelfredzaamheid 31 23
Welzijn 6 5
Woonvoorzieningen 2 4
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Verdeling	  dona4es	  in	  aantallen	  
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DonaWes	  >	  €	  5.000,-‐	  en	  
<	  €	  15.000,-‐	  	  

DonaWes	  ≥	  €	  15.000,-‐	  	  

€782.828,-‐	  

€481.102,-‐	  

€791.470,-‐	  

Verdeling	  dona4es	  in	  euro's	  

DonaWes	  ≤	  €	  5.000,-‐	  

DonaWes	  >	  €	  5.000,-‐	  en	  
<	  €	  15.000,-‐	  	  

DonaWes	  ≥	  €	  15.000,-‐	  	  
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Grafische	  weergave	  van	  aantallen	  en	  bedragen
exclusief	  het	  themaprogramma	  Vitaliteit	  ontmoet	  Kwetsbaarheid

Totaal	  aantal	  aanvragen	   467
Totaal	  aantal	  afwijzingen 137
Totaal	  aantal	  intrekkingen	   11
Totaal	  aantal	  toekenningen 318

2013 2012 2011 2010 2009
Aanvragen 467 427 463 364 382
Toegekend 318 272 335 253 240
Afgewezen 137 152 120 108 136
Ingetrokken 11 3 5 3 6

Donaties	  kleiner	  of	  gelijk	  aan	  €	  5.000 230 782.828
Donaties	  groter	  dan	  €	  5.000	  en	  kleiner	  dan	  €	  15.000 55 481.102
Donaties	  groter	  of	  gelijk	  aan	  €	  15.000 32 1.041.470

318 2.305.400

Donaties	  ≤	  €	  5.000,-‐ 230
Donaties	  >	  €	  5.000,-‐	  en	  <	  €	  15.000,-‐	   55
Donaties	  ≥	  €	  15.000,-‐	   33

Donaties	  ≤	  €	  5.000,-‐ 782828
Donaties	  >	  €	  5.000,-‐	  en	  <	  €	  15.000,-‐	   481102
Donaties	  ≥	  €	  15.000,-‐	   1041470

Cultuur en muziek 501.772
Diversen 1.678
Gemeenschaps-‐	  en	  buurthuizen 32.000
Mobiliteit 21.500
Ontspanning	  en	  sport 142.975
Organisaties	  voor	  en	  door	  ouderen 38.250
Palliatieve	  zorg 108.695
Pastorale	  zorg 18.690
Premieplan 250.000
Psychogeriatrie 354.835
Sociale	  zorg 466.800
Vakantie	  en	  uitstapjes 108.510
Versterking zelfredzaamheid 175.820
Welzijn 58.875
Woonvoorzieningen 25.000

2.305.400
toekenningenafwijzingen

Cultuur en muziek 79 23
Diversen 2 10
Gemeenschaps-‐	  en	  buurthuizen 6 9
Mobiliteit 5 3
Ontspanning	  en	  sport 40 14
Organisaties	  voor	  en	  door	  ouderen 8 2
Palliatieve	  zorg 17 5
Pastorale	  zorg 6 3
Premieplan 1
Psychogeriatrie 53 14
Sociale	  zorg 36 14
Vakantie	  en	  uitstapjes 26 8
Versterking zelfredzaamheid 31 23
Welzijn 6 5
Woonvoorzieningen 2 4

318 137

Onderaan	  de	  laatste	  pagina	  graag	  de	  volgende	  tekst

De	  getallen	  in	  het	  overzicht	  zijn	  exclusief	  de	  400.000	  euro	  die	  zijn	  gereserveerd,	  het	  bedrag	  dat
voor	  het	  themaprogramma	  Vitaliteit	  ontmoet	  Kwetsbaarheid.
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Grafische	  weergave	  van	  aantallen	  en	  bedragen
exclusief	  het	  themaprogramma	  Vitaliteit	  ontmoet	  Kwetsbaarheid

Totaal	  aantal	  aanvragen	   467
Totaal	  aantal	  afwijzingen 137
Totaal	  aantal	  intrekkingen	   11
Totaal	  aantal	  toekenningen 318

2013 2012 2011 2010 2009
Aanvragen 467 427 463 364 382
Toegekend 318 272 335 253 240
Afgewezen 137 152 120 108 136
Ingetrokken 11 3 5 3 6

Donaties	  kleiner	  of	  gelijk	  aan	  €	  5.000 230 782.828
Donaties	  groter	  dan	  €	  5.000	  en	  kleiner	  dan	  €	  15.000 55 481.102
Donaties	  groter	  of	  gelijk	  aan	  €	  15.000 32 1.041.470

318 2.305.400

Donaties	  ≤	  €	  5.000,-‐ 230
Donaties	  >	  €	  5.000,-‐	  en	  <	  €	  15.000,-‐	   55
Donaties	  ≥	  €	  15.000,-‐	   33

Donaties	  ≤	  €	  5.000,-‐ 782828
Donaties	  >	  €	  5.000,-‐	  en	  <	  €	  15.000,-‐	   481102
Donaties	  ≥	  €	  15.000,-‐	   1041470

Cultuur en muziek 501.772
Diversen 1.678
Gemeenschaps-‐	  en	  buurthuizen 32.000
Mobiliteit 21.500
Ontspanning	  en	  sport 142.975
Organisaties	  voor	  en	  door	  ouderen 38.250
Palliatieve	  zorg 108.695
Pastorale	  zorg 18.690
Premieplan 250.000
Psychogeriatrie 354.835
Sociale	  zorg 466.800
Vakantie	  en	  uitstapjes 108.510
Versterking zelfredzaamheid 175.820
Welzijn 58.875
Woonvoorzieningen 25.000

2.305.400
toekenningenafwijzingen

Cultuur en muziek 79 23
Diversen 2 10
Gemeenschaps-‐	  en	  buurthuizen 6 9
Mobiliteit 5 3
Ontspanning	  en	  sport 40 14
Organisaties	  voor	  en	  door	  ouderen 8 2
Palliatieve	  zorg 17 5
Pastorale	  zorg 6 3
Premieplan 1
Psychogeriatrie 53 14
Sociale	  zorg 36 14
Vakantie	  en	  uitstapjes 26 8
Versterking zelfredzaamheid 31 23
Welzijn 6 5
Woonvoorzieningen 2 4
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Onderaan	  de	  laatste	  pagina	  graag	  de	  volgende	  tekst

De	  getallen	  in	  het	  overzicht	  zijn	  exclusief	  de	  400.000	  euro	  die	  zijn	  gereserveerd,	  het	  bedrag	  dat
voor	  het	  themaprogramma	  Vitaliteit	  ontmoet	  Kwetsbaarheid.
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64 65

toekenning afwijzingen

Cultuur en muziek 79 23

Diversen 2 10

Gemeenschaps- en buurthuizen 6 9

Mobiliteit 5 3

Ontspanning en sport 40 14

Organisaties voor en door ouderen 8 2

Palliatieve zorg 17 5

Pastorale zorg 6 3

Premieplan 1 0

Psychogeriatrie 53 14

Sociale zorg 36 14

Vakantie en uitstapjes 26 8

Versterking zelfredzaamheid 31 23

Welzijn 6 5

Woonvoorzieningen 2 4

Totaal 318 137

Cultuur en muziek € 501.772

Diversen € 1.678

Gemeenschaps- en buurthuizen € 32.000

Mobiliteit € 21.500

Ontspanning en sport € 142.975

Organisaties voor en door ouderen € 38.250

Palliatieve zorg € 108.695

Pastorale zorg € 18.690

Premieplan € 250.000

Psychogeriatrie € 354.835

Sociale zorg € 466.800

Vakantie en uitstapjes € 108.510

Versterking zelfredzaamheid € 175.820

Welzijn € 58.875

Woonvoorzieningen € 25.000

Totaal € 2.305.400

De getallen in het overzicht zijn exclusief de € 400.000 die zijn gereserveerd 
voor het themaprogramma Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid.

