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Over 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 

financiële ondersteuning aan initia-

tieven die bijdragen aan het welzijn van 

kwetsbare groepen in de samenleving. 

Stichting RCOAK ondersteunt een bont 

palet aan projecten. Het verbindende 

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 thuislozen, en 

andere groepen mensen in achter-

standsposities 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 staat open voor 

spontane aanvragen van iedereen 

die een project wil starten dat past 

binnen de doelstelling. Een facilite-

rende rol. Daarnaast pakken wij ook 

een sturende en initiërende rol in 

pro-actieve, eigen themaprogramma’s 

waarbij wij soms als opdrachtgever 

fungeren. Voorts is er toenemende 

aandacht voor evaluatie en effect-

onderzoek, zeker bij de projecten 

die deel uitmaken van de themapro-

gramma’s. Stichting RCOAK kent vijf 

donatieprogramma’s:

Regulier donatieprogramma

Het reguliere donatieprogramma staat 

open voor ‘spontane’ aanvragen op 

het gebied van ouderenzorg in de 

meest brede zin van het woord. 

Thematisch donatieprogramma 

Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid

In de periode 2012/2014 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 2014/2016 is een initi-

atief van Stichting RCOAK en 

Fonds Sluyterman van Loo en 

is onderdeel van het landelijk 

initiatief Lang Leve Kunst.

Donatieprogramma  

Sociale Zorg

Het donatieprogramma 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 opbrengsten 

van geldwervende activiteiten voor 

een project worden verdubbeld. Dit 

programma wordt uitgevoerd door de 

Vereniging Nederlandse Organisaties 

Vrijwilligerswerk (NOV).

In dit jaarverslag uitgebreid aandacht voor de donatie programma’s  

en voor het financiële beleid. 
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‘‘Oud worden is niet voor watjes’’, een 

uitspraak van Rudi Westendorp bij 

zijn afscheid van Leyden Academy in 

december 2014. En dat is de spijker 

op de kop. Ouderen berusten niet in 

hun afnemende krachten. Zij willen 

zich blijven ontwikkelen, hun talenten 

ontplooien, hebben ambities. Zij willen 

niet alleen ‘ontvangen’ maar zijn bereid 

te ‘geven’, zij willen niet aangesproken 

worden op hun kwetsbaarheid, maar 

op dat wat zij juist te bieden hebben. 

En dat is veel, al gaat het niet altijd 

vanzelf. Ouderen ervaren drempels en 

belemmeringen die geslecht moeten 

worden. En dat is wat wij doen, 

drempels slechten, zowel binnen 

ons reguliere donatieprogramma als 

binnen de themaprogramma’s Vitaliteit 

ontmoet Kwetsbaarheid en Lang Leve 

Kunst.

Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid

Het merendeel van de geselecteerde 

40 projecten binnen het programma 

Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid, 

gestart in 2012, is goed op weg naar 

een afrondende fase. Het is nog te 

vroeg voor conclusies over wat werkt 

en wat niet werkt maar het lijkt er 

op dat projecten die iets bieden wat 

kwetsbare ouderen echt leuk/zinvol 

vinden (hobby, kunst, cultuur) gemak-

kelijker aan deelnemers komen dan 

projecten waarbij kwetsbare ouderen 

aangesproken worden op een knelpunt 

waarbij zij hulp nodig hebben. Dat komt 

overeen met onze ervaringen binnen 

het andere themaprogramma, Lang 

Leve Kunst, waar talentontwikkeling, 

zingeving en ontplooiing van ouderen 

centraal staan en niet de problemen van 

alledag. 

Het jaar 
 2014

Natuurlijk gaat niet alles bij alle 

projecten even goed. Er zitten risicovolle 

projecten bij. Stagnatie ontstaat waar 

we deze al verwachtten: de werving 

van kwetsbare ouderen en in mindere 

mate de samenwerking met de diverse 

lokale partners. We zijn heel benieuwd 

naar de evaluatie van alle projecten die 

in het eerste kwartaal van 2015 wordt 

opgeleverd. 

Alle projecten krijgen de kans zich te 

presenteren tijdens het slotcongres,  

Parade Vitaliteit ontmoet Kwets-

baarheid op 25 maart 2015 in Den 

Haag. Een aantal projectleiders zal 

tijdens dit evenement een workshop 

geven. Het gaat hierbij beslist niet 

alleen om de successen. Juist van 

‘brilliant failures’ valt veel te leren. 

De projectleiders waren onderver-

deeld in zes groepen voor de uitwis-

seling van ervaringen, elk onder leiding 

van een adviseur van de SESAM 

Academie. Deze adviseurs zijn vrijwil-

ligers die na een succesvolle loopbaan 

hun talenten om niet inzetten binnen 

de non-profitsector. Deze aanpak is 

succesvol gebleken. In de groepen 

praatten projectleiders van min of meer 

gelijksoortige projecten door over de 

voortgang van hun project, hielpen zij 

elkaar bij problemen en leerden zij van 

elkaars successen. Achter gesloten 

deuren, in alle vrijheid, dus ook buiten 

aanwezigheid van Fonds Sluyterman 

van Loo en Stichting RCOAK. 

Een citaat van één van de 

deelnemers, Lucy van de Vijver, van 

het project Bruistuin (Louis Bolk 

Instituut): ‘‘Ik vind het heel plezierig 

om te horen hoe het met de andere 

projecten gaat. Het helpt dat zaken 

waar jij als projectleider tegenaan 

loopt ook bij de andere projecten 

niet vanzelf gaan. En je doet weer 

ideeën op door de oplossingen die 

anderen hebben gevonden. Heel 

positief dus.’’

http://www.vitok.nl
http://www.vitok.nl
http://www.langlevekunst.nl
http://www.langlevekunst.nl
http://www.vitaliteitontmoetkwetsbaarheid.nl
http://www.vitaliteitontmoetkwetsbaarheid.nl
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Ook de ambtenaren hebben het initi-

atief op prijs gesteld.

Een citaat uit de evaluatie bij de 

ambtenaren: “Juist toegang verder 

dan het veld, koepel- en brancheorga-

nisaties, laat ongepolijst en gedepo-

litiseerd zien wat er werkelijk aan de 

hand is. Dat is van enorme waarde.”

Alle goede intenties ten spijt is vooral 

gebleken hoe moeilijk het is voor het 

ministerie van VWS om een onder-

steunende rol te spelen en innovatieve 

ideeën uit het veld te faciliteren.

We ervaren het als bijzonder dat 

met de projecten van dit themapro-

gramma op een vernieuwende manier 

invulling is gegeven aan het ‘omzien 

naar elkaar’ en in het bijzonder naar 

behoeftige ouderen, al eeuwenlang 

de basis van het werk van Stichting 

RCOAK.

Leertraject ambtenaren van 

VWS bij Vitaliteit ontmoet 

Kwetsbaarheid

Zestien ambtenaren van het minis-

terie van VWS hebben enthousiast 

gereageerd op ons aanbod om in 

de leer te gaan bij projecten uit het 

programma Vitaliteit ontmoet Kwets-

baarheid. Met als doel om mee te 

kijken en – waar mogelijk – mee te 

doen met maatschappelijke initia-

tieven en zo te ervaren wat er in de 

praktijk van de samenleving speelt, 

waar het om gaat bij het bevorderen 

van participatie. Vervolgens is het 

aan de ambtenaren om te bezien hoe 

hun ervaringen kunnen doorwerken 

naar beleidsniveau, ook wat betreft 

wet- en regelgeving. Hoe kunnen 

dergelijke mooie initiatieven worden 

ondersteund? De ambtenaren zijn 

gekoppeld aan vijftien projecten. We 

vonden het bijzonder dat projecten 

zich open stelden voor bezoek uit 

Den Haag.

Een reactie van één van de project-

leiders: “Wat een goed initiatief; 

we laten hen graag zien wat onze 

aanpak is.”

Thematisch donatieprogramma: 
Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid
Sinds 2012 voert Stichting RCOAK samen met Fonds Sluyterman van Loo het 

donatieprogramma Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid uit. In dit programma zetten 

vitale senioren zich in voor kwetsbare ouderen op een manier die voor beide 

groepen meerwaarde heeft. Uit 463 donatieaanvragen zijn uiteindelijk 

40 projecten geselecteerd. 37 projecten worden daadwerkelijk gerealiseerd.

Tijdens de uitvoering van deze projecten leren we met elkaar steeds meer over 

de 3 kernvragen van het programma:

•	Hoe	bereiken	we	de	kwetsbare	ouderen	het	beste?	Dit	blijkt	nog	niet	

eenvoudig te zijn. 

•	Hoe	spreken	we	vitale	senioren	als	vrijwilliger	aan	op	hun	kracht	èn	houden	we	

rekening	met	hun	kwetsbaarheid?	

•	Hoe	realiseren	we	een	ontmoeting,	die	voor	beiden	daadwerkelijk	meerwaarde	

heeft. Aansluiten bij de vitaliteit van de kwetsbare oudere blijkt hierin heel 

belangrijk.

Binnen het programma worden de leerpunten met elkaar gedeeld, onder andere 

via de uitwisselingsgroepen van projectleiders. Op woensdag 25 maart 2015 

delen we die leerpunten ook graag met een 

breed publiek, tijdens ons slotcongres 

Parade Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid 

in de Fokker Terminal, Den Haag. 

http://www.vitok.nl/site/projectenoverzicht.html
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PRODUCTIES: bruisende 
initiatieven voor het Lang 

Leve Kunst-festival (2)

NETWERKPROJECTEN:
bouwen aan faciliterende 
regionale netwerken (1)

schappers op het gebied van ouder 

worden. Een dialoog over wat ouderen 

willen, wat hun talenten zijn en hoe 

zij deze kunnen inzetten. Ouderen 

worden producenten. Vaak in samen-

werking met jongeren. Het perspectief 

van ‘ouder worden’ verandert hierdoor 

en dit programma leidt tot een beter 

begrip van de diversiteit van ouderen. 

De grote meerwaarde van kunstbe-

oefening is dat dit tot op zeer hoge 

leeftijd mogelijk blijft, ondanks allerlei 

beperkingen. Ouderen die niet meer 

kunnen sporten, sterk in hun mobiliteit 

en soms ook cognitief beperkt zijn 

kunnen nog altijd, samen met andere 

ouderen en samen met jongeren, kunst 

maken. Kunst werkt hierdoor tot op het 

allerlaatste levensmoment verbindend. 

Muzische kwaliteiten blijven behouden. 

Ook diep dementerenden bijvoorbeeld 

worden nog geraakt door muziek. 

Convenant Ouderen en Kunst

In 2013 hebben de partners binnen 

het programma Lang Leve Kunst, 

waaronder Stichting RCOAK en Fonds 

Sluyterman van Loo, een convenant 

gesloten met de ministeries OCW en 

VWS. Dit convenant heeft in 2014 

Lang Leve Kunst

Tijdens het ‘Act your Age-festival’, 

onderdeel van de Nederlandse 

Dansdagen, liet de dansvoorstelling 

‘Journey’ van Koen de Preter zien hoe 

kunst bestaande beelden over ouderen 

en ouderdom kan laten kantelen. Dit 

dansduet van een jonge danser en een 

oude danseres van ver in de tachtig 

is een ruige, verrassende en overrom-

pelende voorstelling waarbij leeftijden 

wegvallen. Journey is een uitzonder-

lijke voorstelling. Maar ook op een 

ander niveau zijn we dit jaar verrast: 

choreografen en professionele dansers 

die samenwerken met bewoners van 

zorgcentra, theatermakers die voorstel-

lingen creëren met ouderen op basis 

van hun levensverhalen, oudere en 

jonge fotografen die met elkaar aan de 

slag zijn gegaan, oude cabaretiers die 

weer op de planken staan, tentoonstel-

lingen van werken van oude schilders 

in combinatie met stukken van jonge 

en oudere amateurschilders en niet 

te vergeten de oudere musici in koren 

en ensembles. Alle domeinen van 

kunst komen aan bod in dit themapro-

gramma. 

Wat het programma zo bijzonder 

maakt, is dat het uitnodigt tot een 

levendige dialoog tussen kunstenaars, 

ouderen, beleidsmakers en weten-

geleid tot diverse acties. Zo hebben 

de bewindslieden van OCW en VWS, 

mevrouw J. Bussemaker en de heer 

M. van Rijn in Rotterdam een bijeen-

komst bijgewoond waar onder leiding 

van Hedy d’Ancona ouderen aan het 

woord kwamen en lieten zien welke 

toegevoegde waarde actieve kunst-

participatie voor hen heeft. Er werd 

geschilderd, geacteerd, gezongen. 

In diverse beleidsbrieven aan de 

Tweede Kamer is sinds dit bezoek 

aandacht besteed aan de grote waarde 

van kunstbeoefening door ouderen. 

