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Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen 
Kantoor) is een Amsterdams vermogensfonds dat circa 
430 jaar bestaat. Uit de opbrengst van haar vermogen 
geeft Stichting RCOAK financiële ondersteuning aan 
initiatieven 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 de kwaliteit van 
leven van kwetsbare groepen. Landelijk uitsluitend ouderen, 
binnen Amsterdam behoren ook dak- en thuislozen, mensen in 
achterstandsposities tot onze doelgroep.
In de ruim 400 jaar van haar bestaan is het vermogen zodanig 
gegroeid dat jaarlijks een bedrag tussen de 2,7 en 3 miljoen euro 
aan donaties kan worden toegekend.
Stichting RCOAK kende in het verslagjaar vier donatieprogramma’s:
 
Algemeen donatieprogramma
Het algemene donatieprogramma staat open voor ‘spontane’ 
aanvragen op het gebied van ouderenzorg in de meest brede zin van 
het woord. Via de quick scan op onze website kunt u een aanvraag 
voor een donatie indienen.
Het algemene donatieprogramma staat ook open voor aanvragen 
op het gebied van ouderen en kunst- en cultuurparticipatie, 
zowel actief als receptief, in vervolg op het inmiddels beëindigde 
themaprogramma Lang Leve Kunst. Het succes van dit 
themaprogramma wordt in 2020 geprolongeerd in het Fonds Lang 
Leve Kunst, een samenwerkingsverband tussen Fonds Sluyterman 
van Loo, Stichting RCOAK en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Eind 
oktober 2020 wordt dit fonds gelanceerd. Hierover meer onder Lang 
Leve Kunst. 

Donatieprogramma Sociale Zorg
Het donatieprogramma Sociale Zorg richt zich op sociale projecten 
en armoedebestrijding, uitsluitend binnen Amsterdam, voor 
kwetsbare groepen van alle leeftijden. 

Thematisch programma Thuis in deze Tijd
Je bent niet alleen kind van je ouders, je bent ook kind van je tijd. 
De tijd werkt door op een subtiele manier in ieder van ons. In ons 
nieuwe themaprogramma Thuis in deze Tijd, dat we samen met 
Fonds Sluyterman van Loo ontwikkelen, hebben we ons afgevraagd 
welke factoren ouderen belemmeren of juist helpen zich thuis te 
blijven voelen in deze tijd en in hun buurt. Het  themaprogramma 
‘Thuis in deze tijd’ is voortgekomen uit onze eerdere 
donatieprogramma’s en uit de verkenningen rond beeldvorming van 
ouderen.

Donatiebeleid Caribisch deel van het Koninkrijk
In december 2017 werd besloten dat ook projecten gericht op de 
bevordering van het welzijn van ouderen in het Caribisch deel van 
het Koninkrijk in aanmerking kunnen komen voor een donatie. 
Hiertoe hebben we ons aangesloten bij de Samenwerkende 
Fondsen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, 
onder coördinatorschap van Kansfonds. 
 
Voordeouderen.nl
Voordeouderen.nl is de nieuwe variant op Premieplan. Ook hier gaat 
het om verdubbeling van de opbrengsten van lokale geldwerving 
voor kleinschalige particuliere initiatieven gericht op het welzijn 
van ouderen. De verdubbeling loopt via crowdfundingsplatform 
Voordeouderen.nl. Dit platform is onderdeel van Voorjebuurt.nl.
Initiatiefnemers die zich daar aanmelden worden begeleid en 
geholpen bij het opzetten van een crowdfundingsactie.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de website 
Voordeouderen.nl.

In dit jaarverslag wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de 
themaprogramma’s en het financiële beleid van de Stichting.

Nalatenschappen
Stichting RCOAK staat open voor nalatenschappen en legaten met 
de mogelijkheid een Fonds op Naam op te zetten.

Over Stichting RCOAK

https://rcoak.nl/
http://www.fondssluytermanvanloo.nl/
http://www.fondssluytermanvanloo.nl/
https://www.cultuurfonds.nl
https://www.samenwerkendefondsencariben.org/
https://www.samenwerkendefondsencariben.org/
https://www.kansfonds.nl/
https://voorjebuurt.nl
https://voordeouderen.nl/nl/
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Thuis in deze Tijd
Stichting RCOAK bestaat al ruim vier eeuwen. En altijd is de 
zorg voor ouderen en de zorg voor mensen in armoede ons 
bestaansrecht geweest. Dat was in 2019 niet anders. Wat wel 
anders is - en nieuw - is dat oud worden/oud zijn een trendy 
onderwerp is waarbij zelfs nieuwe termen worden gezocht voor 
een nieuw type oudere. Young Elderly Person, YEP, inmiddels weer 
vervangen door de Vitalo. Dat alles is een gevolg van het feit dat 
de periode tussen pensionering en het  moment dat we van zorg 
afhankelijk worden, spectaculair is toegenomen de laatste jaren. 
Er is een nieuwe levensfase bijgekomen na pensionering. De Raad 
Voor Volksgezondheid en Samenleving spreekt begin januari 2020 
zelfs over ‘de derde levensfase, het geschenk van de eeuw’. Maar 
‘goed’ oud worden is hierbij wel een voorwaarde en dat is ons niet 
allemaal gegeven. Ons in 2016 gestarte themaprogramma ‘Thuis 
in deze Tijd’ stelt daarom  de vraag centraal wat goed oud worden 
inhoudt en wat daar voor nodig is. Dat was en is nog steeds een 
zoektocht. Maar we hebben inmiddels wel een ‘verhaal’ dat een 
nieuw licht werpt op ouderdom. ‘Ons verhaal’ is in samenwerking 
met Fonds Sluyterman van Loo tot stand gekomen. 

Lang Leve Kunst
Voor ons al langer lopende themaprogramma Lang Leve Kunst 
was ook 2019 een zeer vruchtbaar jaar. We begonnen het jaar 
met de macro-economische verkenning naar de impact van 
actieve kunstbeoefening op de zorgkosten. De verkenning is 
uitgevoerd door PWC Strategy&. Uitgaande van conservatieve 
aannames maakt deze verkenning aannemelijk dat kunst- en 
cultuurinterventies zich terugbetalen door een verminderd 
zorggebruik en uitstel van opname in zorginstellingen. Bovendien 
reikt de impact van kunst en cultuur verder dan andere activerende 
interventies: het heeft een positief effect op vrijwel alle facetten van 
positieve gezondheid. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft deze 
verkenning gefinancierd. 
De verkenning van PWC Strategy& is ook belangrijk voor de 
samenwerking met ZonMw. Deze samenwerking heeft geleid tot 

een onderzoeksopdracht van ZonMw aan Leyden Academy. Het 
gaat daarbij om het verkrijgen van meer kennis over de werkzame 
elementen en de effecten op ouderen van actieve kunstparticipatie. 
Deze worden daardoor voor een breder publiek inzichtelijk en 
bruikbaar. Het uiteindelijke doel is de inzet van kunstinitiatieven 
in de langdurige zorg- en ondersteuningssector te verduurzamen. 
Samen met Fonds Sluyterman van Loo financieren wij de projecten 
die worden onderzocht, ZonMw draagt de kosten van het onderzoek 
met een financiële impuls van de ministeries van OC&W en VWS. 
Dit onderzoek is de eerste stap in een vierjarig programma. 
De directeuren van Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman 
van Loo maken als waarnemer deel uit van de onderzoeks- en 
programmacommissie. 
Eind 2019 is het besluit genomen dat het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Fonds Sluyterman van Loo en onze stichting uiterlijk 
eind 2020 Fonds Lang Leve Kunst starten. Ook dat fonds zal gericht 
zijn op stimulering en verduurzaming van kunstinitiatieven voor 
ouderen. We starten als samenwerkingsverband waarbij Stichting 
RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo de advisering voor hun 
rekening nemen en het Prins Bernhard Cultuurfonds de geldwerving 
opzet. 