Grafische	  weergave	  van	  aantallen	  en	  bedragen
exclusief	  het	  themaprogramma	  Vitaliteit	  ontmoet	  Kwetsbaarheid

Totaal	  aantal	  aanvragen	   467
Totaal	  aantal	  afwijzingen 137
Totaal	  aantal	  intrekkingen	   11
Totaal	  aantal	  toekenningen 318

2013 2012 2011 2010 2009
Aanvragen 467 427 463 364 382
Toegekend 318 272 335 253 240
Afgewezen 137 152 120 108 136
Ingetrokken 11 3 5 3 6

Donaties	  kleiner	  of	  gelijk	  aan	  €	  5.000 230 782.828
Donaties	  groter	  dan	  €	  5.000	  en	  kleiner	  dan	  €	  15.000 55 481.102
Donaties	  groter	  of	  gelijk	  aan	  €	  15.000 32 1.041.470
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Donaties	  ≤	  €	  5.000,-‐ 782828
Donaties	  >	  €	  5.000,-‐	  en	  <	  €	  15.000,-‐	   481102
Donaties	  ≥	  €	  15.000,-‐	   1041470
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De	  getallen	  in	  het	  overzicht	  zijn	  exclusief	  de	  400.000	  euro	  die	  zijn	  gereserveerd,	  het	  bedrag	  dat
voor	  het	  themaprogramma	  Vitaliteit	  ontmoet	  Kwetsbaarheid.
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Grafische	  weergave	  van	  aantallen	  en	  bedragen
exclusief	  het	  themaprogramma	  Vitaliteit	  ontmoet	  Kwetsbaarheid

Totaal	  aantal	  aanvragen	   467
Totaal	  aantal	  afwijzingen 137
Totaal	  aantal	  intrekkingen	   11
Totaal	  aantal	  toekenningen 318

2013 2012 2011 2010 2009
Aanvragen 467 427 463 364 382
Toegekend 318 272 335 253 240
Afgewezen 137 152 120 108 136
Ingetrokken 11 3 5 3 6

Donaties	  kleiner	  of	  gelijk	  aan	  €	  5.000 230 782.828
Donaties	  groter	  dan	  €	  5.000	  en	  kleiner	  dan	  €	  15.000 55 481.102
Donaties	  groter	  of	  gelijk	  aan	  €	  15.000 32 1.041.470

318 2.305.400

Donaties	  ≤	  €	  5.000,-‐ 230
Donaties	  >	  €	  5.000,-‐	  en	  <	  €	  15.000,-‐	   55
Donaties	  ≥	  €	  15.000,-‐	   33

Donaties	  ≤	  €	  5.000,-‐ 782828
Donaties	  >	  €	  5.000,-‐	  en	  <	  €	  15.000,-‐	   481102
Donaties	  ≥	  €	  15.000,-‐	   1041470

Cultuur en muziek 501.772
Diversen 1.678
Gemeenschaps-‐	  en	  buurthuizen 32.000
Mobiliteit 21.500
Ontspanning	  en	  sport 142.975
Organisaties	  voor	  en	  door	  ouderen 38.250
Palliatieve	  zorg 108.695
Pastorale	  zorg 18.690
Premieplan 250.000
Psychogeriatrie 354.835
Sociale	  zorg 466.800
Vakantie	  en	  uitstapjes 108.510
Versterking zelfredzaamheid 175.820
Welzijn 58.875
Woonvoorzieningen 25.000

2.305.400
toekenningenafwijzingen

Cultuur en muziek 79 23
Diversen 2 10
Gemeenschaps-‐	  en	  buurthuizen 6 9
Mobiliteit 5 3
Ontspanning	  en	  sport 40 14
Organisaties	  voor	  en	  door	  ouderen 8 2
Palliatieve	  zorg 17 5
Pastorale	  zorg 6 3
Premieplan 1
Psychogeriatrie 53 14
Sociale	  zorg 36 14
Vakantie	  en	  uitstapjes 26 8
Versterking zelfredzaamheid 31 23
Welzijn 6 5
Woonvoorzieningen 2 4

318 137

Onderaan	  de	  laatste	  pagina	  graag	  de	  volgende	  tekst

De	  getallen	  in	  het	  overzicht	  zijn	  exclusief	  de	  400.000	  euro	  die	  zijn	  gereserveerd,	  het	  bedrag	  dat
voor	  het	  themaprogramma	  Vitaliteit	  ontmoet	  Kwetsbaarheid.
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Overzicht van Overzicht van Overzicht van 
gehonoreerde projecten gehonoreerde projecten gehonoreerde projecten 
per categorieper categorieper categorie

Museum Ons’ Lieve Amsterdam Installatie lift € 58.300
Heer op Solder

Evenementen commissie Wierickehuis Nieuwerbrug 10-jarig bestaan Het Wierickehuis € 300

Tilburgs Seniorenkoor De Koraal Sprang Capelle 130-jarig bestaan € 500

Entrée Amsterdam Rentrée, jongeren begeleiden € 750
  oudere concertbezoekers

Stichting Atrium Den Haag Den Haag Vervoer voor ouderen naar het Stadsbal € 750

Groot Salonorkest Joppe Nieuwjaarsconcert te Zutphen € 750

Stichting Jong van Hart Rotterdam Capelle aan den IJssel Moord in de nachtclub,  € 1.000
  voorstelling voor en door ouderen

Seniorenkoor Stadspolder Alblasserdam 20-jarig jubileumconcert € 1.500

Seniorenorkest Groot Someren Someren Concerto Mundial € 1.500

Sportbedrijf Arnhem Arnhem Mag ik deze dans van u? € 1.500

Stichting Zorgboerderij Fledderushoeve Diever Ontwikkeling creatief aanbod € 1.500

Stichting Tuinstadtheater Amsterdam Stuck in the middle with you,   € 2.000
  theaterproductie

Cultuur Aan de Slinger Houten Urban meet Vinex € 2.000

Stichting Media Groep Deurne Deurne Aanschaf uitzendapparatuur  € 2.000

Stichting Dorpsfeest Hoogland Hoogland Dreesfeest € 2.200

Het Zeedijkkoor Amsterdam Concerten in zorgcentra Amsterdam € 2.500

Stichting DW-RS producties Amsterdam Intergenerationele kunstprojecten € 2.500
  in Amsterdam Nieuw-West