Een tweede resultaat van het 

convenant is de adviesaanvraag 

van OCW en VWS aan de Raad 

voor Cultuur (RvC) en de Raad voor 

Maatschappelijke Ondersteuning 

(RMO). Vlak voor Kerst ontvingen 

we het definitieve advies van de 

commissie. Het advies van de RvC is 

ultimo 2014 nog niet ontvangen. 

Expertmeeting Londen

In het najaar van 2014 vond een mede 

door Stichting RCOAK georganiseerde 

internationale expertmeeting plaats in 

Londen over kunst/cultuurparticipatie 

van ouderen met vertegenwoordigers 

http://www.kerckebosch.nl/RCOAK/2014/downloadpdf/NotitieCommissieRMO.pdf
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opmaat naar een groot internationaal 

congres in mei 2015 in Den Haag. De 

eind 2014 verzonden ‘calls for presen-

tation’ voor dit grote evenement zijn 

gebaseerd op de resultaten van de 

Londen-conferentie.  

Eind 2014 zijn de verpleeghuizen weer 

negatief in het nieuws gekomen. De 

problemen rond de dagelijkse 

zorg, die soms tekort schiet, 

lossen wij niet op maar dankzij 

Vitaliteit ontmoet Kwets-

baarheid (meer vrijwilligers in 

de zorgcentra en bij ouderen 

thuis) en dankzij Lang Leve 

Kunst hebben veel ouderen, 

ook in verpleeghuizen, 

momenten om naar uit te kijken, 

momenten waarop zij meetellen en 

gezien worden. We bereiken alleen 

met Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid 

al circa 18.000 ouderen. Dat is een 

prachtig resultaat. 

Regulier donatieprogramma

Stichting RCOAK ondersteunt een 

breed scala van activiteiten voor 

ouderen in het reguliere donatiepro-

gramma. Iedereen die een project wil 

starten dat past binnen onze donatiecri-

teria kan een aanvraag indienen. In het 

projectenoverzicht treft u al deze door 

ons in 2014 gesteunde activiteiten aan.

Dit jaar valt op dat in het reguliere 

donatieprogramma het aantal 

aanvragen is teruggelopen. Dat wordt 

ruimschoots gecompenseerd door 

het grote aantal aanvragen binnen het 

uit gastland Verenigd Koninkrijk,

Duitsland, België, Finland en 

Nederland. In twee volle, drukke 

dagen is verkend hoe binnen Europa 

dit onderwerp een impuls kan worden 

gegeven en op de agenda gebracht van 

wetenschappers, politici en beleids -

makers. Deze expertmeeting is de 

Thematisch donatieprogramma: Lang Leve Kunst
Cultuurparticipatie - zowel actief als receptief - heeft een positief effect op de 

vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. In heel Nederland ontwik-

kelen ouderen hun artistieke talenten: van dans- tot dichtkunst, van keramiek tot 

computeranimaties. Lang Leve Kunst vraagt extra aandacht voor ouderen en 

cultuurparticipatie in Nederland. Doel is dat meer ouderen actief kunst beoefenen 

en culturele evenementen bezoeken in hun eigen woon- en leefomgeving.

Vanaf 2014 tot 2016 voert Stichting RCOAK met Fonds Sluyterman van Loo het 

themaprogramma Lang Leve Kunst uit. Dit programma kent twee loten:

•	Producties.	Uit	275	aanvragen	zijn	156 projecten geselecteerd die een financiële 

bijdrage van maximaal € 3.000 ontvangen voor het realiseren van een productie: 

een kunstuiting door ouderen. Kunst in welke vorm dan ook: van rockkoor tot 

schrijfgroep. Stichting VSBfonds treedt op als co-financier van deze projecten. 

•	Netwerkprojecten.	10 kwartiermakers gaan aan de slag om de kloof te dichten 

tussen de wereld van kunst & cultuur en de wereld van zorg & welzijn. Zó 

maken zij het mogelijk dat veel meer (kwetsbare) ouderen kunst beoefenen. Hun 

taak is om lokaal of regionaal een goed functionerend netwerk in te richten en 

om met elkaar concrete kunstprojecten te realiseren voor en door ouderen. 

Het themaprogramma Lang Leve Kunst is een initiatief van Stichting RCOAK en 

Fonds Sluyterman van Loo en onderdeel van het landelijk initiatief Lang Leve 

Kunst.

themaprogramma Lang Leve Kunst, 

maar het blijft opmerkelijk. We hebben 

geen onderzoek gedaan naar de 

oorzaken. Mogelijk laten de grote veran-

deringen in de ouderenzorg, waaronder 

de sluiting van een aantal zorginstel-

lingen, weinig tijd voor extra activiteiten 

en nieuwe projecten. Zorgelijk is het 

teruggelopen aantal aanvragen in de 

categorie psychogeriatrie: een afname 

van een kleine 30%. In de vooruitblik op 

2015 wordt hier aandacht aan besteed: 

we moeten een manier zoeken dit te 

helpen veranderen. 

Doelgericht investeren

De ontwikkeling van onze themapro-

http://www.langlevekunst.nl
http://www.langlevekunst.nl
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Amsterdam

Dit jaar hebben we zoals gebruikelijk 

rond de acht ton euro besteed aan 

projecten binnen Amsterdam. Een 

van de succesvolle projecten binnen 

Amsterdam is ‘Stadsdorp-Zuid’, nu 

vier jaar geleden gestart en inmiddels 

door contributie van leden, financieel 

geheel onafhankelijk van subsidies van 

fondsen en de gemeente. In dit concept 

verenigen ouderen zich op wijkniveau 

en dragen zij zorg voor elkaar, deels 

door onderling hulpbetoon, deels 

door gemeenschappelijke activiteiten 

en door gezamenlijke inkoop van 

diensten. Het concept uit Amsterdam-

Zuid verspreidt zich snel door de 

hele stad. Er zijn op dit moment meer 

dan 20 stadsdorpen actief dan wel in 

oprichting. Stichting RCOAK steunt 

deze initiatieven in de opbouwfase.

Dit jaar hebben we samen met 

Porticus en Stichting Het R.C. 

Maagdenhuis een evaluatie laten 

uitvoeren naar de werkwijze van het 

Drugspastoraat in Amsterdam. De 

Protestantse Diaconie trad op als 

adviseur. Het onderzoek werd uitge-

voerd door Suzanne Kooij. Het is 

duidelijk geworden dat het Drugspas-

toraat in een behoefte voorziet. Wat 

opvalt in het rapport is de onbevan-

genheid en de afwezigheid van ieder 

cynisme bij de doelgroep. Door hun 

levenswijze en verslavingsproble-

matiek leeft bij hen een diep besef 

van schuld en vergiffenis waardoor 

het pastoraat veel voor hen betekent. 

Ontroerend. 

Armoedebestrijding is vanouds 

een belangrijk onderwerp binnen 

Amsterdam en voor Stichting 

RCOAK. Steeds meer zien we initia-

tieven waarbij mensen die langdurig 

in armoede leven (zoals langdurig 

werklozen) met externe ondersteuning 

in staat worden gesteld in kleine 

coöperaties actief te worden en een 

beperkte mate van economische 

zelfstandigheid te verwerven. Een 

ontwikkeling die we met belangstelling 

volgen en waar nodig steunen. 

Het in 2013 met de stad Amsterdam 

afgesloten convenant leidt langza-

merhand tot resultaten. We zijn in 

gesprek met enkele woningcorporaties 

die ook willen aansluiten. Prima ontwik-

keling. Ook in dit overleg is armoede-

bestrijding een belangrijk onderwerp. 

gramma’s heeft ons geleerd dat het op 

sturende wijze bijdragen aan de onder-

steuning van innovatieve ontwikke-

lingen ertoe leidt dat de effectiviteit van 

de ter beschikking gestelde middelen 

aanmerkelijk wordt vergroot. Caritas 

wordt trefzekerder. In het verlengde 

daarvan zal Stichting RCOAK in 2015 

verder gaan met onderzoek naar 

mogelijkheden om, bij de ondersteuning 

van projecten die zich daarvoor lenen, 

een charitatieve donatie (geheel of 

gedeeltelijk) te vervangen door een 

doelgerichte investering (impact 

investment), uiteraard onder vriende-

lijke, zachte voorwaarden. Als initia-

tiefnemers (mede-)verantwoordelijk 

worden voor het financiële resultaat van 

hun project op langere termijn, zou dat 

een belangrijke extra stimulans voor het 

welslagen kunnen vormen.

Verder zal er aandacht zijn voor nieuwe 

(technologische) ontwikkelingen die 

fonds en project sneller, effectiever en 

trefzekerder bij elkaar kunnen brengen. 

Een nuttige ontwikkeling op dat gebied 

is het beschikbaar komen van 

fondsenzoeken.nl een wegwijzer, 

ontwikkeld om de beste financiële 

matches te maken.

Als uitvloeisel van het convenant is 

Frieda de Pater toegetreden tot het 

‘Elftal Omarm Amsterdam’ rond 

burgemeester Van der Laan. 

Gouden Dagen

In 2014 is er overeenstemming bereikt 

over het onderbrengen van Stichting 

Gouden Dagen Fonds als Fonds 

op Naam bij het Nationaal Ouderen 

Fonds. Met het Gouden Dagen 

Programma worden zorginstellingen 

ondersteund om individuele wensen 

van ouderen uit de buurt en uit de 

zorginstelling zelf te vervullen. Deze 

stap biedt nieuwe perspectieven voor 

het Gouden Dagenproject, dat zijn 

waarde bewezen heeft maar waarvan 

steeds duidelijker werd dat het ‘stand 

alone’ geen toekomst had.

Samenwerking met andere 

fondsen

De afgelopen 10 jaar is de professio-

nalisering bij charitatieve vermogens-

fondsen sterk toegenomen. De tijd 

dat fondsen rustig afwachtten welke 

aanvragen er op hen afkwamen ligt 

definitief achter ons. Een pro-actieve 

houding, eigen themaprogramma’s, 

http://www.fondsenzoeken.nl
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nieuw toezichtstelsel dat in opdracht 

van het ministerie van Justitie wordt 

ontwikkeld. 

Stichting RCOAK kent al sinds de 

eeuwwisseling, onder meer door haar 

jaarverslagen, een open en transpa-

rante wijze van afleggen van publieke 

verantwoording over haar doen en laten 

en haar bestuursstructuur. Niettemin 

zal ook in 2015 de aandacht uitgaan 

naar de mogelijkheden van een verdere 

optimalisering daarvan. 

 

mr. J.G.J. (Joop) 

Janssen, voorzitter 

drs. F.M. (Frieda) 

de Pater, directeur

zelfs opdrachtgeverschap zoals bij de 

kwartiermakers van het programma 

Lang Leve Kunst, maken nu deel uit 

van het beleid van Stichting RCOAK, 

een ontwikkeling die ook bij een 

aantal andere fondsen waarneembaar 

is. Voorts is er bij Stichting RCOAK 

toenemende aandacht voor evaluatie 

en effectonderzoek, zeker bij de 

projecten die deel uitmaken van de 

themaprogramma’s. 

Door deze ontwikkelingen wordt 

samenwerking met andere fondsen 

steeds belangrijker. Zo vinden we 

elkaar bij de uitwerking van het 

convenant voor Amsterdam, bij 

de financiering van Premieplan, bij 

innovatieve projecten op het gebied 

van armoedebestrijding in Amsterdam 

en natuurlijk binnen het programma 

Lang Leve Kunst waar de toetreding 

van Stichting VSBfonds de 

bestaande samenwerking een 

nieuwe impuls heeft gegeven. 

De samenwerking met Fonds 

Sluyterman van Loo is ook in 2014 

intensief, plezierig en vruchtbaar 

geweest. Zoals al jaren. We durven te 

stellen dat door de synergie-effecten 

van deze samenwerking één plus één 

drie is gebleken.

Vooruitblik
Wij zijn begonnen met een citaat van 

Rudi Westendorp, we eindigen met 

een citaat van één van de regenten van 

Stichting RCOAK, Anne-Mei The: 

“Oud worden is niet het toetje van 

het leven. Oud worden is geen 

sinecure in een samenleving waar 

‘leuk’ de norm is. Het vergt een diepe 

cultuurverandering en randvoor-

waarden om hiermee om te gaan.” 

(NRC 15/11/2014). In dit citaat zit de 

opdracht voor 2015 en verder besloten. 

Samen met Fonds Sluyterman van 

Loo denken we na over de vraag hoe 

we de beeldvorming rond ouderen 

kunnen beïnvloeden, zodanig dat 

ouderen een volwaardige en gelijk-

waardige rol kunnen (blijven) spelen in 

de maatschappij, met aandacht voor de 

kwetsbare aspecten van het veroude-

ringsproces. 

We willen in 2015 aandacht besteden 

aan specifiek de positie van demen-

terenden in Amsterdam, die langer 

dan voorheen thuis blijven wonen. 