Amsterdam    
Een aantal organisaties is structureel afhankelijk van donaties van 
fondsen. Zij kennen geen verdienmodel en de (vaak incidentele) 
gemeentelijke subsidies zijn niet voldoende om de exploitatie rond 
te krijgen. Dat leidt tot, wat genoemd wordt, de ‘projectencarrousel’ 
omdat fondsen als regel alleen donaties toekennen op basis van 
projecten met een begin en een eind. Niet bedoeld voor reguliere 
exploitatiekosten. Het is veel werk voor de betreffende organisaties 
om steeds opnieuw projectfinanciering te krijgen. Veel fondsen 
worstelen met de vraag hoe hier mee om te gaan. 
Binnen Amsterdam steunt Stichting RCOAK, al ver voor de 
discussies rond de ongewenste projectencarrousel, organisaties 
met een jaarlijkse donatie ten behoeve van hun exploitatie. Dus 
geen projectfinanciering. Inmiddels is minstens een kwart van de 

Bestuursverslag 2019

https://www.strategyand.pwc.com/
www.zonmw.nl
https://www.leydenacademy.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
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donaties binnen Amsterdam bestemd voor de exploitatiekosten 
van organisaties die we goed kennen, met wie we een band 
hebben opgebouwd. Daar zijn we blij mee. Het gaat om o.a. het 
Wereldhuis, Straatpastoraat, Drugspastoraat, Leefkringhuis, de 
maaltijdvoorziening in de inloophuizen van De Regenboog, Het 
Koffiehuis. Deze werkwijze, die we alleen in Amsterdam kennen, 
vermindert de administratieve lasten voor de ontvangende 
organisaties.     
In 2019 is in Amsterdam een kleine 9 ton uitgegeven, waarvan circa 
250.000/300.000 euro aan ‘vaste’ donaties ten behoeve van de 
exploitatie. 

Vooruitblik
We zijn blij dat we na de verliezen van 2018 in 2019 weer een mooi 
rendement van 12,9% hebben behaald op ons vermogen. Zeker 
ook omdat zich donkere wolken samenpakken op het moment 
van verschijnen van dit jaarverslag als gevolg van de Coronavirus 
pandemie. 
We vinden het tijd om komend jaar ons beleggingsstatuut opnieuw 
onder de loep te nemen. Het huidige statuut dateert uit 2014.
   
Verder zal 2020 in het teken staan van de verdere inrichting van 
Fonds Lang Leve Kunst.

De zoektocht naar de elementen die bepalend zijn voor ‘goed’ oud 
worden is nooit afgelopen. Iedere generatie wordt op eigen wijze 
oud. We verwachten dat in 2020 het gedachtengoed van Thuis in 
deze Tijd -voorlopig onder de noemer- Goed Oud Worden leidend 
wordt bij alle aanvragen binnen de ouderenzorg. 

Op de Cariben hopen we in 2020 de contouren van een nieuw 
themaprogramma specifiek voor Curaçao en Aruba te kunnen 
schetsen op basis van een eind 2019 uitgevoerd onderzoek door 
Avance Impact.

Tenslotte, ook in 2020 laten we ons graag verrassen door 
aanvragen voor ondersteuning van mooie projecten uit het hele land 
waarbij we hopen dat we het historisch lage percentage van 18% 
afwijzingen in 2019 en 2020 kunnen vasthouden. 
Alle aanvragers uit 2019 en alle samenwerkingspartners, veel dank 
voor wat we samen hebben bereikt in 2019. Dankzij u hebben we 
de doelstelling van Stichting RCOAK, verhoging van de kwaliteit van 
leven voor kwetsbare mensen, gestalte kunnen geven. 

Diederik van Wassenaer     
Voorzitter College van Regenten Stichting RCOAK    

Frieda de Pater
directeur

Bestuursverslag 2019
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Beeldvorming
Ons verhaal startte enkele jaren geleden bij beeldvorming. We 
constateerden dat het beeld over ouder worden en ouderdom 
overwegend negatief is en dat ouderen daar last van hebben. En 
daar wilden we wat aan doen. Literatuuronderzoek dat Leyden 
Academy on Vitality and Ageing voor ons uitvoerde bevestigde 
ons daarin: het negatieve beeld over ouder worden en ouderdom is 
algemeen en wijdverbreid (wereldwijd!). Levi e.a. publiceerden in 
2014 een onderzoek naar Facebook-groepen over ouderen. In 98,8% 
van die Facebook-groepen waren de beschrijvingen negatief. 
Het grootste probleem is misschien wel dat discriminatie van 
ouderen (ageism) niet als zodanig wordt (h)erkend. We vinden het 
kennelijk allemaal gewoon. De meeste vormen van ageism zijn dan 
ook alleen met een geoefend oog herkenbaar: weinig van ouderen 
verwachten, voorbijgaan aan hun identiteit, betutteling. Er is meestal 
geen sprake van kwade bedoelingen. De scheidslijn tussen zorg voor 
een kwetsbare medemens en hem of haar infantiliseren is dun. 

In het traject dat volgde deden we meer onderzoek, onder meer 
via focusgroepen met ouderen. En we spraken met allerlei 
deskundigen. We ontdekten dat niet alleen jongeren, maar ook 
ouderen zelf met de rug naar de ouderdom toe staan. Oud zijn is 
iets voor later of iets voor anderen. En dat blijft voor de meeste 
mensen zo, ook als ze 80 zijn. We ontdekten verder hoe pittig ouder 
worden en oud zijn vaak is, en dat we ons dat nooit echt hebben 
gerealiseerd. En hoe pijnlijk ook: we ontdekten dat de kritische 
kijk op ouderen en ouder worden deels begrijpelijk is. Zo komt 
het regelmatig voor dat ouderen zichzelf afsluiten voor jongere 
generaties. 