Pieter van Foreest, locatie Stefanna Delft 40-jarig jubileum Stefanna € 2.500

Stichting Terra Art Projects Zoetermeer Watch my old eyes € 2.500

Stichting Roodkapje Rotterdam Nooit te Oud € 2.500

Stichting Centrum voor Circuskunst Oosterhout Bij oma op bezoek € 2.500

Het Nieuwe Huis Amsterdam Het Nieuwe Huis € 3.000

Stichting Opa Jan (i.o.) Amsterdam Pilot Opa Jan Vertelt € 3.000

Stichting Big Ben Vlaardingen Vlaardingse Beiaardweken  € 3.000

Stichting Cultuurpromotie Utrecht Utrecht Ouderenprogramma Utrecht Danst  € 3.000

Stichting Seaewald Zeewolde Zeewolde Klassieke concerten Zeewolde € 3.000

Theater De Fransche School Culemborg Theater Ouderen Programma (TOP) € 3.000

Cultuur en muziek

Stichting Aemstie Alive Burgh-Haamstede Goud voor Oud € 3.000

Vereniging Wieker Hofzengers Maastricht Jubileumtour € 3.000

Cordaan Amsterdam Muziekproject voor ouderen € 3.500

Stichting Knoest Amsterdam De reis van je leven, theatervoorstelling € 3.500

Stichting Amstelring Groep Amsterdam Muzikale optredens € 3.750

Stichting De Bovenkruier Zaandam Senioren Rockschool € 3.750

Stichting Ricciotti ensemble Amsterdam Ricciotti’s Krasse Kraaien Tournee  € 4.000

Stichting Centro Cultural Amsterdam Guacamole Mission € 4.000
de Hispanohablantes

Stichting Nederlands Komedie Theater Amsterdam Happy Days € 4.000

Stichting Stadsliederen Rotterdam Bloesem € 4.000

Stichting Benedenstad Nijmegen Nijmegen Museum zonnetrein € 4.000

Pluskoor Gelderse Vallei Ede Die Schöpfung, J.Haydn € 4.000

Colline Producties Arnhem Sprookjesfestival € 4.000

Gruitpoort/ Servicepunt Amateurkunst  Doetinchem Verhalenoogst, Verhalen van toen 
West-Achterhoek  in een eigentijds jasje € 4.000

Stichting TOF Media, fi lm en educatie Groningen Vroeger Dichtbij (te)Huis € 4.000

Caretainment Amsterdam Voorstelling Wat de pot schaft € 4.400

Stichting Rotterdam Rotterdam North Sea Round Town 2013,  € 4.500
International Fringe Festival  Seniorenprogramma

Stichting Amstelring Groep Amsterdam Amstelring Kerstconcert  € 5.000

Stedelijk Museum Amsterdam Malevich Familie Lab € 5.000

Stichting Key2Singing Leidschendam Händel-opera Semele € 5.000
  met ouderenparticipatie

Philharmonisch Koor Hagacantare Den Haag A Meezing Kerst  € 5.000

Stichting Rotown Magic Rotterdam Zilverwerk € 5.000

Stichting Rotterdam Rotterdam North Sea Round Town 2014,  € 5.000
International Fringe Festival  Ouderenprogramma

Zeeuws Museum Middelburg Unieke ontmoetingsplaats jong en oud € 5.000

Stichting Elisabeth Breda Vierkant Verliefd € 5.000

Vitalis WoonZorg Groep,  Eindhoven Het Grote Letter Festival € 5.000

Stichting Afrika in School Utrecht Afrika-kaay (welkom Afrika) € 5.422

Stichting Philomela Amsterdam L’Amour est un Oiseau -  € 6.000
  Concerten voor Zorginstellingen

Stichting St. Petersburg Kwartet Eindhoven Concert bij u thuis € 6.000

Stichting SeniorenCinema Doetinchem Professionalisering SeniorenCinema € 6.000

Stichting Muzikaal Mokum Amsterdam Boottocht met muziek € 6.900

Stichting Be-wonder / ROODPALEIS Amsterdam Onder één dak € 7.000

Kunstbedrijf Arnhem Arnhem Kunstzinnige werkvormen voor ouderen € 7.000

Driezorg, stichting voor Wonen,  Zwolle Lab 1870 € 7.000
Zorg en Welzijn

Het Theaterlab Amsterdam Grey Vibes Amsterdam € 7.500

Stichting Vier het Leven Huizen Opera Festival € 7.500

Stichting Erato Muzikaal Contact Horst Muziekoptredens € 7.500

De Veenfabriek Leiden Nieuwe Wereldsymfonie € 8.000
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Stichting Briza Amsterdam Café con Leche  € 8.000

Stichting Vrienden van AIJ Rotterdam Oma vertel ‘s € 8.000
voor Laurens Simeon & Anna

Stichting Fort van de Verbeelding Bodegraven Grijze Koppen Orkest € 10.000

Pluspunt Rotterdam Theaterwerkplaats voor Ouderen € 10.000

SWOA Arnhem Dansproductie € 10.000

Stichting Muziek Jong voor Oud Klimmen Concerten in zorgcentra € 12.000

Film by the sea Vlissingen Filmfestival € 12.500

Parels voor de Zwijnen Amsterdam De Dames van de Beethovenstraat € 12.500

Stichting Vier het Leven Huizen Soldaat van Oranje € 12.500

Stichting Pra muziektheaterproducties Amsterdam Kijk in mijn ogen! € 14.500

BedtimeStories Den Haag BedtimeStories € 15.000

Nederlandse Dansdagen Amsterdam Act Your Age Festival  € 20.000

Stichting Care&Culture Harmelen Ontwikkeltraject intergenerationele € 25.000
  kunstbeoefening

Kunst en ouderen Amsterdam Lang Leve Kunst € 30.000

Totaal   € 501.772

VAC Thuistechnologie Zwolle Advies Familie-LinQ € 678

Jan Riemersma Aalten Leerboek projectbeoordelingen € 1.000

Totaal   € 1.678

Stichting Cratosvrienden Deurne C.V.S. Vervoersservice € 1.500

Revalidatiefonds Bunnik Project Grail € 5.000

Stg. Seniorenbus ‘s-Hertogenbosch ‘s-Hertogenbosch Seniorenbus  € 5.000

Stichting Rosengaerde Dalfsen Onderweg naar een nieuwe bus € 5.000

Stichting Carrefour,  Emmeloord Vrijwillige vervoersservice € 5.000
welzijnsgroep Noordoostpolder

Totaal   € 21.500

Wijkcentrum de Mel - Watervliet Velsen-Noord Ouderenpodium tijdens dorpsfeest € 550

Stichting Jong Goirle Activiteitendag senioren Riel € 600

GGZ Drenthe Assen Modelbouwclub € 800

Stichting Insaniyat  (Gerechtigheid) Zoetermeer Ouderenzorg € 900

Stichting Joep Productions Rotterdam Jazzballet € 1.000

Vereniging Verwendag Westerwiek Breda Terug naar de zeventiger jaren € 1.000

Dignis | Lentis Groningen Braintrainer voor De Enk € 1.000

Stichting Rondom Mantelzorg Zoetermeer Dag van de Mantelzorg voor € 1.125
  Rijswijkse mantelzorgers 