We hebben inmiddels geleerd dat de 

eerste stap hierbij is de ouderen zelf 

aan het woord te laten. Waar liggen hun 

behoeftes, hun noden en hun mogelijk-

heden? Kwalitatief onderzoek naar 

deze vragen zal de eerste stap zijn.

Ook armoedebestrijding in Amsterdam 

blijft in 2015 een onderwerp dat 

aandacht vraagt.

Er komt maatschappij-breed steeds 

meer oog voor de ondersteunende rol 

van vermogensfondsen bij de ontwik-

keling van innovatieve initiatieven. Het 

belang van de charitatieve sector is 

toegenomen en dat heeft mede bijge-

dragen aan de zichtbaarheid. Mede 

daardoor worden (verdere) eisen 

gesteld aan de sector op het gebied 

van governance en transparantie. Dat 

komt onder andere tot uiting in een 

http://www.vsbfonds.nl
http://www.fondssluytermanvanloo.nl
http://www.fondssluytermanvanloo.nl
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De cijfers in vogelvlucht
•	 Binnen	het	themaprogramma 

Lang Leve Kunst hebben we 275 

aanvragen ontvangen voor kleinere 

kunstproducties. 156 aanvragen 

zijn gehonoreerd waaraan in 

totaal € 424.676 is toegekend. 

Hiervan neemt Stichting VSBfonds 

maximaal twee ton euro voor haar 

rekening. Het resterende bedrag 

van € 224.676 wordt gedragen 

door Fonds Sluyterman van Loo en 

Stichting RCOAK, ieder de helft.

 Daarnaast hebben binnen het 

programma Lang Leve Kunst 15 

kwartiermakers projectvoorstellen 

ingediend waarvan er 9 zijn 

gehonoreerd. Hiermee is een bedrag 

van € 1.013.797 gemoeid, dat 

eveneens wordt gedeeld met Fonds 

Sluyterman van Loo. 

•	 Naast	de	donaties	binnen	het	

themaprogramma Lang Leve 

Kunst is er een bedrag € 1.911.677 

toegekend aan 251 projecten binnen 

het reguliere donatieprogramma. 

Een aantal donaties is niet (volledig) 

opgevraagd. Hierdoor is een bedrag 

van € 302.671 vrijgevallen.

•	 Opmerkelijk	is	de	daling	in	het	

aantal aanvragen in het reguliere 

donatieprogramma. We hebben 

dit jaar 405 aanvragen ontvangen 

(2013: 476), daarvan zijn er 251 

gehonoreerd (2013: 318). Het aantal 

afwijzingen is gestegen van 29% in 

2013 naar 35% in 2014. 

•	 Premieplan is voor het tweede 

jaar uitgevoerd door de Vereniging 

Nederlandse Organisaties 

Vrijwilligerswerk. Er zijn 893 

Premieplanaanvragen ontvangen, 

waarvan 547 aanvragen zijn 

goedgekeurd waarmee een bedrag 

is gemoeid van € 501.005. Deze 

gelden worden door diverse fondsen 

bijeen gebracht. Stichting RCOAK 

heeft 2,5 ton euro bijgedragen 

inclusief uitvoering en onderzoek. 

•	 Vorig	jaar	constateerden	we	een	

opmerkelijke groei van ruim 20% in 

het aantal verzoeken voor een quick 

scan. Die groei zet ook dit jaar door 

met 17%, 704 quick scans (2013: 

601). In 66% van deze gevallen is 

geadviseerd een donatie-aanvraag 

in te dienen. Dat percentage is 

ongeveer gelijk aan vorig jaar (68%). 

•	 Het vermogen van Stichting 

RCOAK is toegenomen tot 96,2 

miljoen euro (ultimo 2013: 90,7 

miljoen euro). Het totaalrendement 

(koersstijgingen en opbrengsten) 

bedraagt 8,4%.

•	 Binnen	het	donatiebudget	van	

Stichting RCOAK is opgenomen 

een bedrag van 56.400 euro dat 

Stichting Henriëtte Hofje ter 

beschikking heeft gesteld voor 

2014. Dat bedrag is bestemd voor 

projecten voor ouderen.

•	 Het	bureau	van	Stichting	RCOAK	

heeft via hulpverlenende instanties 

€ 60.000 toegekend aan individuele 

noodhulp binnen Amsterdam.

http://www.premieplan.com
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Financieel
jaarverslag
2014

+

=

x

+

programma Lang Leve Kunst dat 

wordt uitgevoerd in samenwerking 

met Fonds Sluyterman van Loo. Over 

dit programma leest u elders in het 

jaarverslag 2014.

Redenen hiervoor 

zijn vooral het niet 

tijdig opvragen van het 

toegekende bedrag of het niet 

volledig besteden van de donatie. 

In sommige gevallen heeft het project 

geen doorgang gevonden. 

In 2014 is ten laste van het donatie-

budget een bedrag van 400.000 euro 

beschikbaar gesteld voor het thema-

Dit financieel jaarverslag is opgesteld 

in overeenstemming met de wettelijke 

bepalingen van Richtlijn 640 voor de 

jaarverslaglegging voor organisaties 

zonder winststreven. Op de volgende 

pagina’s treft u de jaarrekening 

integraal aan.

Uit de jaarrekening blijkt dat het 

vermogen van Stichting RCOAK is 

toegenomen van 90,7 tot 96,2 miljoen 

euro. In het boekjaar 2014 is in totaal 

ruim 2,3 miljoen euro aan donaties 

toegekend, dit is 91% van het donatie-

budget. Er werden 252 donatieaan-

vragen gehonoreerd, in 2013 waren dit 

er 318. Het gemiddelde donatiebedrag 

per toekenning is hoger dan het jaar 

daarvoor.

In 2014 is een bedrag van 302.671 

euro vrijgevallen uit het donatiebudget. 

+

-
=

x-
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Balans per 31 december 2014       Bedragen in euro’s

Ref. 31-12-2014 31-12-2013
ACTIVA
Beleggingen 3.1
- landerijen 10.621.187 9.627.376
- onroerende zaken 1.985.330 1.985.330
- effecten 85.469.082 78.443.761
- spaarrekeningen 4.336.970 5.334.487

102.412.569 95.390.954

Vaste activa 3.2
- inventaris 15.320 15.320
- afschrijving inventaris -8.438 -3.332

6.882 11.988

Vorderingen en overlopende activa 3.3 127.011 669.050

Liquide middelen 633.367 425.036

103.179.829 96.497.028
PASSIVA
Eigen vermogen 3.4
- algemene reserve 95.960.683 90.373.649
- bestemmingsfonds nalatenschap 200.395 361.963

96.161.078 90.735.612

Fonds in beheer Henriëtte Hofje 3.5 2.323.833 2.191.605

Voorzieningen 3.6
- onderhoud onroerend goed 93.132 111.522
- pensioenverplichtingen 54.195 59.388

147.327 170.910

Langlopende schulden en overlopende passiva 3.7 1.232.871 0
  

Kortlopende schulden en overlopende passiva 3.8 3.314.720 3.398.901
 

103.179.829 96.497.028
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Staat van baten en lasten over 2014       Bedragen in euro’s

Ref. 2014 2013
BATEN
Beleggingen 4.1
- landerijen 221.912 300.265
- onroerend goed 113.258 160.476
- effecten 1.824.483 2.553.369
- rente spaargelden 44.710 94.769

2.204.363 3.108.879

Koersverschillen effecten 4.6 5.799.741 2.235.625

Herwaardering landerijen 4.7 0 0

Vrijgevallen giften 4.2 302.671 274.629

Diverse baten 3.247 13.770

Totaal baten 8.310.022 5.632.903

LASTEN
Donaties 4.3 2.311.677 2.705.400

Salarissen en sociale lasten 4.4 316.748 253.801

Bureau- en beheerkosten 4.5 119.773 173.183

Diverse lasten 4.8 136.357 0

Totaal lasten 2.884.555 3.132.384

Resultaat boekjaar 5.425.467 2.500.519

Resultaatbestemming

Mutatie algemene reserve 5.587.034 2.541.678
Dotatie bestemmingsfonds nalatenschappen 9.050 10.224
Onttrekking bestemmingsfonds nalatenschappen -170.617 -51.383

5.425.467 2.500.519
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met de beheerder overeengekomen 

profiel, laag geacht. Het  prijsrisico ten 

aanzien van beleggingen in landerijen 

en onroerend goed wordt op basis 

van historische ontwikkelingen ook 

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) 

financiële producten zoals renteswaps. 

De stichting heeft geen rentedragende 

schulden.

Kredietrisico

De stichting heeft geen significante 

concentraties van kredietrisico’s. De 

liquide spaartegoeden van ca. 

4.300.000 euro staan bij een Neder-

landse bank en maken onderdeel uit 

van de beleggingsportefeuille. De 

liquide middelen van ruim 600.000 euro 

staan bij een andere Nederlandse bank. 

Liquiditeitsrisico

De liquiditeitspositie van de stichting 

is dusdanig dat een liquiditeitsrisico 

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 

onderhoudsplan dat loopt tot en met 

2014. Deze periode is voorbij.

We laten het surplus staan voor 

toekomstige uitgaven groot 

onderhoud.

Voorziening pensioenverplichtingen

De pensioenvoorziening in eigen 

beheer is gewaardeerd op basis van 

actuariële grondslagen.

1.4 Risicoparagraaf

Valutarisico

De stichting heeft een beperkt valuta-

risico; het overgrote deel van de 

posities zijn in euro’s, 8,3% van de 

beleggingen is in dollars genoteerd. 

Prijsrisico

De stichting heeft geen activa of 

passiva die onderdeel uitmaken van 

een actieve handelsportefeuille. Het 

prijsrisico is dientengevolge nihil. Er is 

wel een prijsrisico over de beleggingen. 

Dit risico wordt, met het oog op het 

De marktwaarde wordt onder meer 

gebaseerd op beschikbare marktge-

gevens.

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 

waarden en worden thans gehouden 

bij een bank.

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 specifieke 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 en andere 

onroerende zaken worden gewaardeerd 

tegen actuele waarde (marktwaarde). 

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
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De samenstelling van de effectenportefeuille ultimo 2014 en 2013 was als volgt:

2014  2013

Vastrentende waarden 33.383.371 39,0% 47.182.153 60,2%

Aandelen 41.349.433 48,4% 24.507.506 31,2%

Overig 10.736.278 12,6% 6.754.102 8,6%

Totaal 85.469.082 100,0% 78.443.761 100,0%

Het beheer van het vermogen is ondergebracht bij een professionele vermogens-

beheerder die binnen het mandaat dat jaarlijks wordt vernieuwd zelfstandig het 

vermogen belegd in effecten beheert. In november 2014 is het beheer van het 

vermogen ondergebracht bij Cambridge Associates. 

Volgens het aan de beheerder afgegeven mandaat worden beleggingen gespreid 

over vier effecten klassen, zijnde ‘growth drivers’ (40-50%), ‘diversifiers’ (30-40%), 

‘inflation hedges’ (5-20%) en ‘deflation hedges’ (5-20%).

Gegeven het nieuwe mandaat is de samenstelling van de effecten portefeuille 

ultimo 2014 als volgt:
                    2014

Growth drivers 41.349.433 48,5%

Diversifiers 26.942.126 31,5%

Inflation hedges 4.454.705 5,1%

Deflation hedges 12.722.818 14,9%

Totaal 85.469.082 100,0%

Spaarrekeningen

De spaarrekeningen vormen onderdeel van de beleggingsportefeuille.

 2014  2013

Spaarrekeningen 4.336.970 5.334.487

3.2 Vaste activa 

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

aangeschaft.

verantwoord in het jaar waarop zij 

betrekking hebben; kosten zodra ze 

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. 

Onroerende zaken

Het overig onroerend goed bestaat 

uit panden in de binnenstad van 

Amsterdam. De waardering bedraagt 

1.985.330 euro. 

Al het onroerendgoed is langdurig 

verhuurd. 

Effecten

Het verloop van de effectenportefeuille 

in 2014 was als volgt:

vrijwel nihil is. Tevens heeft het College 

van Regenten de mogelijkheid om het 

donatiebudget bij te stellen indien dit 

noodzakelijk wordt geacht. 

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 giften en 

kosten en andere lasten over het 

jaar anderzijds. Opbrengsten worden 

Stand 1 januari 2014 78.443.761

Bij: Aankopen 147.721.901

Af: Verkopen 146.496.321

bij: Koerswinst 2014 5.799.741

Stand 31 december 2014 85.469.082
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Algemene reserve
2014 2013

Stand 1 januari 90.373.649 87.831.971

Toevoeging vanuit 
resultaatbestemming 5.587.034 2.541.678

Stand 31 december 95.960.683 90.373.649

Bestemmingsfonds nalatenschap

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

in Buitenveldert. Deze is in maart 2013 verkocht met een opbrengst van 159.776 

euro. Met de erflaatster is afgesproken dat het geld door de stichting in de loop der 

jaren zal worden uitgegeven aan mensen aan de onderkant van de samenleving. De 

verloopstaat van dit bestemmingsfonds is als volgt: 

 2014  2013

Stand 1 januari 361.963 403.122

Toevoeging nalatenschap 9.049 10.224

Onttrekking lopend boekjaar 170.617 51.383

Stand 31 december 200.395 361.963

De ontrekkingen in 2014 zijn gebaseerd op toegekende donaties; in 2013 zijn de 

onttrekkingen gedaan op basis van betaalde donaties. Het verschil tussen toege-

kende en betaalde donaties 2013 is toegevoegd aan de onttrekkingen lopend 

boekjaar.