Zelfstandige levensfase(n)
Wat nodig is, is erkenning van ouderdom als zelfstandige 
levensfase, of misschien wel levensfasen. 
Ouderdom is niet de grijze uitloper van het actieve, werkzame leven. 
Wie pensioneert heeft zomaar nog 25 jaar in het verschiet. Een 
kwart eeuw waar we vaak geen perspectief voor hebben. Terwijl 

Thuis in deze Tijd – Ons verhaal
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Hoogleraar Klinische neuropsychologie Erik Scherder leerde ons dat 
de afname van witte stof in de hersenen grote impact kan hebben. 
Vooral in de prefrontale cortex, waar de ‘hogere’ hersenfuncties 
gesitueerd zijn. Plannen en initiatief nemen kan moeilijker worden, 
maar ook impulscontrole en zelfreflectie. Met name deze laatste 
twee kunnen flink in de weg zitten bij het contact met anderen. 
Hij heeft overigens ook goed nieuws: actief zijn en blijven draagt 
gemiddeld genomen bij aan het functioneren van de hersenen. 

Helaas ervaren veel ouderen daar een drempel, die voor een deel juist 
te verklaren is vanuit de achteruitgang in de prefrontale cortex. Dat 
maakt dat een duwtje met de juiste begeleiding essentieel is. 

Goed ouder worden kun je niet alleen
De omgeving is belangrijk voor ouderen: familie, vrienden, de buurt. 
Ons focusgroep-onderzoek liet – opnieuw – zien dat waar ouderen 
behoefte aan hebben vaak klein en dichtbij is. Een kop koffie met een 
goed gesprek, een blijvend contact met mensen bij wie je je thuis 
voelt. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven in dorpen, steden en 
wijken die hierop inspelen. 
De visie op ouderdom als zelfstandige levensfase is daarvoor 
essentieel, zowel bij ouderen zelf als bij jongere leeftijdsgroepen en 
deskundigen. Dat is ook de bril waarmee wij kijken naar alle nieuwe 
aanvragen. Via workshops in samenwerking met Landelijk Steunpunt 
Actieve Bewoners, de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij  
en Nederland Zorgt Voor Elkaar werken we aan meer kennis en 
inzicht over de vraag wat op een goede manier oud worden betekent. 

het leven ook dan nog zoveel te bieden en te vragen heeft. Tijd, 
mogelijkheden, vriendschap, ontwikkeling, maar ook verlies en 
fysieke achteruitgang. Op andere grote gebeurtenissen in ons leven 
(loopbaan, relatie, kinderen) bereiden we ons voor. Gek genoeg 
lijken we te vergeten dat ook het ouder worden om voorbereiding 
vraagt. Zodat we oog krijgen voor wat ouder worden voor ons 
betekent, in positieve en negatieve zin. 

Ethicus Frits de Lange leert ons dat er in onze maatschappij twee 
dominante verhalen over ouder worden zijn, die allebei te kort 
schieten. Het eerste is het positieve verhaal van ‘succesful ageing’; 
het ‘Zwitserlevengevoel’, gestoeld op het idee van de eeuwige jeugd, 
of ten minste een tweede jeugd. Dit verhaal duldt eigenlijk geen 
verlies of somberheid. Het andere verhaal identificeert ouderdom 
daar juist mee: oud zijn = verval = afhankelijkheid = dood. 

Beide narratieven geven geen realistisch perspectief op ouder 
worden. In zo’n context is het moeilijk om je voor te bereiden op 
je oude dag. Hoe die voorbereiding er idealiter uitziet weten wij 
overigens ook nog niet. Wel is duidelijk dat het om veel meer gaat 
dan je fysieke gezondheid en je woonsituatie. De dimensies van 
het model van positieve gezondheid (Machteld Huber, 2012) geven 
houvast. En qua houding is de manier van omgang met verlies en 
achteruitgang van belang. Niet krampachtig erkennen dat sommige 
dingen niet meer zo goed gaan als vroeger, maar jezelf opnieuw 
uitvinden als ouder mens. Identiteit is immers geen gegeven, maar 
is altijd in ontwikkeling. Misschien is leeftijdsadequaat leven wel 
een mooie term voor wat we bedoelen. Niet ‘je bent zo oud als je je 
voelt’ maar ‘je voelt je zo oud als je bent’ en daar leef je een goed 
leven mee. 

Zwaar maar (deels) beïnvloedbaar?
We leven met elkaar steeds langer, en we blijven langer gezond. Toch 
wordt oud zijn voor bijna iedereen op een gegeven moment zwaar. Of 
het nu gaat om verlies van lichamelijke en geestelijke gezondheid, je 
partner, je eigen huis of je sociale netwerk: verlies doet pijn. 

Thuis in deze Tijd – Ons verhaal
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Algemeen
• In 2019 is € 2.705.393 toegekend, een lichte overschrijding van 

het budget met 4%. 
• In 2019 ontvingen wij 708 aanvragen voor een quick scan.
• Van de 413 aanvragen zijn 338 aanvragen toegekend.
• Daarvan komen 3 donaties voor een deel ten laste van Fonds op 

Naam Henriëtte Hofje met een totaalbedrag van € 45.000.
• 73 van de 413 aanvragen zijn niet in aanmerking gekomen voor 

een donatie. 
• 2 aanvragers hebben hun verzoek ingetrokken.
• Binnen Amsterdam is een kleine 9 ton euro toegekend waarvan 
 € 565.680 aan projecten binnen het budget Sociale Zorg.
• Via de Samenwerkende Fondsen Cariben is een bedrag van 
 € 177.262 toegekend voor ondersteuning van 14 projecten in 
 het Caribisch deel van het Koninkrijk. 
• Binnen een aantal categorieën zijn projecten met een 

psychogeriatrische invalshoek gehonoreerd met een totaal 
bedrag van € 474.583. 

Verdeling donatiebudget per categorie

Categorieën   Aantal aanvragen               Toegekend bedrag
           
Cultuurparticipatie  84 € 450.701  
Diversen 6 € 38.766  
Gezond leven  52 € 280.621  
Gezelligheid en ontmoeting  48 € 287.836  
Intergenerationele benadering 30 € 210.593  
Ondersteuning dagelijks leven 40 € 395.407  
Ouderen voor ouderen  3 € 223.000 *  
* waarvan € 200.000 voor Voordeouderen.nl    
Palliatieve zorg  12 € 83.630  
Sociale zorg  35 € 570.680  
Vakantie en uitstapjes 19 € 101.010  
Woonomgeving  7 € 62.500  
Zingeving  2 € 9.000  

Totaal  338 € 2.713.744**

**het totaalbedrag van € 2.713.744 is circa € 8.000 hoger dan het in de 
jaarrekening genoemde toegekende donatiebedrag van € 2.705.393. 

 Een gevolg van het feit dat een klein bedrag uit 2018 is toegevoegd aan het 
donatiebudget 2019.

  

Gehonoreerde projecten per categorie 

Donaties 2019



18%
AFWIJZINGEN

18% van de aanvragen is 
afgewezen.

708
AANVRAGEN QUICK SCAN

In 2019 ontvingen wij 708 
aanvragen voor een quick scan.