Steunpunt Mantelzorg - DIVA Delft Delft Dag van de Mantelzorg  € 1.500

Stichting Carnavalsvereniging Maastricht Bejaardenzitting € 1.800
De Mallebergers

Zorgpalet, Advies- en Hoogeveen Elektrische duofi ets € 2.500
Behandelcentrum Weidesteyn

MagentaZorg Heerhugowaard Met de fi ets er op uit! € 3.000

Libertas Leiden Leiden Interactieve fi etstocht € 3.000

Palet Welzijn Gouda Rolstoelvierdaagse  € 3.000

Stichting Vrienden van Zorgwaard Oud-Beijerland Fitter met de Silverfi t € 3.000

Stichting Daelzicht Heel Twee duofi etsen € 3.000

Stichting WarmThuis Wogmeer Wind in de haren € 3.500

Stichting Vrienden van Stolpehove Papendrecht Elektrische rolstoelfi ets € 3.500

Stichting Vrienden van Vita Rijen Duofi ets € 3.500

Vereniging Actieve Leefstijl Groesbeek Voorziening voor slechthorende € 3.700
  sportende senioren

Volksuniversiteit Maasland Geleen Creatief cursusaanbod voor ouderen € 3.750

Stichting Vrienden van het Zwolle Er op uit € 3.750
Zonnehuis Zwolle

Stichting CABO  Amsterdam Beweeg je brein € 4.000

Stichting Vrienden van Amstelring Amstelveen Rolstoelfi ets verpleeghuis € 4.000
  Bornholm, Hoofddorp

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) Den Haag BrainTrainerPlus € 4.000

Verpleeghuis Nebo Den Haag Duofi ets € 4.000

Stichting Graanweg Actief Lochem Jeu de boulesbaan  € 4.000

Stichting Icare Meppel Side by side fi ets € 4.000

De Zorggroep Venlo Duofi ets met elektrische aandrijving € 4.500

Stichting Vrienden Aalsmeer Meer bewegen-Meer tuin € 5.000
Zorgcentrum Aelsmeer

Hart van Zwaag Zwaag Ga je mee op de fi ets € 5.000

Stichting Akkerbloem Alphen aan den Rijn Beweegtuin voor ouderen € 5.000

Zorginstellingen Pieter van Delft Rolstoelfi ets € 5.000
Foreest, Die Buytenweye

Stichting Herwonnen Levenskracht Putte Activiteiten  € 5.000
West Brabant

Carintreggeland Dagcentrum Eikenlaan Wierden Start wijkcentrum met dagopvang € 2.000
  en maaltijdvoorziening

Stichting Wijkcentrum Schadewijk Oss Inrichting wijkontmoetingscentrum € 5.000

Dorpscentrum Wijbosch Schijndel Inrichting € 5.000

Stichting gemeenschapshuis De Kluis Ommel Inrichting € 5.000

Stichting Dorpshuis de Pipegael Broeksterwald Spijkers met koppen - onderdeel renovatie € 5.000

Stichting Bejaardendienstencentrum Emmer-Compascuum Keukeninrichting € 10.000
Emmer-Compascuum

Totaal   € 32.000

Diversen

Mobiliteit

Ontspanning en sport

Gemeenschaps- en buurthuizen
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Stichting Damiaancentrum Nederland Sint-Oedenrode Ontmoetingstuin € 5.000

Onis, organisatie voor welzijnsdiensten Asten Di-fi ets(t) in Asten € 5.000

ZZG Zorggroep Groesbeek Dierenpark Vijverhof € 5.000

Plaatselijk Belang Zwinderen Zwinderen Aanschaf duofi ets € 5.000

Zorgcentrum het Bildt St.-Annaparochie Beweegtuin  € 5.000

Het Netwerkhuis Apeldoorn De actieve ontmoeting € 15.000

Totaal   € 142.975

Projectgroep BOP Tiel West Tiel Kleinschalige gezelligheidsactiviteiten € 600

De Amsterdamse Vrouwengroep Amsterdam Verdieping op de maandagmiddag € 900
van RLRA

Stichting Wijkberaad Laak Centraal Den Haag Kerstbrunch € 1.750

Stadsdorp Centrum Oost Amsterdam Stadsdorp Centrum Oost € 5.000

Stadsdorp Vondelpark (i.o.) Amsterdam Stadsdorp Vondelpark € 5.000

KBO afdeling Rijkevoort Rijkevoort Inrichting kookstudio € 5.000

Gilde Nederland Utrecht Perspectief 60+ € 10.000

Stichting Denktank 60+Noord Loppersum Lokale en regionale netwerken € 10.000
  voor ouderen

Totaal   € 38.250

Exodus Nederland Leiden Pilot project Geestelijk Verzorger € 3.540

Werkgroep Charitas /  Amsterdam Reünie voor oudere parochianen € 1.000
Pastoor van Arsgemeenschap  van de Pastoor van Arsgemeenschap

Seniorenpastoraat Bosch en Duin Presentatie onderzoeksresultaten € 1.250

Protestantse Diaconie Amsterdam Amsterdam Zingeving in de buurt van de Flesseman € 2.500

PCOB Zwolle Omgaan met levensvragen door vrijwilligers € 8.000

Bisdom Rotterdam Rotterdam Aanpassing toiletunit € 2.400
  bedevaartsoord Gorcum

Totaal   € 18.690

Vereniging Nederlandse Organisaties  Utrecht Premieplan € 250.000
voor Vrijwilligerswerk 

Totaal   € 250.000

Innovatiekring Dementie Bilthoven Herdruk folders Leven met dementie;  € 770
  er kan meer dan je denkt

Zorgcombinatie Noorderboog,  Steenwijk Badkamers Schoener en Tjalk € 1.000
locatie Zonnekamp

Stichting Vrienden van Aafje Rotterdam Diva Dichtbij € 1.250

Saffi er De Residentiegroep Den Haag Muziekinstrumenten € 1.780

Thebe Elisabeth Goirle Een beleef-middag voor € 2.130
  mensen met dementie

VU University medical center Amsterdam Samen Sterk € 2.500

Stichting Vrienden van Vierstroom Gouda Aanschaf braintrainer € 2.500

Stichting Sevagram Heerlen Zona’s Kiosk en Diva Dichtbij € 2.500

Thebe de Clossenborch Hilvarenbeek Muziektherapie € 2.675

Laurens Berkel en Rodenrijs Aanpassing terras De Oudelandse Hof € 3.000

Stichting Vrienden van Aafje Rotterdam Mobiele snoezelunit € 3.000

Zorgcentrum de Boshof Assen BrainTrainerPlus € 3.000

Stichting Vitalis Zorg Groep, Eindhoven Tableaux Vivant € 3.000
locatie Vitalis Brunswijck

Mara Rotterdam Rotterdam Levensverhalen voor licht € 3.100
  dementerende ouderen

Stichting BrabantZorg Veghel De droom van De Poel, Den Berm € 3.100
  en Den Doalem