3.5 Fonds in Beheer Henriëtte Hofje

In 2013 heeft Stichting Henriëtte Hofje te Amsterdam een vermogen van 2.144.699 

euro aan onze stichting overgedragen als Fonds in Beheer met het verzoek om 

dit vermogen volgens de doelstelling ‘ondersteuning kwestbare ouderen’ te 

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

het vermogen definitief over te dragen als Fonds op Naam naar het vermogen van 

Stichting RCOAK.

Afschrijvingsstaat
 2014

Aanschafwaarde 1 januari 15.320

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari -3.332

Boekwaarde 1 januari 11.988

Investeringen lopend boekjaar 0

Afschrijvingen lopend boekjaar -5.106

Aanschafwaarde 31 december 15.320

Cumulatieve afschrijvingen 31 december -8.438

Boekwaarde 31 december 6.882

3.3 Vorderingen en overlopende activa
 2014  2013

Te vorderen dividendbelasting 0 5.172

Pacht boekjaar 4.854 29.921

Rente spaarrekeningen boekjaar 13.034 34.747

Overlopende couponrente 0 555.506

Rekening courant Fonds Sluyterman van Loo 109.123 43.227

Overige vorderingen 0 477

127.011 669.050

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 2014 90.373.649 361.963 90.735.612

Toevoeging vanuit 
 resultaatbestemming 5.587.034 9.049 5.596.083

Onttrekking vanuit 
 resultaatbestemming

0
170.617 170.617

Stand 31 december 2014 95.960.683 200.395 96.161.078
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Overige

Voor akkerland in Noord-Holland is een 30-jarig afkooprecht van erfpacht 

ontvangen ter grootte van 309.375 euro. Voor landbouwgrond in de Noord-Oost 

polder is in 2013 een 40-jarig afkooprecht van erfpacht ontvangen ter grootte 

van 993.813 euro. De opbrengsten zijn geboekt als vooruit ontvangen bate onder 

overige en vallen in 30 respectievelijk 40 jaar vrij ten gunste van de landerijen. De 

voorziene vrijval na 2015 is geboekt onder 3.7 langlopende schulden en overlo-

pende passiva. De voorziene vrijval in 2015 is geboekt onder 3.8 kortlopende 

schulden en overlopende passiva.

3.8 Kortlopende schulden en overlopende passiva

 2014  2013

Te betalen donaties 3.126.448 3.306.276

Waarborgsom 30.375 30.375

Overige 157.897 62.250

3.314.720 3.398.901

De waarborgsom is een garantstelling voor de huur van het Lindenhofje.

Overige

Omvat nog te betalen fee aan de vermogensbeheerder, te betalen facturen 

aan overige leveranciers, te betalen loonbelasting, voorziening vakantiegeld en 

voorziene vrijval erfpacht 2015, zie 3.7.

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

4.1 Beleggingen

De directe opbrengsten in 2014 uit beleggingen (dividend, pacht, huur en rente) 

bedroegen 2.204.363 euro. In het boekjaar 2013 was dit 3.108.879 euro. 

Fonds in Beheer Henriëtte Hofje
 2014  2013

Stand 1 januari 2.191.605 -

Toevoeging (27-09-2013) 0 2.144.699

Toevoeging aandeel beleggingsopbrengst 188.628 46.906

Onttrekking donaties 56.400 0

Stand 31 december 2.323.833 2.191.605

3.6 Voorzieningen

Onderhoud onroerend goed
 2014  2013

Stand 1 januari 111.522 111.522

Af: onderhoud boekjaar 18.390 0

Stand 31 december 93.132 111.522

In 2014 heeft divers groot onderhoud plaatsgevonden. De bedragen zijn afgeboekt 

van de voorziening onderhoud onroerend goed. Het reguliere onderhoud is 

begrepen in het resultaat over het boekjaar 2014.

Pensioenverplichtingen

 2014  2013

Stand 1 januari 59.388 73.804

Af: uitkering boekjaar 15.193 14.416

Bij: dotatie boekjaar 10.000 0

Stand 31 december 54.195 59.388

3.7 Langlopende schulden en overlopende passiva

 2014  2013

Overige 1.232.871 0
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4.5 Bureau- en beheerkosten
 2014  2013

Huisvesting 12.343 55.334

Adviezen, rapporten en controle 35.248 43.602

Communicatie en vergaderingen 12.192 13.344

Bureau en automatisering 23.707 20.342

Overige 36.283 40.561

119.773 173.183

In 2013 en voorgaande jaren is er een fictieve huur in rekening gebracht door 

Stichting RCOAK aan Stichting RCOAK voor het adres Keizersgracht 334. Deze 

fictieve huur was 45.378 euro en werd geboekt ten laste van de huisvesting en 

kwam ten gunste van exploitatie onroerend goed. In 2014 wordt hiervan afgezien, 

waardoor er een forse daling is in de huisvestingskosten ten opzichte van 2013. De 

exploitatieopbrengsten in 2014 zijn als gevolg hiervan ook fors lager. 

4.6 Gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen effecten

De koersverschillen effecten bedroegen 5.799.741 euro positief. In 2013 was er een 

positief koersverschil van 2.235.625 euro. De koersverschillen effecten zijn via het 

resultaat naar het eigen vermogen geboekt. Beleggingen vinden plaats in euro’s en 

dollars. In de koersverschillen effecten is de koerswinst van 188.628 euro voor het 

belegde kapitaal van Stiching Henriëtte Hofje meegenomen. Deze winst is naar ‘Fonds 

in Beheer Henriëtte Hofje’ overgeboekt en ten laste gekomen van diverse lasten. 

 

4.7 Herwaardering landerijen

In 2014 heeft geen herwaardering van de landerijen plaatsgevonden. 

4.8 Diverse lasten

In diverse lasten is inbegrepen de correctie van de koerswinst op Fonds Henriëtte 

Hofje. Tevens is inbegrepen de donaties ten laste van Fonds Henriëtte Hofje. Het 

saldo van 132.228 euro is ten laste van diverse lasten gekomen.

4.2 Vrijgevallen donaties

De vrijgevallen donaties betreffen toegekende donaties die niet, niet tijdig of niet 

volledig zijn opgevraagd. De vrijvallen betreffen voor 57.632 euro het lopende 

boekjaar en voor 245.039 euro voorgaande jaren, in totaal 302.671 euro.

4.3 Donaties

In 2014 werd aan donaties 2.311.677 euro toegekend. Dit is 91% van het 

afgesproken donatiebudget voor 2014. In de donaties zijn de donaties ten 

laste van Stichting Henriëtte Hofje inbegrepen. De last is naar ‘Fonds in Beheer 

Henriëtte Hofje’ overgeboekt en ten gunste gekomen van diverse lasten.

4.4 Salarissen en sociale lasten
 2014  2013

Salarissen 226.830 201.906

Sociale lasten 29.070 12.988

Pensioenpremies 43.350 38.907

Personeelskosten 17.498 0

316.748 253.801

Ultimo 2014 had de stichting vier medewerkers in dienst ( 3,4 fte’s); in 2013 waren 

er 3 medewerkers (2,6 fte’s) in dienst. Deze toename is tijdelijk. Hierdoor is er wel 

een stijging van de salarissen en het totaal aan sociale lasten en pensioenpremies.   

De verdeling tusen sociale lasten en pensioenpremies was in 2013 niet correct; 

dit is in 2014 rechtgetrokken. De personeelskosten in 2014 bestaan hoofzakelijk 

uit een cursus en diverse onderzoekskosten voor aanname nieuwe medewerker. 

De salarissen zijn gebasseerd op het Bezoldigingsbesluit burgerlijke Rijks-

ambtenaren. 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. 
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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 betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling  

van het vermogen van Stichting Roomsch Catholijk Oude Armenkantoor per 31 december 2014 

en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 

voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. 

 

Nijmegen, 30 maart 2015 

 

BDO Audit & Assurance B.V. 

namens deze, 

 

 

 

w.g. B.J. Scholten RA     

Aan het College van Regenten en de directie van Stichting Roomsch Catholijk Oude

Armenkantoor

Kenmerk: 1042883/RJ/MB/15.0205

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport op pagina 18 tot en met 33 opgenomen jaarrekening 2014 van

Stichting Roomsch Catholijk Oude Armenkantoor te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaar-

rekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 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 de in

Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.

De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het

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
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Kengetallen over de jaren 2004 tot en met 2014
vermogen
per ultimo

beleggingen
per ultimo

opbrengst
beleggingen

koers resultaat
effecten

donatiebudget toegekende
donaties

aantal
donaties

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

2014 96.161.078 102.412.569 2.204.363 5.799.741 2.550.000 2.311.677 252*

* In dit aantal is de reservering van het budget voor Lang Leve Kunst als 1 donatie opgenomen
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Hoe werkt digitaal aanvragen? 

Onder het hoofdstuk De aanvraag op 

www.rcoak.nl vindt u de aanvraag-

procedure. 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 ‘officiële’ 

aanvraag in te dienen. 

Uw voordelen:

•	 Pas	nadat	duidelijk	is	geworden	

dat het project een goede kans 

maakt binnen de donatiecriteria 

van Stichting 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.

Hoe werkt digitaal opvragen? 

Onder het hoofdstuk Na de aanvraag 

vindt u het invulformulier waarmee 

u uw verzoek tot uitbetaling van de 

toegekende donatie kunt indienen en 

een beknopte instructie.

Het zijn eenvoudige procedures 

die zichzelf wijzen. 

aan- en opvragen
Digitaal Aanvraagprocedure 

Vrijwel alle donatie-aanvragen ontvangen wij inmiddels digitaal. Vanaf januari 2015 

bestaat ook de mogelijkheid het verzoek tot uitbetaling van een donatie digitaal 

in te dienen. Donatie-aanvragen en verzoeken tot uitbetaling via email kunnen wij 

niet in behandeling nemen omdat deze tussen de honderden mailberichten die wij 

wekelijks ontvangen lastig te traceren zijn. 

www.rcoak.nl

http://www.rcoak.nl/de-aanvraag/aanvraagprocedure/
http://www.rcoak.nl/de-aanvraag/aanvraagprocedure/
http://www.rcoak.nl/na-de-aanvraag/uitbetaling/
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•		Cultuur	en	muziek

•		Diversen

•		Gemeenschaps-	en	buurthuizen

•		Mobiliteit

•		Ontspanning	en	sport

•		Organisaties	voor	en	door	ouderen

•		Palliatieve	zorg

•		Pastorale	zorg

•		Premieplan	

•		Psychogeriatrie

•		Sociale	zorg

•		Vakantie	en	uitstapjes

•		Versterking	zelfredzaamheid

•		Welzijn

•		Woonvoorzieningen

•		Stichting	Henriëtte	Hofje

•		Lang	Leve	Kunst	Loot	1

•		Lang	Leve	Kunst	Loot	2

Donaties
2014

Grafische weergave van aantallen en bedragen

Overzicht van gehonoreerde aanvragen per categorie:
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regulier donatieprogramma themaprogramma LLK 
Loot 2 producties

themaprogramma LLK 
Loot 1 kwartiermakers

quick scans

Totaal aantal aanvragen 405 275 15 704

Totaal aantal afwijzingen 143 119 6 240

Totaal aantal intrekkingen 11 - - nvt

Totaal aantal toekenningen
cq aantal uitnodigingen

251
-

156
-

9
-

nvt
464

Totaal toegekend bedrag 1.911.677 424.676 1.013.797 nvt

Grafische weergave van aantallen en bedragen 

Donaties ≤ € 5000

Donaties > € 5000 en < € 15000

Donaties ≥ € 15000

179

30

42 Donaties ≤ € 5000

Donaties > € 5000 en < € 15000

Donaties ≥ € 15000

179

30

42

Verdeling donaties in aantallen (exclusief Lang Leve Kunst)

Donaties ≤ € 5000

Donaties > € 5000 en < € 15000

Donaties ≥ € 15000

911.231

615.416

385.030

Donaties ≤ € 5000

Donaties > € 5000 en < € 15000

Donaties ≥ € 15000

911.231

615.416

385.030

Verdeling donaties in euro’s (exclusief Lang Leve Kunst)

 1.156.350 

755.327
Amsterdam

Nederland

 1.156.350 

755.327
Amsterdam

Nederland

Verdeling donaties Amsterdam/Nederland in euro’s 
      (exclusief Lang Leve Kunst)

Binnen het themaprogramma Lang Leve Kunst komen de totaalbedragen voor 

50% ten laste van Stichting RCOAK en voor 50% van Fonds Sluyterman van Loo. 