97,4%
ESG CRITERIA

Ruim 97% van het vermogen is 
belegd in bedrijven/fondsen
die voldoen aan de gebruikelijke 
ESG ESG criteria.

338
AANVRAGEN GEHONOREERD

Van de 413 aanvragen zij er 338 
gehonoreerd en 73 afgewezen, 
2 aanvragen zijn ingetrokken.

12,9%
RENDEMENT VERMOGEN 

Het rendement op het vermogen 
bedraagt in 2019 12,9%.

€ 895.848 
DONATIES IN AMSTERDAM

Binnen Amsterdam is een bedrag 
van € 895.848 toegekend.

€ 2.600.000 
DONATIEBUDGET 

Er is € 2705.393  toegekend aan 
donaties. Een lichte overschrijving 
van het budget.

€ 45.000
STICHTING HENRIËTTE HOFJE

Ten laste van het budget van 
Stichting Henriëtte hofje (Fonds op 
Naam) is een bedrag van € 45.000 
toegekend aan 3 projecten.

€ 177.262 
PROJECTEN IN DE CARIBEN

Voor 14 projecten in het 
Caribisch deel van het Koninkrijk 
is  € 177.262 toegekend. 

JAARVERSLAG 2019 • 9

Cijfers en grafieken



JAARVERSLAG 2019 • 10

Cu
ltu

ur
pa

rt
ic

ip
at

ie

D
iv

er
se

n

G
ez

on
d 

le
ve

n

G
ez

el
lig

he
id

 e
n 

on
tm

oe
tin

g 

In
te

rg
en

er
at

io
ne

le
 b

en
ad

er
in

g

O
nd

er
st

eu
ni

ng
 d

ag
el

ijk
s 

le
ve

n

O
ud

er
en

 v
oo

r o
ud

er
en

Pa
lli

at
ie

ve
 z

or
g

So
ci

al
e 

zo
rg

Va
ka

nt
ie

 e
n 

ui
ts

ta
pj

es

W
oo

no
m

ge
vi

ng

Zi
ng

ev
in

g

Verdeling donatiebudget 2019 in aantallen projecten per categorie 

0

40

20

60

80

toekenningen

afwijzingen

Cijfers en grafieken

Aantal
projecten

Categorie



JAARVERSLAG 2019 • 11

Verdeling toegekende donaties in euro’s per categorie
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Verdeling donaties naar budget Verdeling donatiebudget naar regio 

Ouderenzorg
Psychogeriatrie
Sociale zorg
Buitenland

Nederland
Amsterdam
Buitenland

Cijfers en grafieken
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Dit financieel jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met 
Richtlijn 640 voor organisaties zonder winststreven. Op de volgende 
pagina’s treft u de jaarrekening integraal aan.

Het rendement op de beleggingen (effecten en effectenrekeningen) 
bedraagt 12,9%.

Uit de jaarrekening blijkt dat het vermogen van Stichting RCOAK is 
toegenomen van 97,6 miljoen euro tot 107,1 miljoen euro.

In het boekjaar 2019 is 2,7 miljoen euro aan donaties toegekend, dit 
is 104% van het donatiebudget.
Er werden 338 donatie-aanvragen gehonoreerd, in 2018 waren dit 
er 306. Het gemiddelde donatiebedrag per toekenning is 20% lager 
dan het jaar daarvoor. Deels een gevolg van het hogere aantal 
aanvragen. Maar ook een gevolg van het feit dat er meer kleine 
aanvragen zijn ontvangen dan in 2018.

In 2019 is een bedrag van 354.839 euro vrijgevallen uit het 
donatiebudget. 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.

Het College van Regenten van 
Stichting Roomsch Catholijk Oude Armenkantoor

Namens deze,
mr. D.C. (Diederik) van Wassenaer, voorzitter 
mr. C.A. (Cilian) Jansen Verplanke, penningmeester 
prof. dr. mr. B.A.M. (Anne-Mei) The 
mr. drs. T.S.M. (Therese) van Schie
prof.mr. J.S. (Jeroen) Kortmann
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA
 
Beleggingen
- Landerijen
- Onroerende zaken
- Effecten
- Effectenrekeningen

Materiële vaste activa 
Inventaris en automatisering

Langlopende vorderingen
Leningen u/g

Vlottende activa
Kortlopende vorderingen
Vooruitbetaald
Liquide middelen

Totaal activa

PASSIVA
 
Eigen Vermogen
Algemene reserve 
(continuïteitsreserve)
Bestemmingsfonds 
Henriëtte Hofje
 
 
Voorzieningen
Voorziening 
pensioenverplichtingen
 
 
Langlopende schulden
Vooruit ontvangen erfpachten
 
Kortlopende schulden en 
overlopende passiva
Kortlopende schulden en 
overlopende passiva

 
Totaal passiva

31-12-2019

14.865.204
2.109.840

91.419.128
4.263.554

112.657.726

7.722
7.722

146.000
146.000

75.304
10.609

1.119.251
1.205.164

114.016.612

31-12-2019

104.436.895

2.654.957
107.091.852

23.696
23.696

2.718.738

4.182.326

114.016.612

31-12-2018

13.178.207
2.063.100

84.930.620
2.338.966

102.510.893

0
0

146.500
146.500

74.909
4.508

1.367.769
1.447.186

104.104.579

31-12-2018

95.225.356

2.418.764
97.644.120

31.002
31.002

1.920.084

4.509.373

104.104.579
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

BATEN
Beleggingen
 Exploitatie landerijen
 Exploitatie woningen
 Exploitatie Hofjes
 Herwaardering landerijen/Hofjes
 Voordelig/(Nadelig) koersresultaat effecten
 Rente spaargelden
 
 
Overige baten
 Vrijgevallen donaties
 Diverse baten
 
 
Totaal baten 
 
LASTEN
Donaties
Salarissen en vergoedingen
Bureau- en beheerkosten
Kosten effectenbeheer
 
Totaal lasten 
 
Saldo van baten en lasten
 
Bestemming van saldo van baten en lasten
Algemene Reserve
Bestemmingsfonds Henriëtte Hofje
Totaal

Werkelijk 2019

1.060.052
3.373

245.734
-83.344

11.247.534
6.908

12.480.257

354.225
614

354.839
 

12.835.096

2.705.393
253.420
129.514
299.037

 
3.387.364

9.447.732

9.211.539
236.193

9.447.732

Begroot 2019
 

300.000
4.084

84.267
0

2.617.225
5.000

3.010.576
 

250.000
0

250.000
  

3.260.576
 

2.600.000
248.510
250.300

0
  

3.098.810
 

161.766

161.766
0

161.766

Werkelijk 2018

318.930
3.361

55.065
937.862

-3.886.046
5.060

-2.565.768

279.033
13.528

292.561
 

-2.273.207

3.059.301
245.958
150.059
289.285

 
3.744.603

-6.017.810

-5.851.197
-166.613

-6.017.810
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KASSTROOM OVERZICHT