Stichting Geheugenkoor Alkmaar Alkmaar Geheugenkoor € 3.250

Thebe Aeneas Breda Aanschaf braintrainer  € 3.500

Verpleeghuis Vierackers Assen Braintrainer € 3.500

Stichting Serenade Rotterdam TweeLing € 4.000

Stichting KleurRijk Verleden Ilpendam De kracht van herinneringen € 4.500

Stichting Odensehuis Amsterdam Week van de Dementie € 5.000

Stichting Inloophuis Domino Gouda Zomeractiviteit € 1.250

Markant Amsterdam VPTZ Verdiept € 3.200

Ingeborg Douwes Centrum  Amsterdam Congres € 3.575

Inloophuis Medemblik Medemblik Inloophuis € 5.000

ZONH Heerhugowaard Centrum voor Levensvragen € 5.000
  Noord-Kennemerland en Kop van Noord Holland

Stichting Inloophuis Rotterdam De Boei Rotterdam Dependance Crooswijk € 5.000

Stichting Ankh, Inloophuis Hoogvliet Spijkenisse Inrichting inloophuis € 5.000

Stichting Maltezer Projecten Utrecht Lourdes bedevaart € 5.000

Stichting Hospice Vianen en omstreken Vianen Bijna-thuis-huis € 5.000

Stichting Bijna Thuis Huis Best e.o. Best Inrichting € 5.000

Stichting Orbis Zorgconcern Sittard Inrichting hospice Susteren € 5.000

Stichting Toon Hermans Huis Emmeloord Inrichting  € 5.000
Emmeloord

Hospice Alkmaar Alkmaar Hart in de zorg € 6.000

Stichting Hospice Bodegraven Inrichting € 10.000
Bodegraven-Reeuwijk

Hospice De Patio Dordrecht Stervensbegeleiding in zorgcentra € 10.000
  o.l.v. hospice-vrijwilligers

Stichting Vastgoed VPTZ Wijchen Wijchen Hospice Wijchen € 10.000

Stichting Kuria Zorg Amsterdam Renovatie € 19.670

Totaal   € 108.695

Organisaties voor en door ouderen

Pastorale zorg

Premieplan

Psychogeriatrie

Palliatieve zorg
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Prof. dr. E. Scherder Amsterdam Het fi tte brein € 5.000

Vivium Zorggroep Huizen Belevingstuin bij De Bolder € 5.000

Rudolf Steiner Zorg Den Haag Zorgdierproject € 5.000

Laurens Borgsate Rotterdam Complementaire zorg € 5.000

Stichting AxionContinu Utrecht Mengelmoes € 5.000

De Riethorst Stromenland Geertruidenberg Tuinproject Morgenster € 5.000

Zorgcoöperatie Hoogeloon u.a. Hoogeloon Tuininrichting € 5.000

Zorgcoöperatie Hoogeloon u.a. Hoogeloon Inrichting € 5.000

Stichting LEVgroep Leven & Verbinden Helmond Dementheek Geldrop-Mierlo € 5.000

De Zorggroep, locatie Tegelen Venlo Inrichting tuin De Nieuwe Munt € 5.000

De Zorggroep Venlo Tuin De Wietel-Helde  € 5.000

Stichting Dogs Make a Difference Nijmegen Zorgdierproject € 5.000

Stichting Buurderij de Lage Hof Malden Keuken dagopvang € 5.000

Zorgbelang Gelderland Arnhem Spelenderwijs in gesprek over Dementie € 5.000

Stichting Baalderborg Groep Ommen Buiten bewegen voor ouderen € 5.000

Stichting Beeldkracht Amsterdam Veenproef € 5.000

Annebel produkties Utrecht Dag moeder € 5.000

Stichting Laurens, Rotterdam BrainTrainerPlus € 5.000
locatie Simeon & Anna  

Stichting Florence Rijswijk De Vreugdedans € 5.500

Innovatiekring Dementie Bilthoven Overbruggingsbijdrage € 6.000

Stichting KAG Zorg Amersfoort De moestuin: van zaaien tot appeltaart € 6.000

De Zorggroep Venlo Bewegingstoestellen t.b.v. de dementietuin € 6.000
  in D’n Horstgraaf te Venlo

Mosae Zorggroep, Maastricht Snoezeltuin  € 6.000
locatie Scharweyerveld Maastricht  

Stichting Florence Rijswijk Zorgdier € 7.780

Stichting Sunshine Society Oegstgeest Sunshine Soldiers € 8.000

De Stichting Koffer Amsterdam Doe-het-zelf Contact Koffers € 9.000

Thuisverpleging Rijk van Nijmegen Nijmegen Pluk de Vruchten, dagbesteding in een € 10.000
  groentetuin voor licht dementerenden

Woonzorgcentrum de Kievitshorst Tilburg PG Magazine € 20.000

Prins Claus Conservatorium Groningen Muziek en dementie € 24.000

Het Trimbosinstituut Utrecht E-learning € 30.000

Dementelcoach Leusden Dementelcoach € 30.000

Stedelijk Museum Amsterdam Alzheimer programma € 37.500

Totaal   € 354.835

Niets is zo erg als verpieterde tuintjes. Als je 
niet meer goed kunt lopen is het heerlijk als 
mensen even inspringen en je weer op gang 
helpen. 

“
”
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Qracht 500 Amsterdam Qracht 500 € 600

Mentrum GGZ Amsterdam Amsterdam Kerst-in € 700
(onderdeel van Arkin GGZ Amsterdam)

Connect Initiatieven Amsterdam Netwerk Amsterdamse helden € 3.000

Kleine donaties Amsterdam Diverse hulporganisaties € 4.500

Charlotte Marres Amsterdam Borduren met vrouwen in de gevangenis € 5.000

Vincentiusvereniging Amsterdam Amsterdam De Kloof € 5.000

Werkgroep onderzoek pastoraten Amsterdam Onderzoek pastoraten € 5.000

Stichting Z Amsterdam Z-hotels € 5.000

Sint  Adelbertabdij Egmond-Binnen Ontvangst Amsterdamse daklozen € 5.000

Stichting Fonds voor Urgente Noden Haarlem Individuele noodhulp ouderen in Haarlem € 5.000
voor Haarlem en omgeving

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Rotterdam Individuele noodhulp € 5.000
  aan Rotterdamse ouderen

Stichting Labyrint-In Perspectief Utrecht Ondersteuning kinderen van ouders € 5.000
  met een psychiatrische stoornis

Stichting Wikistad Amsterdam Armoedebestrijding € 6.000

Stichting De Regenboog Groep Amsterdam Talentcoach € 10.000

Stichting De Regenboog Groep Amsterdam Slachtoffers mensenhandel € 10.000

Drugspastoraat Amsterdam Vaste donatie € 10.000

Diaconie van de Amsterdam Vaste donatie Straatpastoraat € 15.000
Protestantse Gemeente Amsterdam

Resto VanHarte Amsterdam KinderResto VanHarte € 15.000
  Amsterdam Zuidoost 2014

Stichting Op Eigen kracht Amsterdam Op Eigen Kracht-training € 15.000

Stichting De Regenboog Groep Amsterdam Maaltijden dak- en thuislozen € 20.000

Stichting Mozeshuis Amsterdam Winter- en Zomeracademie € 20.000

Stichting Bridge to Better Foundation Amsterdam Terugkeertrajecten illegalen € 20.000

Stichting De Regenboog Groep Amsterdam Kleur Coaching € 25.000

Stichting Voedselbank Amsterdam Vaste donatie € 25.000
Steunpunt Amsterdam

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam Amsterdam Vaste donatie  € 30.000