Stichting VSBfonds draagt voor maximaal 200.000 euro bij aan de producties 

(loot 2). Deze bedragen zijn toegekend in 2014 en komen ten laste van het voor 

Lang Leve Kunstprogramma gereserveerde budget 2014 en 2015.
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0 10 20 30 40 50 60

Cultuur en muziek

Diversen

Gemeenschaps- en buurthuizen

Mobiliteit

Ontspanning en sport

Organisaties voor en door ouderen

Palliatieve zorg

Pastorale zorg

Premieplan

Psychogeriatrie

Sociale zorg

Vakantie en uitstapjes

Versterking zelfredzaamheid

Welzijn

Woonvoorzieningen

Toegekend

Afgewezen

toekenning afwijzingen

Cultuur en muziek 59 29

Diversen 4 11

Gemeenschaps- en buurthuizen 5 9

Mobiliteit 8 6

Ontspanning en sport 30 13

Organisaties voor en door ouderen 2 6

Palliatieve zorg 14 6

Pastorale zorg 9 5

Premieplan 1

Psychogeriatrie 36 9

Sociale zorg 35 9

Vakantie en uitstapjes 15 7

Versterking zelfredzaamheid 29 27

Welzijn 3 5

Woonvoorzieningen 1 1

Totaal 251 143

Cultuur en muziek € 325.344

Diversen € 32.000

Gemeenschaps- en buurthuizen € 19.600

Mobiliteit € 37.070

Ontspanning en sport € 125.960

Organisaties voor en door ouderen € 11.000

Palliatieve zorg € 106.050

Pastorale zorg € 47.860

Premieplan € 250.000

Psychogeriatrie € 258.502

Sociale zorg € 450.378

Vakantie en uitstapjes € 35.900

Versterking zelfredzaamheid € 172.513

Welzijn € 25.000

Woonvoorzieningen € 14.500

Totaal € 1.911.677

Donaties in euro´s per categorie (exclusief Lang Leve Kunst) Verdeling van donatiebudget in aantallen naar categorie 
(exclusief Lang Leve Kunst)
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Overzicht van 
gehonoreerde projecten 
per categorie

Entrée Vereniging Jong Publiek Amsterdam Rentrée Jubileumproject € 1.750
Concertgebouw en het KCO

Stichting Vriendenconcerten Amsterdam Vriendenconcerten in de Zuiderkerk € 3.000

Stichting Briza Amsterdam ‘Café con Leche’ muziektheater- € 4.000
  voorstellingen voor ouderen in zorginstellingen

Stichting Kunst in de Zorg Amsterdam SNOES € 4.750

Stichting Muzikaal Mokum Amsterdam Meezingmiddag in de Noorderkerk € 4.866
  in Amsterdam

Stichting Amstelring Groep Amsterdam Kerstconcert  € 5.000

Stichting Zinaplatform Amsterdam Levende beelden bij voorstelling € 5.000
  De Laatkomer

Stichting Stadstoneel Amsterdam Voorstelling Hangouderen € 5.000

Stichting JAM Amsterdam Ouderen Songfestival  € 5.000

Stichting Muziek in Huis Amsterdam Verdubbeling opbrengst jubileumconcert € 7.500

Stichting Muziek in Huis Amsterdam Jubileumconcerten € 10.000

Stichting Euro + Songfestival Amsterdam Talent voor Vrijheid € 20.000

Museum Het Rembrandthuis  * Amsterdam Rembrandt onder de arm € 25.000

Kunstbedrijf Arnhem Arnhem Kunst 55+ € 3.500

Stichting Pro-Arts Arnhem Chillen met je rollator € 4.000

K&C expertisecentrum en Assen Gekleurd Grijs € 15.000
projectorganisatie kunst en cultuur

Stichting Bon Apart Revue Beringe Revue Kabaal aan het kanaal € 2.000

Care&Culture Bodegraven Care&Culture 2 Jaren traject € 25.000

Streekkoor Canthonis Boxmeer Bevrijdingsconcert € 750

Blaaskapel Brabant Boxtel Aanschaf kleding € 500

Stichting La Primavera Budel Kleuren tegen vergrijzing € 1.000

Stichting Op Visite Delft Op Visite in De Bieslandhof,  € 3.000
  beelden in de tuin

Stichting MAKI Delft Hoezo eenzaam € 3.500

Saffier De Residentiegroep Den Haag Excursie Rijksmuseum bewoners WZP € 1.000
  Swaenesteyn

Stichting Educatieve Orkest Projecten Den Haag Romeo & Julia: East meets West in Verona  € 3.000

Philharmonisch Koor Hagacantare Den Haag A Meezing Kerst  € 5.000

Cultuur en muziek

Stichting Liesje Den Haag OUDstanding € 7.500

Stichting Kunstmin Dordrecht Kunstmin van senioren € 10.000

Stichting In Search of... Groningen Nursing Home/Home Nursing € 6.000

Stichting Vier het Leven Hilversum Cosi Fan Tutti € 5.000

Stichting Vier het Leven Hilversum Vier het Leven Meezingmatinee € 5.000

Stichting Vier het Leven  Hilversum Vier het Leven in Carré € 10.000

Stichting Diva Dichtbij Hummelo Optreden € 750

Stichting De frisse blik Ilpendam Levenslessen € 5.000

Stichting Muziek Jong voor Oud Klimmen De Kracht van Cultuur € 9.000

Nederlands Studenten Orkest Leiden Verlicht mijn herinnering € 4.000

Zangtheater Circle of Music Lelystad Paniek op de Redactie € 1.400

Woonzorgcentra Flevoland Lelystad Theater Jong & Oud Lelystad € 2.500

Toneelgroep Maastricht Maastricht Alice, een theatrale wandeling € 3.000
  door een verzorgingshuis

Mestreechter Operette Vereiniging   Maastricht ‘t Meideke vaan Medam Andre € 5.000

Mosae Zorggroep Maastricht Op hoop van zegen € 6.000

Stichting R.K. Bejaardenpaviljoen  Monster Zondagmiddagconcerten € 550
De Masemude

Literair Productiehuis Wintertuin Nijmegen Nu komt alles terug € 4.620

Stichting Nocturne Nijmegen Theaterproductie Curiosa of Design € 5.000

Stichting Centrum voor CircusKunst Oosterhout Bij oma op bezoek 2 € 5.000

Stichting Muziektheater Dichterbij Roelofarendsveen Chestnuts Roasting € 5.000

Stichting Cultuurbrigade Rotterdam Dag van de Romantische Muziek € 3.000

Stichting Cultureel Avonturiers Rotterdam Van Jong Talent en Oude Dagen € 3.208

Laurens wonen diensten zorg Rotterdam 10e Kerstconcert voor ouderen € 5.000

Stichting Intorno Ensemble Schiedam Kinderen van Toen € 5.000

Stichting Atrium Den Haag DIS, reizende tentoonstelling € 10.000

Servicepunt  Amateurkunst Tiel Vrij Vertaald € 8.000
Rivierenland

Stichting Week van de Amateurkunst Utrecht Zingen doet je goed € 9.750
Nederland

Stichting Innoforte Velp Een onvergetelijke middag met de Diva € 750
  voor mensen met een visuele handicap

Rick, Regionaal Instituut Cultuur en Weert De Wachtpost en Rick, zorg met ziel € 5.000
Kunsteducatie

Boogie Woogie, instituut voor Winterswijk Verhalen van vroeger € 3.600
kunst en cultuur

J&Mteaterwurk Wytgaard It Jubileum in verzorgingshuis De Miente € 350
  in Oosterwolde

Stichting Dorpshuis Zevenhuizen Zevenhuizen Ouderenmiddag ter gelegenheid van het € 750
  40 jarig bestaan van Dorpshuis Swanla

Deltion College Zwolle Jong belegen € 2.500

Totaal   € 325.344
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ActiZ Utrecht Debatavonden in Amsterdam € 5.000
  Het Nieuwe Ouder Worden

Iona Stichting Amsterdam Gezonde Zorg € 3.000

Stichting Amstelring Groep Amsterdam Publicatie geschiedenis € 20.000
  Zorgcentrum Sint Jacob

Stichting Eerherstel Joodse Amstelveen Eerherstel Joodse € 4.000
Begraafplaats Zeeburg  Begraafplaats Zeeburg

Totaal   € 32.000

Stichting Zorgboerderij BoerenBlij Haskerhorne Ouderenvervoer € 5.000

Stichting Wijkbus Hoogvliet-Pernis Rotterdam Aanschaf bus € 5.000

Stichting Belbus  Krimpen aan den IJssel Belbus € 5.000

ANBO afd. Nieuw Vennep Nieuw Vennep Vervanging busje € 5.000

Stichting Recreatie & Vervoer Oegstgeest Vervanging rolstoelbus € 5.000

Stichting Berkelland Oproep Bus (BOB) Ruurlo De Naoberbus € 5.000

Zorgspectrum Het Zand Zwolle Vervoer cliënten Inspiratiedagen € 2.070

Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel Zwolle Vervoer voor het Bevrijdingsconcert  € 5.000

Totaal   € 37.070

Cordaan Amsterdam BrainTrainerPlus € 7.000

Stichting de SportPlusBus Amsterdam Bezoek tennismasters met senioren € 9.000

Stichting Danspaleis Amsterdam Het Danspaleis € 10.000

Stichting Veldwerk Nederland * Apeldoorn Visserslatijn € 10.000

Stichting Raffy Breda Braintrainers € 5.000

Saffier De Residentiegroep Den Haag Binnen- en buitentuin Randveen € 3.200

Vereniging Dorpsbelang Dronrijp Dronrijp Jeu de boulesbaan € 2.000

Volksuniversiteit Maasland Geleen Cursussen voor ouderen in zorgcentra € 3.750

Studenten Corps Vindicat atque Polit Groningen Ouderendag in Stadjersweek € 3.000

Stichting De Wering Alkmaar Ringleiding Odd Fellow Huis € 1.600

Multi Functioneel Centrum Den Helder Fornuis € 3.000
Boerderij de Schooten

St. Zalencentrum Diepenveen Diepenveen Kulturhus Hof van Salland € 5.000

Stichting Multifunctioneel Leunen Inrichting € 5.000
Centrum Leunen

ZuidZorg Extra Veldhoven Ontmoet & Groetplein € 5.000

Totaal   € 19.600

Diversen

Mobiliteit

Ontspanning en sport

Gemeenschaps- en buurthuizen

Stichting Daelzicht Heel BrainTrainerPlus € 2.750

MagentaZorg Heerhugowaard Train je Brain € 3.000

Vivium Zorggroep locatie Huizen Fietslabyrint  € 1.800
De Antonius Hof

Vivium Zorggroep locatie Godelinde Huizen Bioscoop € 4.000

Vivium Zorggroep locatie Torenhof Huizen Elektrische duofiets € 4.000

Woonzorgcentrum Maria Dommer Maarssen Maria Dommer in beweging € 5.000

Mosae Zorggroep Maastricht Wandeltocht  € 1.500

Mosae Zorggroep Maastricht 40 jarig bestaan verzorgings- en € 2.500
  verpleeghuis Campagne

Stichting Bevordering Professionele Maastricht Care to Dance? € 5.000
Dans Limburg/ Gotra Ballet

Brabant Zorg Katwijk Oss Beamer € 2.600

Stichting Vrienden van Zorgwaard Oud-Beijerland Pak de fiets € 3.000

Gymnastiekvereniging Orion Putten Senioren en bewegen thuis € 5.000

Stichting Vrienden van  Puttershoek Aanschaf SilverFit € 2.000
‘t Huys te Hoecke

Vereniging 55 Plus em Movimento Rotterdam Sportieve activiteiten € 1.320

DIGNUS|Stichting Rotterdam Durf te wensen € 10.000
Vrienden van Antonius IJsselmonde

Stichting Damiaancentrum Nederland Sint-Oedenrode Ontmoetingsmoestuin € 1.540

Stichting welzijn Ouderen Steenbergen Steenbergen Beweegprogramma € 5.000

Careyn Utrecht Braintrainer € 3.000

AxionContinu locatie De Componist Utrecht Aanschaf duofiets € 3.500

Stichting De Zorggroep Venlo Duofiets voor jong dementerenden € 3.500

Zonnehuisgroep Vlaardingen Vlaardingen Aanschaf fietslabyrint € 3.000

Totaal   € 125.960

Bevordering Leefbaarheid Afferden Inrichting huiskamer € 5.000
Ouderen Afferden

Gilde Amsterdam Amsterdam Oorlog in Nederland,  € 6.000
  het kind van toen vertelt het kind van nu