KASSTROOMOVERZICHT  
  
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten

Aanpassingen voor:

Mutatie inzake afschrijvingen
Afschrijving inventaris

Mutatie in voorzieningen
Onttrekkingen voorziening groot onderhoud
Dotatie voorziening pensioenverplichting
Onttrekking voorziening pensioenverplichting

Mutatie in werkkapitaal
Mutatie in kortlopende vorderingen
Mutatie in kortlopende schulden

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Materiële vaste activa en Financiële vaste activa
Investering in materiële vaste activa
Ontvangen erfpacht IJzendijke
Aankoop van landerijen
Verkoop van landerijen
Mutatie herwaardering landerijen
Mutatie herwaardering onroerende zaken
Mutatie effecten *)

Subtotaal

2019

9.447.732

220
220

0
10.000

-17.306
-7.306

-6.496
-327.047
-333.543

 
9.107.103

-7.942
895.911

-2.662.507
1.590.779

-615.269
-46.740

-8.413.096
 

-9.258.864

2018

-6.017.810

1.274
1.274

-68.631
10.000

-16.181
-74.812

-20.763
916.495
895.732

 
-5.195.616

0
0

-736.917
0

-920.102
-17.760

6.781.088
 

5.106.309
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KASSTROOM OVERZICHT

KASSTROOMOVERZICHT  
  
Subtotaal (voorgaande pagina)

Langlopende schulden
Aflossing leningen u/g
Vrijval erfpacht

Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Netto kasstroom uit 1 en 2

Liquide middelen 
Aan het einde van het boekjaar
Aan het begin van het boekjaar

Mutaties liquide middelen

2019

-9.258.864

500
-97.257
-96.757

 
-9.355.621

 
-248.518

1.119.251
1.367.769

 
-248.518

2018

5.106.309

500
-67.810
-67.310

 
5.038.999

 
-156.617

1.367.769
1.524.386

 
-156.617
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Toelichting op de Waarderingsgrondslagen 

1.1 Algemeen
De stichting is feitelijk en statutair gevestigd op Keizersgracht 334, 
1016 EZ te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister 
onder nummer 41200091.

De stichting geeft financiële steun aan initiatieven die bijdragen aan 
het welzijn van kwetsbaren in de samenleving met prioriteit voor 
projecten die de kwaliteit van leven voor ouderen bevorderen

De stichting wordt sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn 
in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. 
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend 
in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de 
afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen 
ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen 
van de jaarrekening vormt het bestuur van de stichting oordelen en 
schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste 
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen
Als verbonden partijen worden aangemerkt alle rechtspersonen 
waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap 
of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook bestuurders 
worden aangemerkt als verbonden partijen. Transacties van 
betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover 

deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. 
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

1.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemene grondslagen
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 gewaardeerd tegen de nominale waarde 
of de actuele waarde, tenzij anders vermeld. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen 
de nominale waarde. In de balans en staat van baten en lasten 
zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de 
toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van 
resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 
voorgaande jaar.

Pensioenregelingen
De stichting heeft een pensioenregeling voor werknemers; deze 
wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. 
De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en 
lasten verwerkt. Op de pensioenregeling zijn de bepalingen van de 
Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, 
contractuele of vrijwillige basis premies aan het pensioenfonds 
betaald door de stichting. De premies worden verantwoord als 
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde 
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot 
een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige 
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de 
balans opgenomen.

Financieel jaarverslag
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Afwijkende indelingen van de balans
De balans van de stichting wijkt op onderdelen af van de 
voorgeschreven indeling volgens toegepaste Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving. Omwille van het gewenste inzicht wordt op 
grond van artikel 2:362 lid 4 BW hiervan afgeweken.

1.3 Beleggingen
Vastgoedbeleggingen
Beleggingen in landerijen worden gewaardeerd tegen actuele 
waarde (marktwaarde). De actuele waarde van de landerijen wordt 
onder meer gebaseerd op beschikbare marktgegevens.

De actuele waarde van het overig onroerend goed wordt bepaald 
op basis van tien maal de werkelijk ontvangen huur. Het bestuur 
heeft deze methode van waardebepaling omwille van het inzicht 
gekozen. Dit houdt mede verband met de functie van het onroerend 
goed. Vanwege de huurverhoging is in 2019 de marktwaarde van 
het Lindenhofje opgehoogd met 46.740 euro.
De waardering van de landerijen is eveneens in 2019 opgehoogd 
met 615.269 euro.

Landerijen
Het beleid is erop gericht vrijkomende gelden bij verkoop te 
herbeleggen in landerijen.
De waarde van de landerijen wordt eens per drie jaar door 
Rentmeesterkantoor Overwater bepaald. De laatste waardebepaling 
dateert uit 2019.
In het boekjaar 2019 zijn er percelen landbouwgrond in Zeeland 
aangekocht met voornamelijk de opbrengst van de verkochte 
gronden bij Abcoude.

Effecten
Beleggingen in effecten worden gewaardeerd op marktwaarde, 
zijnde de beurswaarde of indien deze de effecten niet ter beurze 
genoteerd zijn de intrinsieke waarde van beleggingen. 
Beleggingen in spaarrekeningen worden gewaardeerd op nominale 

waarden en worden thans gehouden bij de bank.
Het beheer van het vermogen is ondergebracht bij een 
professionele vermogensbeheerder die binnen het mandaat dat 
jaarlijks kan worden vernieuwd, zelfstandig het vermogen belegt 
in effecten. In november 2014 is het beheer van het vermogen 
ondergebracht bij Cambridge Associates. 

Volgens het aan de beheerder afgegeven mandaat worden 
beleggingen gespreid over 4 effecten klassen, zijnde ‘’growth 
drivers’’ (40-60%), ‘’diversifiers’’ (25-45%), ‘’inflation hedges’’ (5-20%) 
en ‘’deflation hedges’’ (5-20%).

1.4 Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare 
kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende 
de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 
waardeverminderingen.

1.5 Langlopende vorderingen 
Dit betreft vier leningen aan sociale ondernemingen:
- Een lening van 35.000 euro met een looptijd tot 1 januari 2023 

tegen een rentepercentage van 3%.
- Een lening van 100.000 euro met een looptijd tot 1 juli 2021 tegen 

een rentepercentage van 3%.
- Een renteloze lening van 1.500 euro met een looptijd tot 2021.
- Een renteloze lening van 10.000 euro met een looptijd tot 2025.

De langlopende vorderingen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde of een eventueel lager realiseerbare waarde.

1.6 Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit de Algemene 
Reserve en het bestemmingsfonds Henriëtte Hofje.
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Vrij besteedbaar vermogen
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt 
welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd. 
Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling 
van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als 
bestemd vermogen.

Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van 
de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking 
door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als 
bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de 
beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de 
reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de 
derden zijn opgesteld, worden vermeld. 
Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door 
derden, maar door het bestuur is aangebracht, wordt het aldus 
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als 
bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de 
toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van 
iedere bestemmingsreserve vermeld.