Gere Paulussen Leefkringhuis Amsterdam Crisisopvang € 30.000

Diaconie van de Amsterdam Vaste donatie Wereldhuis € 40.000
Protestantse Gemeente Amsterdam

Stille armen Amsterdam Eigen budget stille armen € 60.000

Huurdersvereniging Floradorp Amsterdam Jubileumactiviteiten € 1.000

Stichting Actie Stille Armoede Amsterdam Kerstpakketten € 4.000

Kunstuitleen Beeldend Gesproken Amsterdam Inrichting Tramremise € 5.000

Stichting De Regenboog Groep Amsterdam Project Bijdehand € 10.000

Stichting Nova House Amsterdam Inrichting huisvesting verslaafden in herstel € 10.000

Stichting Stoelenproject Amsterdam Renovatie keuken en gebouw € 22.000

Stg. R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol Nieuw-Vennep Vaste donatie € 5.000

Stichting Oecumenisch Amsterdam Presentie in zelfbeheer € 10.000
Kerk- en Buurtwerk Amsterdam Oost

Totaal   € 466.800

Sociale zorg

HVO-Querido Amsterdam Bewonersvakantie € 2.500

Thebe de Clossenborch Hilvarenbeek Vervoer tijdens de bewonersvakantie € 325

Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker Seniorendagen in Pijnacker-Nootdorp € 390
Pijnacker-Nootdorp

Stichting Zie ~Zo Helenaveen Dierentuin Overloon € 695

Cordaan DAC Meer & Oever Amsterdam Uitstapje rond de kerst € 800

Amsta, locatie Vondelstede Amsterdam Boottocht ouderen € 1.000

Ouderenbelangenvereniging Den Haag Dagje uit € 1.000
De Laakse Lente

Stichting Parochieel Sociaal Cultureel De Meern Kerstuitje € 1.000
Centrum De Meern (De Schalm)

Stichting Weekje Weg Vierhouten Kerstweek ouderen € 1.700

Projectgroep Prinsheerlijk Driebergen Prinsheerlijk week € 2.000

Vitalis Brunswijck Eindhoven Bewonersvakantie € 2.100

GGZ inGeest Amsterdam Aan tafel: goed gezelschap in een grote stad € 3.000

Stichting Samenwerkende  Delft Zomerschool voor Senioren  € 3.000
Bonden van Ouderen Delft

Sichting Zorgvakanties Nijverdal Vakantieweek Roosevelthuis Doorn  € 3.000
Hellendoorn-Nijverdal

Stichting DoornRoosje Doorn Vakantieweek € 4.000

Stichting Vrijwaard Den Helder Vaarvakantie  € 4.500

Het Nederlandse Rode Kruis Den Haag Hoog-laag bedden voor de J. Henry Dunant € 4.500

Mantelzorg Steunpunt Amstelring Amstelveen Dag van de Mantelzorg  € 5.000

Hortus Botanicus Leiden Leiden Ouderenvoorzieningen rondom € 5.000
  Chinese kruidentuin

Stichting SIV Den Haag Vakantieweken zorgafhankelijke ouderen € 5.000

Stichting Allegoeds Lunteren Vakanties Mantelzorgweken  € 5.000

Stichting Varen met Joop Duiven Bootreis voor ouderen en gehandicapten € 5.000

Stichting Noord-Nederlands Zuidbroek Toegankelijkheid museum € 5.000
Trein & Tram Museum

Stichting Educatief Platteland Bunschoten Bezoek boerderij € 8.000

Stichting Nationale Ouderendag Zeist Nationale Ouderendag € 15.000

Cordaan Amsterdam Rondvaartboot de Cordaan € 20.000

Totaal   € 108.510

Vakantie en uitstapjes
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Stichting Cultuurhuus Bathmen Bathmen Vervanging fornuis  € 500

Stichting Eet Mee! De Bilt Eet mee € 650

Thermiek Welzijnsorganisatie Rotterdam Samen is leuker dan alleen! € 750

Stichting Vrijwaard Den Helder Cursus Koken voor beginners € 1.100

Stichting Verbinden Zaandam Senioren 70+ € 1.200

Stichting MestreechOnline Maastricht Internet voor ouderen € 1.650

Stichting Odion Purmerend Inrichting en spelmaterialen € 2.500

Stichting 10.000 HOURS Amsterdam Zuidoost Vrijwilligersdagen  € 3.000

Stichting Federatie EEKTA Den Haag Dag van de Ouderen € 3.000

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen Hoogeveen Respijtweekends € 3.000

Breed Welzijn Delft Delft Active Ageing in Delft € 3.350

Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp Activiteitentherapie voor € 4.000
  thuiswonende ouderen

SWOA Arnhem Uw levensverhaal in een boek € 4.500

KBO Maasdriel Kerkdriel Open eettafels voor ouderen € 4.620

Soso Lobi Amsterdam Maaltijdvoorziening € 5.000

Versa Welzijn Hilversum Woondienstencentrum Lopes Dias € 5.000

Stichting Wassenaar De Zilk Eetcafé voor ouderen € 5.000

Stichting SMO Den Haag Solidariteit en steun voor oudere migranten € 5.000

Stichting GetOud Den Haag De zorg op scherp € 5.000

Stichting Humanitas Rotterdam Rotterdam Financiële weerbaarheid ouderen € 5.000

Stichting Humanitas Rotterdam Rotterdam Seniorentalentenbank € 5.000

GOW Welzijnswerk Eersel Dienstencentrum € 5.000

Stichting ‘t Huis Vlierden Vlierden Inrichting ouderensteunpunt en eetpunt  € 5.000

Stichting Platform Amsterdam Verhalender-Wijs € 7.500
Levensverhalen Noord-Holland

Stichting Thuishuis Amstelveen Amstelveen Thuishuis Amstelveen € 9.500

Welzijn Scheveningen Den Haag Uitbreiding vrijwillige dienstverlening € 10.000

Stichting Bevordering Amsterdam AMWAHT-plus fase 2 € 10.000
Maatschappelijke Participatie

Stichting Themida Rotterdam Senioren Ambassadeurs Netwerk € 10.000

Stichting Eet Mee! De Bilt Vaste gast aan tafel € 10.000

Iederedag.info Nijmegen Contact in Zicht in de SRV-bus € 10.000

Bartholomeus Gasthuis Utrecht Familie-LinQ € 30.000

Totaal   € 175.820

Voor de projecten binnen het themaprogramma Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid is in 2012 en 2013 
door Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo in totaal € 1.600.000 gereserveerd. 
De toekenningen vonden plaats in 2013. 50% komt ten laste van Stichting RCOAK en 50% ten laste van 
Fonds Sluyterman van Loo.