Totaal   € 11.000

Organisaties voor en door ouderen
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Parochieel dames- en herenkoor Almelo Aanschaf orgel € 3.600
St. Stephanus

Bisdom Breda Breda Bedevaart naar Polen € 5.000

RK parochies regio Amsterdam Oost Diemen Ondersteuning reis naar Rome  € 2.500

Stichting R.K. Luchthavenpastoraat Nieuw-Vennep Luchthavenpastoraat € 2.500
Schiphol

Stichting Maltezer Projecten Utrecht Lourdesbedevaart  € 1.460

Stichting Zin in Utrecht Utrecht Een pelgrimstocht door het leven € 3.500

Sutfene Zutphen Lourdesreis € 4.300

Diaconie van de Protestantse Amsterdam Straatpastoraat € 15.000
Gemeente Amsterdam

Stichting Drugspastoraat Amsterdam Amsterdam Drugspastoraat € 10.000

Totaal   € 47.860

Vereniging Nederlandse Organisaties  Utrecht Premieplan € 250.000
Vrijwilligerswerk 

Totaal   € 250.000

Stichting De Zijderups Almere De Muren van Archipel € 3.100

Stichting CareClowns Nederland Amersfoort CareClowns € 12.000

VU medisch centrum psychiatrie Amsterdam Ontmoetingscentra 3.0 € 35.500

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam Amsterdam Onvergetelijk Stedelijk en € 41.500
  Onvergetelijk Van Abbe

Dierenweide Zonnehoeve Hilversum Ankeveen Dierenweide € 1.500

Zorggroep Apeldoorn e.o. Apeldoorn 14 zorgdierteams € 5.000

Colline Producties Arnhem Reinaert de Vos € 4.000

Stichting tanteLouise-Vivensis Bergen op Zoom Memory Lane € 3.000

Bavo Europoort BV Capelle a/d IJssel Zorgdierproject € 5.000

Zorggroep Solis Deventer Herinneringscarrousel € 5.000

Stichting Sint Jacob Haarlem Belevingstuin Meerhoeve € 5.000

Stichting CityProms Harlingen CityProms Embrace Muziek & Dementie € 8.900

Stichting Contacthond Hoofddorp Contacthond € 13.950

Vivium Zorggroep locatie De Bolder Huizen Beschermde Buitenruimte € 6.000

Stichting Diva Dichtbij * Hummelo Diva Dichtbij € 12.800

Stichting IJsselheem Holding Kampen Dementiekoor Nieuwe Haven € 3.300

Stichting Vrienden van Crimpenersteyn Krimpen aan den IJssel Historisch tafelkleed € 2.750

Mosae Zorggroep Maastricht Fotonostalgie € 1.750

Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nijverdal Kracht van herinneringen € 5.000

Zorgcirkel Purmerend Meer bewegen bezoekers dagbehandeling € 5.500

Stichting Florence locatie Oostduin Rijswijk Snoezelen € 3.000

Stichting Florence Rijswijk Diva Dichtbij € 3.000

Stichting Florence Rijswijk Beweeg- en belevingstuin € 6.000

‘t Paradies Roermond Inrichting ontmoetingscentrum voor € 5.000
  beginnend dementerenden

Prefuru Rotterdam Op weg naar het verleden € 5.000

CuraMare Sommelsdijk 24 zorgdierteams € 6.000

Stichting Saanderdaags Tilburg Bijeenkomsten voor families van  € 2.510
  dementerenden

Stichting BlauwLicht Utrecht De Pronkkast, herinneringen beleefd,  € 3.700
  verhalen verbeeld

Mentorschap Netwerk Nederland Utrecht Regio-ondersteuners € 15.000

Stichting BrabantZorg Veghel Nostalgie in Laarstede € 1.130

Stichting BrabantZorg Veghel Beleving in de Watersteeg € 1.512

De Zorggroep locatie De Meeuwbeemd Venlo Kookunit € 3.100

Stichting Kapstok Venray Respijthuis voor ouderen € 9.000

Stichting Vrienden van Wormer Inrichting winterwerkschuur € 5.000
Zorgboerdrij Watervliet

Stichting Vrienden van Liemerije Zevenaar Tuinkas Liemerije € 5.000

Cerein Zwolle Simulatie samenwerking mantelzorg € 4.000
  en professionele zorg

Totaal   € 258.502

Stichting Hopice Kajan Hilversum Verbouwing Hospice Kajan  € 15.000

Stichting Inloophuis Passie Lelystad Nieuwe locatie  € 5.000

NIVEL * Utrecht Palliatieve zorg aan de rand € 20.000
  van de samenleving

Stichting Hospice Wassenaar Wassenaar Aanpassing inrichting  € 10.000

Stichting Vrienden van het Wilnis Van binnen naar buiten € 5.000
Johannes Hospitium

Stichting Hof van Kairos Winterswijk Meerdaagse retraites voor mensen € 5.000
  met kanker en hun naasten

Stichting Hof van Kairos Winterswijk Meerdaagse retraites voor mensen met € 10.000
  kanker en hun naasten

Stchting Toon Hermans Huis Tiel Zoelen IPSO opleiding voor 15 vrijwilligers € 2.500

Ingeborg Douwes Centrum -  Amsterdam Scholing € 7.000
psychologische (na)zorg bij kanker

Stichting Inloophuis Haaglanden Den Haag Open atelier  € 2.550

Stichting Vrienden van De Bilt Noodstroomaggregaat € 10.000
Academisch Hospice Demeter

Inloophuis Geldermalsen Enspijk Inrichting  € 2.500

Saxenburgh Groep Hardenberg Aandacht voor zinvol leven € 1.500
  en waardig sterven

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. Heemstede Inrichting nieuw pand  € 10.000

Totaal   € 106.050

Pastorale zorg

Premieplan

PsychogeriatriePalliatieve zorg
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Nederlandse Tuinenstichting Amsterdam Sociaal Tuinieren € 5.000

Stichting Nova House Amsterdam Inrichting € 5.000

Resto VanHarte Amsterdam KinderResto VanHarte Amsterdam-Noord € 15.000

De Regenboog Groep Amsterdam 2ForTrust: maatjescontact slachtoffers € 22.000
  misbruik en uitbuiting

Arkin Amsterdam Kerststollen € 700

Buurthuis de Meeuw Amsterdam Opkikkertasje € 1.120

De Regenboog Groep Amsterdam Vervanging radiatoren inloophuis Oud West  € 1.500

Stichting Oudezijds 100 Amsterdam Jubileumviering € 1.500

Coalitie Erbij Amsterdam /  Amsterdam Goede Buur(t) week  € 1.500
Protestantse Diaconie Amsterdam

Stichting Wikistad Amsterdam Faciliteiten voor collectieve aanpak € 2.610
  schuldenreductie

Landelijk Steunpunt Thuisadministratie Amsterdam Thuisadministratie € 3.717

De Regenboog Groep Amsterdam Talentcoach: van inzicht naar actie € 4.000

Kleine giften Amsterdam Kleine giften aan goede doelen € 4.500

Voedselbank Amsterdam Amsterdam Houdbare produkten voor de € 5.000
  voedselpakketten

Stichting Experimentele Werkplaats Amsterdam Nieuwe opzet financiële administratie € 5.000

Reservering sociaal project Amsterdam Eigen budget voor tuinbank gemaakt € 10.000
  door dak- en thuislozen

Ara Cora Amsterdam Marokkaanse ouderen in beweging € 10.000

Stichting Kinderwerk Op Straat (KIWOS) Amsterdam Buurtvertrouwenspersonen  € 10.000

Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Amsterdam Stap Verder € 10.000
Bijlmermeer

Stichting De Regenboog Groep Amsterdam Op Eigen Kracht  € 15.000

Vrouwen Tegen Uitzetting Amsterdam Eerste levensbehoeften vluchtelingen € 15.000

Stichting Kantara-Brug Amsterdam Gouden Mannen € 15.000

Stichting Present Amsterdam Amsterdam Versterking eigen organisatie € 17.231

Stichting Samenwonen-Samenleven Amsterdam Ondersteuning mensen in armoede € 20.000

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

Voedselbank Amsterdam Amsterdam Professionele diepvries € 25.000

Voedselbank Amsterdam Amsterdam Exploitatie € 25.000

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam Amsterdam Indiividuele noodhulp Amsterdam € 30.000

Diaconie van de Protestantse Amsterdam Wereldhuis € 30.000
Gemeente Amsterdam

Gere Paulussen Leefkringhuis Amsterdam Leefkring € 30.000

RCOAK Stille armen Amsterdam Budget voor individuele noodhulp € 60.000

Youth for Christ Driebergen Bruiloft te Kana € 5.000

Youth for Christ Driebergen Dichterbij Jongeren in de Bijlmer € 15.000

Stichting Fonds voor Urgente Noden Haarlem Stille armen 65+ € 5.000
voor Haarlem en omgeving

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

Totaal   € 450.378

Sociale zorg

Diaconie Evangelisch-Lutherse Amsterdam Bustocht Safaripark Beekse Bergen € 375
Gemeente Amsterdam

Amsta locatie Vondelstede Amsterdam Dagje naar de Keukenhof € 1.000

Amsta locatie De Werf Amsterdam Boottocht bewoners € 1.500

Stichting Koninklijk Apeldoorn Apeldoorn 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden € 4.500

Stichting Aemstie Alive Burgh-Haamstede Goud voor Oud € 3.000

Pieter van Foreest locatie Stefanna Delft Bewonersvakantie Verpleegafdeling II € 1.650

Stichting Vrijwaard Den Helder Vaarvakantie voor bewoners € 4.500
  drie verzorgingshuizen

Stichting Welzijn Ouderen Dongen Dongen Cultureel uitstapje  € 675

Reiscommissie ‘Groot Stokkert’ Hoogezand Vakantie oudere reumapatiënten € 3.700

Stichting Dorpsfeest Hoogland Hoogland Dreesfeest € 1.500

Stichting Allegoeds Lunteren Zorgvakanties € 5.000

Stichting Florence Rijswijk Dagje uit in Blijdorp € 1.000

Stichting Humanitas Rotterdam  Rotterdam Vakantie bewoners locatie de Leeuwenhoek € 4.000

Zinzia Zorggroep Wageningen Vaarvakantie bewoners  € 3.000

Stichting Huurdersbelangen Weert Bewonersuitstapje € 500
Midden-Limburg

Totaal   € 35.900

Vakantie en uitstapjes

Mantelzorg Steunpunt Amstelring Amstelveen Dag van de Mantelzorg € 5.000

Stichting OOPOEH Amsterdam Vervolg nationale uitrol  € 708
(Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier)

VU university medical center Amsterdam Veerkracht van ouderen € 3.000

SeniorenStudent Amsterdam Honderd Ouderen uit de Eenzaamheid € 10.000

BeterThuis VOF Amsterdam BeterThuis in Amsterdam € 25.000

Stichting Multifunctioneel Centrum Baarlo Inrichting multifunctioneel centrum € 5.000
de Engelbewaarder

Stuurgroep Het Nieuwe Ouder Worden Balkbrug Het Nieuwe Ouder Worden € 4.000

Stichting Noord-Holland Verbindt Beverwijk Zuid-Holland Verbindt  € 10.000
  Gaat u mee op iPad les? 

Stichting Worstenbrood Breda Senioren buurten in hun eigen wijk € 5.000

Stichting GetOud Den Haag Slow E-motion € 7.630

Wijk- en Speeltuinvereniging De Hoven Deventer Hovenhuus 2020 -  € 5.000
  Wijkmaaltijdvoorziening senioren

Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe Dwingeloo Inrichting Dorpshuis Ruinen € 5.000

Stichting TijdVoorActie Ede Ontmoetingsfeest Netwerk Dien je Stad € 2.500

Stichting Kennisplein Eindhoven Eindhoven Tijdloos Eindhoven € 5.000

Palet Welzijn Gouda Internationale ouderendag € 750

Sevagram Heerlen Ringleiding De Hollehof € 1.500

Versa Welzijn Hilversum Reuring in Hilversum Noord-Oost € 2.500

Versterking zelfredzaamheid
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Oud Geleerd Jong Gedaan Amsterdam Oud Geleerd Jong Gedaan € 10.000

Stichting Nationale Ouderendag Zeist Nationale Ouderendag € 10.000

Stichting M.A.N. Zoetermeer Het Zorgdorp € 5.000

Totaal   € 25.000

C.E.F. Sijtsma BV Amstelveen Stadshof € 14.500

Totaal   € 14.500

Van de onderstaande projecten zijn de vermelde bedragen ten laste gebracht van het donatiebudget van 
Stichting Henriëtte Hofje. In de lijst hierboven zijn de projecten aangeduid met * vermeld met het volledig toege-
kende bedrag. 