In de algemene reserve zijn eveneens de ongerealiseerde 
waardeveranderingen op de vastgoedbeleggingen opgenomen. 
Hiervoor zou een herwaarderingsreserve gevormd moeten worden. 
Aangezien de omvang van deze herwaarderingsreserve niet op een 
betrouwbare wijze kan worden bepaald, heeft het bestuur besloten 
om de ongerealiseerde waardeveranderingen onder de algemene 
reserve op te nemen.

Bestemmingsfonds Henriëtte Hofje
In 2013 heeft de 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 kwetsbare ouderen’ te beheren de 
revenuen als donaties te besteden.

In 2016 is het vermogen definitief overgedragen als Fonds op Naam 
naar het vermogen van stichting RCOAK. 

1.7 Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of 
feitelijke verplichtingen waarvan de omvang op betrouwbare wijze 
is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. 

Voorziening pensioenverplichtingen
De stichting heeft een voorziening voor een pensioenaanvulling 
gevormd voor een extern verzekerd, reeds ingegaan pensioen.

1.8 Langlopende schulden en overlopende passiva
Afkooprechten van erfpacht
Voor akkerland in Noord-Holland is een 30-jarig afkooprecht 
van erfpacht ontvangen ter grootte van 309.375 euro. Voor 
landbouwgrond in de Noordoostpolder is in 2013 een 40-jarig 
afkooprecht van erfpacht ontvangen ter grootte van 993.813 euro. 
Voor landbouwgrond in Flevoland is in 2015 een 35-jarig 
afkooprecht van erfpacht ontvangen van 435.000 euro. Voor 
landbouwgronden in Zeeland is een 30-jarig afkooprecht van 
erfpacht ontvangen van 895.911 euro. De opbrengsten zijn geboekt 
als vooruit ontvangen baten onder overige en vallen gedurende de 
erfpachtperiode vrij ten gunste van de landerijen. 
De voorziene vrijval na het komende boekjaar is geboekt onder 3.7 
langlopende schulden en overlopende passiva.  

Voor twee percelen akkerland in Noord-Holland, welke in 2012 
zijn aangekocht, is in 2012 een 30-jarig afkooprecht van erfpacht 
ontvangen ter grootte van 150.795 euro resp. 463.718 euro. Deze 
opbrengsten zijn in 2012 ten onrechte ineens ten gunste gekomen 
van het resultaat. 
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In 2015 heeft hiertoe een correctie plaatsgevonden.
De nog vrij te vallen opbrengsten zijn geboekt als vooruit ontvangen 
baten onder overige en vallen, ingaande 2012, in 30 jaar vrij ten 
gunste van de landerijen.

1.9 Risicoparagraaf
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 voor de 
beleggingen. Dit risico wordt, met het oog op het 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 vorderingen 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 ruim 4.260.000 euro staan 
bij een Nederlandse bank en maken onderdeel uit van de 
beleggingsportefeuille. De liquide middelen van 1.119.251 euro 
staan bij een andere Nederlandse bank.

Liquiditeitsrisico
De liquiditeitspositie van de stichting is dusdanig dat een 
liquiditeitsrisico vrijwel nihil is. Tevens heeft het College van 
Regenten de mogelijkheid om het donatiebudget bij te stellen indien 
dit noodzakelijk wordt geacht.

Valutakoersrisico
De stichting heeft zowel een bankrekening als beleggingen 
in USD. Om het valutakoersrisico af te dekken heeft de 
vermogensbeheerder zogenaamde ‘currency hedges’ aangeschaft.

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 verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben; 
kosten zodra ze voorzienbaar zijn.

Bij de indeling van de staat van baten en lasten is gekozen voor het 
categorische model. 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden 
afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten 
verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien 
deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden 
de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende 
bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een 
onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk –fonds wordt 
als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmings-
fonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt 
deze mutatie als volgt verwerkt: het saldo van de staat van baten 
en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is 
ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere 
bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens 
een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de 
onderscheiden posten van het eigen vermogen.
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2.2 Baten
Baten verlegd vermogen
Opbrengsten uit landerijen en baten uit hoofde van verhuur 
onroerend goed worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn 
ontvangen.

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

Diverse baten
Het betreft hier voornamelijk posten met betrekking tot voorgaand 
jaar.
 
2.3 Lasten
Lasten uit hoofde van de doelstelling
Onder donaties wordt verstaan de door de stichting toegekende 
gelden aan projecten die vallen binnen de doelstelling van de 
stichting.
Donaties worden in het boekjaar van toekenning ten laste van de 
rekening van baten en lasten gebracht.

Donaties
Hiervan zijn de donaties ten laste van de Stichting Henriëtte Hofje 
inbegrepen. Deze donaties zijn via de resultaatverdeling ten laste 
gebracht van bestemmingsfonds Henriëtte Hofje. 
Alle donaties zijn via het pakket Kristal verwerkt. 

Salarissen en sociale lasten 
De salarissen zijn gebaseerd op het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren. Op grond van de vrijstelling zoals vermeld 
in artikel 2:383 lid 1 BW is vermelding van het directiesalaris 
achterwege gebleven. Het College van Regenten werkt onbezoldigd.

 

Bureau- en beheerkosten
Adviezen, rapporten en controle bevat kosten voor de 
accountantscontrole, advocaatkosten en administratiekosten door 
derden. 
Bureau en automatisering bevat onder andere kosten voor 
kantoorbenodigdheden, ICT (ondersteuning) en beveiliging. 
Overige kosten zijn hoofdzakelijk representatie-, reiskosten, 
verzekeringspremie en het jaarlijks terugkerende Vriendenmaal.

Gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen effecten
De koersverschillen effecten zijn via het resultaat naar het eigen 
vermogen geboekt. Beleggingen vinden plaats in euro en dollars. 
In de koersverschillen effecten wordt ook het belegde kapitaal van 
Stichting Henriëtte Hofje (2,5%) meegenomen. De uitkomst van dit 
koersverschil wordt via de resultaatverdeling ten gunste of ten laste 
gebracht van het bestemmingsfonds Henriëtte Hofje.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

Beleggingen 

Landerijen  
   
Gebouwen  
Keizersgracht 334 bureau (eigen gebruik) 
Onroerend goed verhuurd 
   
Effecten
Gegeven het mandaat is de samenstelling van de 
effecten portefeuille ultimo 2019 en 2018 als volgt:
 
Growth drivers
Diversifiers
Inflation hedges
Deflation hedges
Totaal

Effectenrekeningen     
De effectenrekeningen vormen onderdeel van de 
beleggingsportefeuille. 