Het overzicht van de gehonoreerde projecten per categorie: 

Alledaagse hulp 
Stichting Samen Berkum  Zwolle Berkumer Noaber, ouderen voor ouderen € 20.000

Nivel Utrecht Dementievriendelijke buurt € 28.000

Stichting Vivaan Oss Burenhulpservice 2.0 € 48.421

Louis Bolk Instituut Driebergen Traditionele geneeswijzen en ontmoeting € 15.000

Kilimanjaro Wonen Eindhoven Zorgzame buurten € 50.000

ZIVA Slochteren Lokaal vitaal voor senioren € 60.000

Mantelzorgsteunpunt OsiraAmstelring Amsterdam SamSam € 20.000

Gezondheid / Bewegen 
Welzijn Lelystad Lelystad Co-patiënt-Lelystad € 13.906

Amphia Ziekenhuis Breda Het GOW vrijwilligersteam € 46.500

Hobby / Cultuur actief 
Stichting Artamin Hillegom Mijn Kunstmaatje en Ik (Plus) € 40.000

De Zellingen/Ac. Werkplaats Dementie Capelle aan de IJssel Buddy voor kwetsbaren € 26.000

Stichting Young Designers & Industry Amsterdam Zorg Met Elkaar € 30.000

Stichting Kunstwerf Oosterwolde Op hoop van zegen € 26.000

Stichting Kunst in de Zorg Amsterdam De Tafel Van Vier € 40.000

City Proms (Stichting Muz Thinc) Harlingen Maak het Mee met City Proms € 19.600

Versterking zelfredzaamheid

Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid

Onze Beestenboel Venlo Herkenbare shirtjes voor de vrijwilligers € 875

Omring, Het Gezinspaviljoen Bovenkarspel Mobiele kookunit € 3.000

Coalitie Erbij Amsterdam Amsterdam Week tegen Eenzaamheid Amsterdam € 5.000

Coalitie Erbij Utrecht Week tegen Eenzaamheid landelijk € 15.000

Stichting De Tijdmachine Deventer De Tijdmachine Amsterdam € 15.000

Stichting De Hoven Winsum Zorg Zonder Regels € 20.000

Totaal   € 58.875

Kielstra & Sijtsma Zorginitiatieven Amsterdam Welzijn vermindert zorg € 10.000

Stichting Getoud Den Haag Huis vol stijl € 15.000

Totaal   € 25.000

Welzijn

Woonvoorzieningen
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Met name het sociale aspect betekent voor 
de bewoners heel erg veel. Dat er een praatje 
wordt gemaakt ... er zijn mensen die al 
jarenlang niet meer buiten hebben gezeten. 
Als de tuin is opgeknapt zitten ze weer 
buiten en dat is geweldig om te zien.

“
”

Hobby / Cultuur passief 
Stichting FC Twente Hengelo Scoren met senioren € 27.000

Stichting Delta Cultureel Veere Reminiscentieproject Schotse Huizen € 38.000

Stichting Roda JC Kerkrade Kerkrade Het Jaar Van… € 20.000

ArteKino  Hoogland Museum voor 1 dag de provincie in € 36.000

Sociaal Netwerk 
BrabantZorg Veghel De ontmoeting Extra € 15.500

Zonnehuisgroep Noord Zuidhorn Natuurlijk: een netwerkcoach € 20.000

Stichting Dialoog in Actie Amsterdam Dialoog in Actie voor en door ouderen € 20.000

Scoop Welzijn Almelo Een ontmoetingsmoment € 29.800

Welzijnshuis Schouwen-Duiveland Zierikzee Thuis in de kern € 12.500

ATOsborne (en partners)  Baarn Nieuwe Oude Dag € 50.830

Techniek en ICT 
Stichting Vughterstede Vught De Rode Rik € 40.000

WeAct Deventer Dagritmeprogramma € 40.000

Stichting Cubiss Tilburg Brabant gaat VOORlezen! € 20.000

Studio 232 Dronten Vraagelkaar  € 44.450

Stichting ZuidOostZorg Drachten Kontakten! € 30.000

Vervoer 
Stichting Welzijn Innovatiegroep NL Den Haag Ontwikkeling particuliere vervoersdienst € 90.000

SWOVE Veldhoven Veldhopper € 22.000

Stichting Modus Drunen Vrijwilligersvervoer Heusden € 22.000

Wonen en Klussen 
Stichting DOCK Charlois Rotterdam DOCK werkers, burenhulp in nieuw jasje € 30.000

Zingeving 
De Zorggroep plus partners Venlo De Levens Bron € 33.000

ANBO Utrecht Leven naast de dood € 50.000

Unie KBO Den Bosch Ouderen en verlies € 50.000

DOCK Haarlem Haarlem Stekken van de Passiebloem € 25.000

Stichting Nieuwe Veste Breda De Salon Bibliotheek € 16.000

Universiteit Twente, vakgroep PGT Enschede Dierbare herinneringen € 36.520

Stichting Mind at work Almere In dialoog € 40.000

Totaal   € 1.342.027 
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heren Janssen (voorzitter), Butzelaar 

(lid) en mevrouw De Pater (directeur), 

adviseert het College van Regenten 

met betrekking tot de donatie-

aanvragen. De Financiële Commissie, 

bestaande uit de heren Janssen, 

Beerkens (tot juni 2013) en Van 

Wassenaer bespreekt met de externe 

accountant de jaarrekening en met 

de vermogensbeheerders het beleg-

gingsbeleid. Zij doet hiervan verslag 

in de voltallige Collegevergadering. 

Tussen individuele bestuursleden en 

directie werd zoals gebruikelijk regel-

matig informeel voorbereidend overleg 

gevoerd.

Stichting RCOAK is lid van de 

Vereniging van Vermogensfondsen in 

Nederland (FIN) en onderschrijft haar 

gedragscode. Mevrouw De Pater was 

lid van de werkgroep Transparantie 

van de FIN.

De Stichting kent een Bestuurs-

reglement waarin onder andere de 

zittingstermijnen van de Regenten 

en de herbenoemingsprocedures zijn 

vastgelegd. Ook heeft de Stichting een 

Beleggingsstatuut. In 2013 zijn deze 

reglementen en statuten ongewijzigd 

gebleven.

De samenstelling in het College van 

Regenten van Stichting RCOAK is in 

2013 gewijzigd: 

• Na 10 jaar penningmeesterschap 

heeft mr. B.L.J.M. (Boudewijn)  

Beerkens afscheid genomen van 

het College van Regenten. De 

heer Beerkens is medio 2013 

toegetreden tot het bestuur van het 

Oranje Fonds. Combinatie van beide 

functies was te tijdrovend. 

• Mr. D.C. (Diederik) van Wassenaer 

vervult nu de functie van 

penningmeester. De heer Van 

Wassenaer is in 2010 toegetreden 

tot  het College van Regenten.

• Eind december 2013 is bekend 

geworden dat mevrouw mr. C.A. 

(Cilian) Jansen Verplanke met 

ingang van 2014 toetreedt tot 

het College van Regenten. Ook 

mevrouw prof. dr. A. (Anne-Mei) 

The treedt met ingang van 2014 

toe tot het College. Hiermee nemen 

voor het eerst in meer dan 400 jaar 

vrouwen zitting in ons College. Een 

verheugende ontwikkeling.

Het College van Regenten kwam in het 

verslagjaar zoals gebruikelijk vier keer 

in vergadering bijeen.