Museum Het Rembrandthuis Amsterdam Rembrandt onder de arm € 12.500

Stichting Diva Dichtbij Hummelo Een groei-impuls voor Diva Dichtbij € 6.400

NIVEL Utrecht Palliatieve zorg aan de rand van de € 10.000
  samenleving

Stichting Nationale Ouderendag Zeist Nationale Ouderendag € 5.000

Coalitie Erbij Utrecht Week tegen Eenzaamheid 2014 € 7.500

Stichting Veldwerk Nederland Apeldoorn Visserslatijn € 5.000

NOOM Netwerk van Organisaties Utrecht Bekend maakt bemind € 10.000
van Oudere Migranten

Totaal   € 56.400

Welzijn

Woonvoorzieningen

* Stichting Henriëtte Hofje

Buurtvereniging Zijlkwartier Leiderdorp Kerstdiner 65+ € 1.125

Stichting Duivenvoorde Leidschendam Nieuw dienstencentrum € 5.000

Stichting de Burcht Linden Dagopvang en eetpunt ouderen € 5.000

Bibliotheek Maassluis | Midden-Delfland Maassluis Ontmoeting en Weerbaarheid € 2.100

Landstede Welzijn Ouderen Ommen Van Levensverhaal tot Levensboek € 4.200

Stichting Ouderenzorg Oudewater Oudewater Audio-visuele voorzieningen nieuwbouw € 5.000
  De Wulverhorst

Stichting Wonen Plus Welzijn Schagen HARTeWENS, nooit te oud om te dromen € 5.000

Stichting Actief Samenleven Tiendeveen Ouderen4daagse  € 2.500

ContourdeTwern Tilburg Social Salon € 5.000

Coalitie Erbij * Utrecht Week tegen Eenzaamheid  € 15.000

NOOM Netwerk van Organisaties Utrecht Bekend maakt bemind € 20.000
van Oudere Migranten *

Welzijn Woerden Woerden Dagbesteding Nieuwe Stijl € 5.000

Totaal   € 172.513

Overzicht van de gehonoreerde projecten per categorie: 

Beeldende kunst   

Tonckenshuys Zuidwolde (Dr) Schilderplezier € 2.000

GIDZ Haarlem BloemBoek € 3.000

Jonge Sla multimedia Amsterdam Wereldkaarten Workshops € 2.250

KBO-Deurne-Zeilberg Deurne 100 jaar Zeilberg € 2.000

Amie Ouderenzorg Bentveld Mozaiek kunst groep € 3.000

Stichting KIVI (Kunst is voor Iedereen) Tilburg Kunst met de zintuigen als inspiratie € 2.998

Stichting Kunstencentrum Waalwijk Waalwijk Tijd voor Familie € 3.000

Stichting Humanitas Rotterdam Rotterdam Tuinkunstproject € 3.000

Zorggroep Meander Musselkanaal Lente kriebels € 420

Stichting De Zijderups Almere Uit je hoofd schilderen € 3.000

Stichting Cordaan Amsterdam Schilderen via herinnering = leven € 2.500

Kearn Welzijn Burgum Keunstich yn ‘e Walden,  € 2.990
  Kunstig in de Wouden

Stichting tanteLouise-Vivensis Bergen op Zoom Schilderen met een verhaal € 595

Vereniging Beeldende Kunstenaars Vianen Zonnebloemgast in kunst € 3.000
Vianen

Viva! Zorggroep Heiloo Jong & Oud samen Goud € 2.760

Vitalis Parc Imstenrade Heerlen Fresco-project € 3.000

Cultuurstorm Haarlem Gezicht op Dordrecht € 2.825

Stichting FC Twente, scoren in de wijk Hengelo Scoren met schilderen € 3.000

BAS - KBO Bergen op Zoom Bergen op Zoom Schilderles € 200

Het Seniorenatelier Woerden SAMEN kunstZINnig TALENT  € 3.000
  @Schilderskwartier Woerden

Warande Verpleeghotel Bovenwegen Zeist  Aan de slag met keramiek € 2.500

Stichting Inloophuis Rotterdam Rotterdam Droomstoel € 3.000

Careyn Utrecht Herinnering is leven € 3.000

SVRZ Middelburg Lang Leve Kunst bij SVRZ! € 3.000

Stichting Jan Verschoor Amstelveen In het Spoor van Jan Verschoor € 3.000

Stichting Karel Appelhuis Amsterdam Stillevens van de Dappermarkt € 2.600
Begane Grond (KABG)

Stichting KAGZorg Amersfoort Samen fleuren we de buurt op € 3.000

WZH Hoge Veld Den Haag Creatief pallet € 2.800

Topaz Leiden Creativiteit x inspiratie = vitaliteit € 2.500

Stichting Dienstencentrum Landsmeer Landsmeer Kunst aan de gevel € 3.000

Atelier DectArt, educatie-coaching & Art Hengelo Lang leve de Ebru kunst € 2.970

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek Lekkerkerk Kunst bij de Koffie € 3.000

Teken & Schildergroep De Amazone Hoofddorp Schilderen in De Amazone € 423

Sichting.Prefuru Rotterdam Het verborgen schildertalent € 3.000

Atelier Sonnevanck/ Oisterwijk Ouderen  vertellen met het penseel € 3.000
Creative Connections

Genootschap Oud Noordwijk Noordwijk Kunst op de Cleij € 2.360

Lang Leve Kunst loot 2



56 57

Woon Zorg Centrum Den Haag Lang Leven door Kunstig blijven Bewegen € 1.461
Haaglanden Leilinde

KBO Brabant Afd. Wintelre,   Wintelre Lang Leven Kunst in Wintelre € 1.600
Kunstgroep van Hout

Museum Beelden aan Zee Den Haag Boetseren in museum Beelden aan Zee € 3.000

Spirit 55+ Rotterdam Cool in Beeld € 3.000

Zorggroep Groningen locatie Bloemhof Ten Boer Kleur je dag! € 3.000

KBO Oosterhout Stad Oosterhout Oosterhout familiestad € 2.350

Warande Bilthoven Portretten € 3.000

AxionContinu Utrecht Open kunst atelier 13H € 2.875

Stichting Fabriek Magnifique Veghel Fabriek Magnifique:  € 3.000
  Cultureel krachtvoer voor senioren

Vrije Akademie ZOM Kerkrade Creatieve maatjes in de wijk  € 3.000

Zorgbalans - Ontmoetingscentrum Zandvoort De Stroom, het strandleven toen en nu € 3.000
Zandstroom

Stichting Droomtheater Rotterdam Wie lang geleefd heeft kan veel verhalen... € 3.000

St. Inloophuis Den Helder e.o. Den Helder Ontmoeten: door creativiteit € 3.000
  weer perspectief op de toekomst

Buitencentrum De Pelen Ospeldijk Kunstbeleving in De Peel /  € 2.872
Staatsbosbeheer  excursieworkshops voor senioren in de natuur

Buurthuis De Kraal Rotterdam Puzzelende kunst met Senioren € 2.500

SWOVE Veldhoven De kunst van het ontspannen € 3.000

Stichting Bij de Tijd Amsterdam Verzoenkaarten maken € 3.000

Stichting Innoforte Velp Ontmoeten met Kunst € 3.000

Pluspunt Rotterdam Senioren ontdekken hun talent,  € 3.000
  Noordplein 12

Zorggroep Ter Weel Goes Kunstatelier € 3.000

Regionaal Instituut Cultuur-  Weert Kunst inspireert en verbindt! € 3.000
en Kunsteducatie (RICK)

Cultuur in Oost Utrecht Beeldkracht; inspiratie en houvast € 3.000

Kunstkwartier Helmond StilLeven € 1.415

Stichting de Schoor Almere Pop-Oud Store € 3.000

Eigen Wijze Woorden Rotterdam Van Broek tot Boek € 3.000

Thebe Aeneas Breda Sterren op het doek € 1.500

Bathmen spant de Kroon Bathmen Glasblazen met ouderen € 1.500

Thermiek Welzijn Rotterdam Samen kijken & doen is leuker dan alleen! € 3.000

Productiefonds Amateurkunst Wildervank Ik ben .... € 2.950

Stichting Pluspunt Zandvoort Zandvoort Rondje Kunst 65 € 3.000

Stichting Stimulans Amsterdam Kunst carrousel: Ben ik nu,  € 3.000
  wie ik had willen zijn?

Stichting ABZ Vught KunstZinnig € 3.000

Stichting Cultuur in Enschede Enschede Ben ik in Beeld? € 2.500

De Zorggroep Venlo Kunstobjecten Groenling € 2.950

H.J. Holtrop Grijpskerk Huiskamerkunst € 1.541

Kunst-& Klank-initiatief Doorn Kunst & Klank vanuit inspiratie Chagall € 3.000
Utrechtse Heuvelrug

Kunstation-Uden Uden Bouwen van een ijzeren kunstwerk € 3.000

Het Odensehuis Amsterdam De mens- zie en Kunst € 2.909

Stichting GrandArt Kaatsheuvel Familiepoppetjes € 3.000

Woonvereniging de Vonk Nijmegen Het is niet wat het lijkt € 3.000

Artiance Centrum voor de Kunsten Alkmaar Jong van binnen, waar is de tijd gebleven? € 2.800
Alkmaar

Generanium Leiden Levenslicht € 1.950

Stichting KLEUR in CULTUUR Almere Klanken Kleuren € 2.974

Papiermakerij de Hoop Rotterdam Van Broek tot Boek € 3.000

Totaal    € 211.338

Dans   

d’Evelaer Heemskerk Lang Leve Kunst Festival Heemskerk € 3.000

Danshart Amsterdam Still Moving € 3.000

Stichting Cultuur in Enschede Enschede Dansend Theater € 3.000

Stichting Residentie Buitenzorg Groningen So you think you can Indo dans € 3.000

Kluster Rotterdam Hit it  € 3.000

Totaal   € 15.000

Diversen   

Manus Branding Stichting Leeuwarden Hoor ‘s, Manus!  € 3.000

Parkvilla Alphen aan den Rijn Een reis door de Gouden Eeuw € 3.000

Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker Van de straat € 2.500
Pijnacker- Nootdorp

Buurtzorg Nederland-Radio Steunkous Amsterdam Radio Steunkous € 3.000

Nimis Hoofddorp Old Spice € 3.000

Totaal   € 14.500

Muziek   

Stichting Big Rivers Dordrecht Big Rivers Silver Talentshow € 3.000

Rotary Hellendoorn Nijverdal e.o. Hellendoorn Golden Rockers € 2.500

F. Kok Muziek Advies Venhuizen De Verheederijckers € 3.000

DIGNUS, Stichting Vrienden van Rotterdam Laurens maakt muziek € 3.000
Antonius IJsselmonde

De Gitaaracademie Rotterdam Gitaar & Ontmoeting 55+ € 1.239

CKB Bergen op Zoom Orkest Young4ever € 3.000

Stichting Rimpeling Eindhoven Oog en Oor € 2.500

Femke Schoon Nijmegen Muziekproject jong en oud € 1.200

Stichting Kunstwerf Oosterwolde Het lang levenslied € 3.000

Welzijn Woerden Woerden Wijkprojectkoor € 3.000

Waterlandse Harmonie Amsterdam Seniorenorkest Harmonie € 2.875

Alcander Heerlen Seniorenkoor Aldenhof € 3.000

Leeuwenkuil/ Bureau Kunstcircuit Deventer Hoedje af € 3.000

Viva la Musica Uden Die Fledermaus € 3.000

GGZ inGeest, circuit Actenz Amsterdam Psychiatrische ouderen componeren hun € 3.000
  levenslied
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Wijkorkest de NoordOoster Amsterdam Wereldverhalen € 3.000

Opéra Comique Maastricht Klimmen Kwiek met operamuziek € 3.000

Theater Dakota Den Haag Kunst, dat doe je samen € 3.000

GetOud Den Haag Het lied van jong en oud € 3.000

De Pieter Raat Stichting Heerhugowaard Senioren Rockschool € 3.000

Stichting Lust for Life Amsterdam Pop1866Top € 3.000

AANEEN Amsterdam Liederen van Toen € 3.000

Viva! Zorggroep locatie Huis ter Wijck Beverwijk Het (t)rommelt in Beverwijk € 3.000

Stichting Wings Haarlem Kamermuziekworkshops in het € 3.000
  Noord-Hollands archief

BrabantZorg locatie Loovelt Oss Slagwerk workshop € 975

BrabantZorg locatie De Ruwaard Oss Muziek ensemble van bewoners  € 3.000
  en buurtbewoners

Totaal    € 71.289

 
Nieuwe media (foto/video/computer)   

Jonge Sla multimedia Amsterdam Why I Love You € 3.000

Texels Welzijn Den Burg 65-plus en... actief! € 1.700

Radius Leiden Workshop senioren filmen ‘Voor altijd 10’ € 2.926

Zebra Den Haag Creatief communiceren met je smartphone € 2.412

Wijk- en Bewonersvereniging Scheveningen Mijn wereld: creatief communiceren € 2.711
Noordelijk Scheveningen  met je gsm