Kasbank 223503495  
Kasbank $ rekening (in euro’s)  

Totaal beleggingen

31-12-2019

        14.865.204

449.480 
       1.660.360 
       2.109.840 

4.263.554
0

4.263.554

112.657.726

31-12-2018

    13.178.207

449.480 
      1.613.620 
      2.063.100 

2.338.763
203

2.338.966

102.510.893

57,96%
27,52%

5,50%
9,02%

100,00%

52.982.190
25.159.523

5.031.156
8.246.259

91.419.128

38.322.313
32.918.113

6.171.430
7.518.764

84.930.620
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Materiële vaste activa

Inventaris en automatisering
Stand per 1januari
Investeringen
Afschrijvingen
Stand per 31 december

Langlopende vorderingen

Dit betreft vier leningen aan sociale ondernemingen:
Lening van €35.000 tot 1 januari 2023 rente 3%
Lening van €100.000 tot 1 juli 2021 rente 3%
Lening van €2.000 tot 2021 renteloos
Lening van €10.000 tot 2025 renteloos

Kortlopende vorderingen en overlopende activa

Vorderingen
Creditfee Cambridge 2014 t/m 2018
Overwater restant pachtafrekening 2019
Overwater restant pachtafrekening 2018
Overwater restant pachtafrekening 2017
Fondsen voor ouderen
Rente/aflossing leningen u/g
Rente ABN AMRO Spaarrekeningen
Rekening-courant Fonds Sluyterman van Loo

31-12-2019

-
7.942

-220
7.722

31-12-2019

35.000
100.000

1.000
10.000

146.000

31-12-2019

57.629
12.494

0
0

387
4.550

244
0

75.304

31-12-2018

1.274
-

-1.274
-

31-12-2018

35.000
100.000

1.500
10.000

146.500

31-12-2018

45.951
0

15.760
7.732

0
4.550

874
42

74.909



   

JAARVERSLAG 2019 • 25

Financieel jaarverslag

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Vooruitbetaald
LeydenAcademieStudie2020
Overig vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen

Kasgeld
ABN AMRO Bank N.V. 23.00.00.576
ABN AMRO Bank N.V. 52.23.19.076
ABN AMRO Bank N.V. 81.23.45.762

31-12-2019

5.995
4.614

10.609

85.913

155
300.000
700.000
119.096

1.119.251

31-12-2018

0
4.508
4.508

79.417

215
300.000

1.000.000
67.554

1.367.769
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve (continuïteitsreserve)
Stand per 1 januari
Resultaat (vanuit resultaatbestemming)
Stand per 31 december

Bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds Henriëtte Hofje
Stand per 1 januari
Resultaat (van uit resultaatbestemming)
Mutatie 2,5% vanuit koersverschillen effecten
Vrijval donaties
Onttrekking (uitgaven doelstelling)
Stand per 31 december
 

31-12-2019

95.225.356
9.211.539

104.436.895

2.418.764

269.303
11.890

-45.000
2.654.957

31-12-2018

101.076.553
-5.851.197

95.225.356

2.585.377

-105.113
0

-61.500
2.418.764

In 2013 heeft de 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 van kwetsbare ouderen’ te beheren en de revenuen als donaties te besteden.
In 2016 is het vermogen definitief overgedragen als Fonds op Naam naar het vermogen van de 
Stichting RCOAK.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Voorzieningen

Voorziening inzake aanvulling pensioenuitkering
Stand per 1 januari
Bij: dotatie boekjaar
Af: Onttrekking/uitkering boekjaar
Stand per 31 december

Langlopende schulden

Vooruit ontvangen erfpachten
Stand per 1 januari
Bij: Toevoeging aanschaf grond
Bij: Onttrekking boekjaar (toerekening aan staat van baten en lasten)
Stand per 31 december

Voor akkerland in Noord-Holland is een 30-jarig afkooprecht van erfpacht ontvangen ter grootte van 
309.375 euro. Voor landbouwgrond in de Noordoostpolder is in 2013 een 40-jarig afkooprecht van 
erfpacht ontvangen ter grootte van 993.813 euro. Voor landbouwgrond in Flevoland is in 2015 een 35-jarig 
afkooprecht van erfpacht ontvangen ter grootte van 435.000 euro.

Voor de nieuw aangekochte gronden in Zeeland is een 40-jarig afkooprecht van erfpacht ontvangen ter 
grootte van 895.911 euro. De opbrengsten zijn geboekt als vooruitontvangen bate onder overige kortlopende 
schulden en vallen gedurende de erfpachtperiode vrij ten gunste van de landerijen. De voorziene vrijval na het 
komende boekjaar is geboekt onder 3.7 langlopende schulden en overlopende passiva. De voorziene vrijval in 
het boekjaar is geboekt op 3.8 kortlopende schulden en overlopende Passiva.

Voor twee percelen akkerland in Noord-Holland, die in 2012 zijn aangekocht, is in 2012 een 30-jarig  
afkooprecht van erfpacht ontvangen ter grootte van 150.795 euro

In 2015 heeft hiertoe een correctie plaatsgevonden. De nog vrij te vallen opbrengsten zijn geboekt als  
vooruitontvangen bate onder overige en vallen, ingaande 2012, in 30 jaar vrij ten gunste van de landerijen.

31-12-2019

31.002
10.000

-17.306
23.696

1.920.084
895.911
-97.257

2.718.738

31-12-2018

37.183
10.000

-16.181
31.002

1.987.894
0

-67.810
1.920.084
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen
Verhuur

Te betalen donaties
Te betalen donaties

Personeelskosten
Af te dragen loonheffing
Reservering vakantiegeld

Crediteuren

Overige schulden
Administratiekosten
Accountantskosten
Jaarverslag
Fondsen voor ouderen.nl
Cambridge beheervergoeding 4e kwartaal 
Energiekosten
Vooruitontvangen erfpacht
Vrijval erfpacht (kortlopend)
Overige schulden

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

31-12-2019

         
0
0

3.851.525
3.851.525

13.439
9.086

22.525

97.850
97.850

3.932
12.831

3.000
0

72.000
1.496

19.910
97.257

210.426

4.182.326

31-12-2018

10.725
10.725

4.271.157
4.271.157

13.531
8.896

22.427

116.831
116.831

2.692
11.000

5.000
1.731

0
0

67.810
88.233

4.509.373
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2019

BATEN
 
Exploitatie landerijen
Opbrengst landerijen (vrijval afkooprechten)
Verkoopopbrengst landerijen
Pachten, jachthuur, overige inkomsten landerijen
 

Waterschapslasten landerijen
Overige kosten beheer landerijen
 
 
Exploitatie woningen
Werkelijk ontvangen huur woningen
Fictieve commerciële huur woningen
 

Belastingen en verzekeringen
 
 
Exploitatie Hofjes
Werkelijk ontvangen huur hofjes
Fictieve commerciële huur hofjes
 

Onderhoud
Belastingen en verzekeringen
Energie
Overige lasten
 

Werkelijk 2019

87.720
743.853
266.909

1.098.482

-10.849
-27.581

1.060.052

4.084
0

4.084

-711
3.373

161.952
158.048
320.000

-45.407
-4.349

-15.662
-8.848

245.734

Begroot 2019
 

300.000

4.084

84.267

Werkelijk 2018

67.810
0

294.782
362.592

-13.095
-30.567

318.930

4.084
0

4.084

-723
3.361

157.278
0

157.278
-

-70.008
-8.106

-15.672
-8.427

55.065
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2019

Rente spaargelden
Rentebaten
 
 
Herwaardering landerijen
Herwaardering Hofjes en woningen
Herwaardering landerijen a.g.v. erfpacht
Herwaardering landerijen
 
 
Voordelig/(Nadelig) koersresultaat effecten
Koersresultaat
 
 
Vrijgevallen donaties
Vrijgevallen donaties
Vrijgevallen donaties Henriëtte Hofje
 
 
Dit betreft toegekende donaties die niet, niet tijdig of 
niet volledig zijn opgevraagd.
 