De Giftencommissie, bestaande uit de 

Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur 
en beheeren beheeren beheer
Stichting RCOAK & College van RegentenStichting RCOAK & College van RegentenStichting RCOAK & College van RegentenStichting RCOAK & College van RegentenStichting RCOAK & College van RegentenStichting RCOAK & College van Regenten

Bureau Stichting RCOAK
Foto: Monique van Ruth-Smit

College van Regenten Stichting RCOAK
Foto: Taco Anema
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Personalia 

mr. J.G.J. (Joop) Janssen 

Geboren 1948, sinds 2011 voorzitter 

van het College van Regenten van 

Stichting RCOAK

• advocaat, senior counsel bij Stibbe 

• Lid van de Raad van Advies en 

Toezicht van het Nederlands 

Arbitrage Instituut

• arbiter bij het Arbitrage Instituut 

Bouwkunst en het Nederlands 

Arbitrage Instituut

• voorzitter Stichting Kasteel 

Amerongen

• voorzitter Commissie van 

Aanbestedingsexperts

mr. B.L.J.M. (Boudewijn) Beerkens

Geboren 1963, penningmeester 

College van Regenten Stichting 

RCOAK van 2004 tot 30 juni 2013

• CFO en lid raad van bestuur SHV 

Holdings N.V.

• lid Raad van Commissarissen 

Goedland N.V.

• lid Founding Friends United World 

Colleges Nederland

• lid Raad van Advies Verder N.V.

• lid Raad van Commissarissen Janivo 

Holding B.V.

met specifi eke wensen en voorwaarden 

vanuit de legatant/donateur. 

College van Regenten 

• mr. J.G.J. (Joop) Janssen, voorzitter

• mr. B.L.J.M. (Boudewijn) Beerkens 

(tot 30 juni 2013), penningmeester 

• dr. R.M.J.M. (Rudi) Butzelaar, lid

• mr. E.R.S.M. (Eric) Marres, lid

• mr. D.C. (Diederik) van Wassenaer, lid 

vanaf 1 juli 2013, penningmeester

Bureau Stichting RCOAK

• mevrouw drs. F.M. (Frieda) de Pater, 

directeur

• N.C. (Nico) Zitvast, administrateur tot 

1 april 2013

• drs. B. (Benno) Gramann, 

administrateur vanaf 1 februari 2013

• mevrouw J. (Anneke) Westeneng, 

projectmedewerker

Stichting RCOAK is aangemerkt als 

Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Het beheer van het vermogen is 

ondergebracht bij een profes-

sionele vermogensbeheerder die 

binnen het mandaat, dat jaarlijks 

wordt vernieuwd, zelfstandig het 

vermogen belegd in effecten beheert. 

De rentmeester draagt zorg voor het 

beheer van de landerijen. 

Stichting RCOAK is een samenwer-

kingsverband aangegaan met Stichting 

Henriëtte Hofje voor de komende twee 

jaar. 

Stichting RCOAK staat open voor 

legaten, nalatenschappen, schenkingen 

en fondsen op naam. In het recente 

verleden is gebleken dat vermogende 

particulieren, die willen bijdragen aan 

het welzijn van ouderen of andere 

kwetsbare groepen, Stichting RCOAK 

een aantrekkelijk fonds vinden vanwege 

haar transparante beleid, lage kosten, 

deskundigheid en degelijk vermogens-

beheer. Vanzelfsprekend houden wij 

bij de besteding van (de rendementen 

van) schenkingen en legaten rekening 

• lid Strategy Advisory Board Benteler 

Group

• penningmeester Oranje Fonds

dr. R.M.J.M. (Rudi) Butzelaar 

Geboren 1947, lid College van 

Regenten Stichting RCOAK sinds 1996

• voormalig chirurg Sint Lucas Andreas 

Ziekenhuis

• voorzitter Stichting Vrienden van het 

Ingeborg Douwes Centrum

• bestuurslid de Koornzaayer 

Foundation

mr. E.R.S.M. (Eric) Marres

Geboren 1946, lid College van 

Regenten Stichting RCOAK sinds 2001

• kantonrechter te Amsterdam

• lid Kamer voor het notariaat

• voorzitter Kamer voor 

Gerechtsdeurwaarders 

• ombudsman Vereniging van 

Letselschade Advocaten

• lid bestuur Stichting Rechtsbijstand 

Mobiliteitsbranche

• voorzitter Concern Geschillen-

commissie Delta Lloyd Groep N.V.

• voorzitter begeleidingscommissie 

Sociaal Plan Delta Lloyd Groep
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• lid Klachten- en Geschillencommissie 

NIVRE

mr. D.C. (Diederik) van Wassenaer

Geboren 1957, lid College van 

Regenten Stichting RCOAK sinds 2010

penningmeester Stichting RCOAK per 

1 juli 2013

• lid Senior Leadership Team ING Bank 

NV 

• Global Head Network ING Bank NV

• voorzitter Raad van Commissarissen 

Bank Mendes Gans 

• lid Raad van Commissarissen ING 

Groenbank NV/ING Insurance 

Het mooiste resultaat van het project 
Sociaal Tuinieren is dat je veel investeert in 
het samenbrengen van partijen en dat het 
uiteindelijk met lichte begeleiding een eigen 
leven krijgt.  De mensen krijgen plezier in de 
contacten en gaan uit zichzelf verder met 
het onderhouden van elkaars tuintjes.

“
”

Service NV/Nationale-Nederlanden 

Levensverzekering Maatschappij 

NV/Nationale –Nederlanden 

Schadeverzekering Maatschappij NV

• Member Executive Board American 

Chamber of Commerce

• regent Stichting Twickel

• secretaris Stichting Nationaal 

Muziekinstrumenten Fonds 

• voorzitter Stichting Bouwstenen 

• voorzitter Stichting Lemstra

• voorzitter Stichting Jacoba van 

Wassenaer Fonds

• lid bestuur Ir. H.G. Boumeester 

Foundation

Het Penningske van de weduwe (1754), 
Jacob de Wit. Regentenzaal 
Stichting RCOAK, Amsterdam 
Fotograaf: Hans van den Bogaard
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Dit jaarverslag is 
een uitgave van
Stichting RCOAK

Keizersgracht 334

1016 EZ  Amsterdam

T 020 623 22 88

F 020 624 42 12

E postbus@rcoak.nl

I www.rcoak.nl

Tekst en redactie

Bureau Stichting RCOAK

Ontwerp

Kerckebosch Grafi sche Communicatie

Disclaimer: Hoewel met de meest grote zorg samengesteld, aanvaarden bestuur en directie van Stichting 
RCOAK geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, omissies etc. in dit jaarverslag. Reacties, 
kanttekeningen en suggesties zijn welkom (postbus@rcoak.nl)

ColofonColofonColofonColofonColofonColofon

De foto’s en citaten in dit jaarverslag zijn ons ter beschikking gesteld door:

- Philharmonisch Koor Hagacantare, fotograaf: Hans Mahler

- De Voedselbank Amsterdam, fotograaf: Gerritjan Huinink

- Yoni Lefévre, project Grey Power, fotograaf: Nick Bookelaar

- Project Sociaal Tuinieren, fotograaf: Suzanne Kooij



Stichting RCOAK geeft fi nanciële steun aan initiatieven die bijdragen 
aan het welzijn van behoeftigen in de samenleving, met prioriteit voor 

projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen.

www.rcoak.nl

Hofje Liefde is het Fondament, Fotograaf: Josje Rövekamp