WZH, locatie Nieuw Berkendael Den Haag Leven in beeld € 3.000

Zorggroep Elde Boxtel De eindigheid van een fotoboek € 3.000

Werkt voor Ouderen Vlissingen Fotografie Terug € 3.000

CIMPA-T Hengelo Levens delen! Minikroniek maken € 3.000
  met de smartphone

Karen van Gilst Fotografie Rotterdam Mijn Rotterdam € 3.000

BlauwLicht Utrecht Oude foto in een nieuw verleden,  € 3.000
  de magie van fotografie

Totaal    € 30.749

Schrijven (proza en poëzie)   

Stichting Poëtisch Lent Allemaal van Nimwegen!  € 3.000
  poezie van Nijmegenaren n.a.v. Mariken

Schrijven Werkt! Utrecht Schrijven in de wijk € 3.000

Poezie Podium Oss Oss Ontmoeting € 3.000

Verhalenvangers Den Haag Verhalenvangers aan zee € 2.300

Totaal    € 11.300

Theater   

StichtingSaame Groningen Seniorentheater Oosterparkwijk € 1.900

Stichting Theater, Zorg en Welzijn Sneek Duorsumhyt  € 3.000

Stichting Jong van Hart Rotterdam Capelle aan den IJssel Droomhuwelijk € 1.000

Theaterstraat ism Stichting BIND Amsterdam BREI III € 3.000

Werkt voor Ouderen Vlissingen Theater Plus € 3.000

Theater De Garage Venlo Venloos Ald € 3.000

Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom Toneelclub Spek en Bonen € 2.000
Bergen op Zoom

Stichting Stadsfestival Zwolle Zwolle Stadsfestival Ouderenprogramma € 3.000

Zorggroep Groningen/ Ten Boer Meespeel en Verteltheater voor jong en oud € 3.000
locatie Innersdijk/Ten Boer

Toneelvereniging Jong van Harte Heesch Jong van Harte Revue € 3.000
van de KBO Heesch

Stichting Haarlem Effect Haarlem Theatermozaïek: een intergenerationele € 3.000
  samenwerking

Kunstwerf Oosterwolde Het nieuwe sprookje € 3.000

Stichting Theatergroep Bint Rosmalen Lang zullen ze leven € 3.000

FitART Gelselaar De Witte Wiev’n Revue € 3.000

Stichting Groenhuysen locatie De Brink Roosendaal Kinders, ik wil naar De Brink € 3.000

Stichting Storytelling Centre Amsterdam Naar School! € 2.800

Stichting Nederlands Komedie Theater Amsterdam Auschwitz Nr. A - 25236 € 3.000

Stichting Sutfene Zutphen Sutfene heeft Talent € 3.000

Kunstkwartier Helmond Van achter de geraniums € 2.800

Stichting Beeld Helmond Helmond Bastards € 3.000

Vreemd Hoofd - Theatro Tomato Basse Ouderenproject Vreemd Hoofd  € 3.000

Vitalis Zorggroep Eindhoven Kameraden tot de laatste dag € 3.000

Kakula Producties Amsterdam OMA € 3.000

Hekgolf Den Haag De Leugen van het Geheugen € 3.000

De Stichting Koffer Amsterdam ZIN?!? Parels van de Jordaan € 3.000

Totaal    € 70.500

Totaal  toekenningen Lang leve kunst   € 424.676
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Lang Leve Kunst loot 1

Overzicht Kwartiermakers

Tineke Posthumus Gelselaar Stichting Fit-ART

Prachtwerk 

 

Marianne Barendsen Amsterdam Stichting Het Theaterlab

Grey Vibes, Levenskunst in regio Den Haag 

 

Machteld van der Meij Doetinchem Stichting de Gruitpoort

Lang Leve Kunst en Naoberschap 

 

Heili Bassa Rotterdam Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie  

Plus Parade   

 

Floriëlle Ruepert Doorwerth Cultuur in contact

Lang Leve Kunst in Renkum 

 

Martine Busch Utrecht Van Praag Instituut 

Annelies Kastein De Bilt Stichting Cultuur in Zicht

Lang Leve Kunst met Dementie 

 

Shirley Hendrikse Eindhoven 

KunstRoute65 

 

Tanja Jagtenberg Delfshaven Zowel!

Lang Leve Kunst in Delfshaven 

 

Marthe de Vet Amsterdam Van Gogh Museum

Kunst maakt de mens. Ouderen ontmoeten van Gogh 

Aan de kwartiermakers is in het totaal een bedrag van € 1.013.797 euro toegekend.
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kinderhospice Het Lindenhofje en 

de medische staven van de grootste 

Amsterdamse ziekenhuizen. Zijn 

opmerkingsgave en relativeringsver-

mogen maakten hem tot een graag 

gehoord lid van de Giftencommissie. 

We nemen node afscheid van een 

verbindende factor binnen het College 

en een bij het bureau geliefd regent. 

Het College van Regenten kwam in het 

verslagjaar zoals gebruikelijk vier keer 

in vergadering bijeen.

De Giftencommissie, bestaande uit de 

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, Van Wassenaer 

en mevrouw Jansen Verplanke 

bespreekt met de externe accountant 

de jaarrekening en met de vermogens-

beheerders het beleggingsbeleid. 

Tussen individuele bestuursleden en 

directie werd zoals gebruikelijk regel-

matig informeel voorbereidend overleg 

gevoerd.

Het beheer van het vermogen is 

ondergebracht bij een profes-

College van Regenten

Met ingang van januari 2014 zijn 

mevrouw mr. C.A. Jansen Verplanke 

en mevrouw prof. mr. dr. B.A.M. 

The toegetreden tot het College van 

Regenten van Stichting RCOAK. 

Hiermee nemen voor het eerst in meer 

dan 400 jaar vrouwen zitting in het 

College. Een verheugende ontwik-

keling. In de nieuwsbrief en op de 

website zijn de twee nieuwe regenten 

uitgebreid geïntroduceerd. 

Helaas zal de heer dr. R.M.J.M. 

Butzelaar om gezondheidsredenen 

afscheid nemen van het College.   

Rudi Butzelaar heeft veel betekend 

voor Stichting RCOAK sinds zijn 

aantreden in 1996. Mede dankzij 

zijn deskundige inbreng en onder-

steuning is palliatieve zorg en psycho-

sociale oncologie vele jaren een van 

de speerpunten geweest binnen het 

donatiebeleid van de stichting. Nog 

steeds steunen wij startende hospices, 

inloophuizen en centra voor psychoso-

ciale ondersteuning voor mensen met 

kanker. Daarnaast heeft Rudi Butzelaar 

in belangrijke mate bijgedragen aan 

intensivering van de relatie tussen het 

door Stichting RCOAK gefaciliteerde 

Bestuur 
en beheer
College van Regenten &  Bureau Stichting RCOAK  

College van Regenten  Foto: Mario Hooglander
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Stichting RCOAK staat open voor 

legaten, nalatenschappen, schen-

kingen 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 het transpa-

rante beleid, lage kosten, deskun-

digheid, gedetailleerde bekendheid 

van de ‘markt’ en degelijk vermo-

gensbeheer. Vanzelfsprekend wordt 

bij de besteding van (de rendementen 

van) schenkingen en legaten rekening 

gehouden met specifieke wensen en 

voorwaarden van de schenker/erflater. 

Personalia 

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

Geboren 1948, lid sinds 1990 en vanaf 

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

Nederland (FIN) en onderschrijft haar 

gedragscode. In de novemberver-

gadering van de leden van de FIN is 

mevrouw De Pater, directeur Stichting 

RCOAK, benoemd tot lid van het 

bestuur van de FIN.

De Stichting kent een bestuurs-

reglement waarin onder andere de 

zittingstermijnen van de Regenten 

en de herbenoemingsprocedures zijn 

geregeld. Ook heeft de Stichting een 

Beleggingsstatuut. In 2014 zijn deze 

reglementen en statuten ongewijzigd 

gebleven. In 2015 zal het Beleggings-

statuut worden aangepast aan de 

nieuwe situatie met de nieuwe vermo-

gensbeheerder.

Stichting RCOAK is door de fiscus 

aangemerkt als Algemeen Nut 

Beogende Instelling. 

Stichting RCOAK is een samenwer-

kingsverband aangegaan met Stichting 

Henriëtte Hofje voor de jaren 2013 en 

2014. Begin 2015 wordt het samen-

werkingsverband geëvalueerd. Het is 

de bedoeling dat Stichting Henriëtte 

Hofje een Fonds op Naam wordt bij 

Stichting RCOAK. 

sionele vermogensbeheerder die 

binnen het mandaat, dat jaarlijks 

wordt vernieuwd, zelfstandig het 

vermogen belegd in effecten beheert. 

Dit jaar is op voorstel van de Finan-

ciële Commissie het beheer van 

het vermogen ondergebracht bij 

een andere vermogensbeheerder, 

Cambridge Associates. Aan deze 

overdracht is een uitgebreid oriën-

tatie- en keuzetraject vooraf gegaan 

waarbij dankbaar gebruikt is gemaakt 

van de adviezen van een onafhan-

kelijk adviseur, drs. M.K. van Eden. De 

heer van Eden heeft ook de transitie 

naar de nieuwe vermogensbeheerder 

begeleid.

Als gevolg van veranderde wet- en 

regelgeving heeft Stichting RCOAK 

afscheid genomen van Pricewater-

houseCoopers Accountants. BDO 

Accountants is nu verantwoordelijk 

voor de controle van de jaarrekening.

Het beheer van de landerijen is 

overgedragen aan Overwater 

Rentmeesterskantoor.

Stichting RCOAK is lid van de 

Vereniging van Vermogensfondsen in 

•	voorzitter	Stichting	Kasteel	

Amerongen

•	voorzitter	Commissie	van	

Aanbestedingsexperts

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

mw. mr. C.A. (Cilian) Jansen 

Verplanke 

Geboren 1965, lid College van 

Regenten Stichting RCOAK sinds 2014

•	partner/oprichter	Karmijn	Kapitaal

•	lid	Raad	van	Commissarissen	en	lid	

auditcommittee Supermarktketen 

Coop Supermarketen

•	algemeen	bestuurslid	en	lid	audit-

committee Leids Universiteitsfonds

•	bestuurslid	Young	Pianist	Foundation

•	bestuurslid	Stichting	Kanaka	School	

Project - Ghana

http://www.verenigingvanfondsen.nl
http://www.verenigingvanfondsen.nl
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mr. D.C. (Diederik) van Wassenaer

Geboren 1957, lid sinds 2010 en vanaf 

2013 penningmeester College van 

Regenten Stichting RCOAK

•	 lid	Leadership	Council	ING	Groep	NV	

•	Global	Head	Network		ING	Bank	NV

•	voorzitter	Raad	van	Commissarissen	

Bank Mendes Gans 

•	 lid	Raad	van	Commissarissen	ING	

Groenbank NV

•	Member	Executive	Board	American	

Chamber of Commerce in The 

Netherlands

•	 lid	Rijkscommissie	voor	Export

•	regent	Stichting	Twickel

•	secretaris	Stichting	Nationaal	

Muziekinstrumenten Fonds 

•	voorzitter	Stichting	Van	Poelgeest	

Lemstra -  Bouwstenen voor 

Dierenbescherming

•	voorzitter	Stichting	Jacoba	van	

Wassenaer Fonds

•	 lid	bestuur	Ir.	H.G.	Boumeester	

Foundation

Bureau Stichting RCOAK

•	mw.	drs.	F.M.	(Frieda)	de	Pater,	

directeur

•	drs.	B.	(Benno)	Gramann,	

administrateur tot 1 februari 2015

•	drs.	K.S.	(Krijn)	Olthof	RC,	

 financieel manager vanaf 

 1 oktober 2014

•	mw.	J.	(Anneke)	Westeneng,			

project-en officemanager

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

•	 lid	Klachten-	en	

Geschillencommissie NIVRE

mw. prof. dr. mr. B.A.M. (Anne-Mei) 

The

Geboren 1965, lid College van 

Regenten Stichting RCOAK sinds 2014

•	directeur/eigenaar	De	Werkvloer	

Centraal BV

•	directeur/eigenaar	Proeftuin	

Dementie en de Dementie 

Verhalenbank

•	 lector	Palliatieve	Zorg,	Ethiek	

en Communicatie, Hogeschool 

Windesheim

•	bijzonder	hoogleraar	Langdurige	

Zorg en Dementie Universiteit van 

Amsterdam

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

Bureau Stichting RCOAK
Foto: Mario Hooglander
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Stichting RCOAK geeft financiële steun aan initiatieven die bijdra-
gen aan het welzijn van behoeftigen in de samenleving, met prioriteit 

voor projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen.

www.rcoak.nl