Diverse baten
Diverse baten
 
 
Het betreft hier voornamelijk posten met betrekking 
tot voorgaande jaren.
 
 
 
 
 
 
 

Werkelijk 2019

6.908

46.740
-895.910
765.826
-83.344

11.247.534

342.335
11.890

354.225

614

Begroot 2019
 

5.000

0
0
0
0

2.617.225

250.000
0

250.000

0

Werkelijk 2018

5.060

0
0

937.862
937.862

-3.886.046

279.033
0

279.033

13.528
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2019

LASTEN 
 
Donaties
Donaties
Donaties inzake Henriëtte Hofje
Donatie inzake fictieve commerciële huur
 
 
Salarissen en vergoedingen
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Personeelskosten
 
Dotatie pensioenverplichtingen
Onttrekking pensioenverplichtingen
 
 
Ultimo 2019 had de stichting twee medewerkers 
in dienst (1,9 fte). De overige personeelskosten 
bestonden uit reiskosten en onkostenvergoedingen.
 
Bureau- en beheerkosten
Huisvesting 
Advies, rapporten en controle
Communicatie en vergaderingen
Bureau en automatisering
Overige kosten
Overige huisvestingslasten 
 
Kosten effectenbeheer
Effectenbeheer

Werkelijk 2019

2.502.345
45.000

158.048
2.705.393

188.223
21.369
40.973 
10.161

260.726
10.000

-17.306
253.420

35.743
62.042

3.046
14.652
14.031

129.514

299.037

Begroot 2019
 

2.600.000

185.000
20.180
40.000 

9.830
255.010

10.000
-16.500

248.510 

 

138.600

0

Werkelijk 2018

2.997.801
61.500

0
3.059.301

182.811
19.962
39.337
10.029

252.139
10.000

-16.181
245.958

41.498
56.862

9.190
13.879
28.630

150.059

289.285

JAARVERSLAG 2019 • 31



Financieel jaarverslag

BIJLAGE

 beleggingen
 per ultimo

75.469.749

81.025.394

85.114.222

83.288.194

71.620.788

80.587.340

85.664.384

83.532.708

90.288.858

95.390.954
 

102.412.569

102.571.842

106.576.702

107.617.202

102.510.893

112.665.447

donatiebudget

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.000.000

2.250.000

2.500.000

2.600.000

2.600.000
 

2.550.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

3.000.000

2.600.000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 opbrengst
 beleggingen

2.965.239

3.185.959

3.220.325

3.108.692

3.942.083

4.020.770

3.174.115

3.062.489

2.911.859

3.108.879
 

2.204.363

365.804

432.817

464.395

382.416

1.316.067

toegekende
donaties

1.968.980

2.322.284

2.351.370

2.525.855

2.473.441

1.959.330

2.046.906

2.637.244

2.518.470

2.705.400
 

2.311.677

2.714.604

2.379.773

2.944.782

3.059.301

2.705.393

koersresultaat
effecten

5.991.879

5.109.447

2.363.589

-3.201.866

-12.885.162

5.148.176

3.532.553

-3.048.598

4.142.640

2.235.625
 

5.799.741

2.703.121

6.377.275

3.804.208

-4.175.747

11.247.534

aantal
donaties

269

289

413

374

510

580

505

684

271

318
 

252

301

315

300

306

 338
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Eisenhowerlaan 134 

2517 KN Den Haag  

Postbus 87830 

2508 DE Den Haag 

Tel: (070) 354 89 87 

Fax:  (070) 354 15 95 

info@gba-adviseurs.nl 

www.gba-adviseurs.nl 

KvK: 27329406 

 

Becon nr.: 33.90.03 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE 
ACCOUNTANT 
 
Aan: het college van regenten van Stichting Roomsch Catholyk Oude Armen 
Kantoor 
Referentie: RM/50726/2020-C04.008 
 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Roomsch Catholyk Oude Armen 
Kantoor te Amsterdam gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting 
Roomsch Catholyk Oude Armen Kantoor per 31 december 2019 en van de staat 
van baten en lasten over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende 
RJ-Richtlijn 640 “Organisaties-zonder-winststreven”, die zijn uitgegeven door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019; 
2. de staat van baten en lasten over 2019;  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook 
de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de jaarrekening'. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Roomsch Catholyk Oude Armen Kantoor 
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 

 het bestuursverslag; 
 de overige gegevens. 

 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
 alle informatie bevat die op grond de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 

“Organisaties-zonder-winststreven”, die zijn uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving.. 

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 640 “Organisaties-zonder-winststreven”, die zijn uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het college van regenten  is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de 
overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 
“Organisaties-zonder-winststreven”, die zijn uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het college van regenten voor de jaarrekening 
Het college van regenten is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 “Organisaties-
zonder-winststreven”, die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. In dit kader 
is het college van regenten verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
college van regenten noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van regenten afwegen of de stichting in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het college van regenten de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van regenten het voornemen heeft om de 
stichting te liquideren of de activiteiten van de stichting te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. 
 
Het college van regenten moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 
 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 
 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; 
 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van 
regenten en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 
 

 het vaststellen dat de door het college van regenten gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen 
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
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moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.  
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 
 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 
 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met het college van regenten onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
Den Haag, 8 april 2020 
 
GBA Accountants 
 
 
 
 
mr. G.J. Mersch AA RB 
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Governance

College van Regenten
Het College van Regenten kwam in het verslagjaar vijf keer in 
vergadering bijeen.
De Giftencommissie, bestaande uit de voorzitter van het College 
van Regenten, de heer Van Wassenaer, en mevrouw De Pater 
(directeur), adviseert het College van Regenten met betrekking 
tot de donatie-aanvragen. De Financiële Commissie, de heer 
Van Wassenaer en penningmeester mevrouw Jansen Verplanke, 
bespreekt met de externe accountant de jaarrekening en met de 
vermogensbeheerders het beleggingsbeleid. 

Vermogensbeheer
Het beheer van het vermogen is ondergebracht bij een 
professionele vermogensbeheerder die binnen het mandaat 
zelfstandig het vermogen, belegd in effecten, beheert. Een analyse 
van onze aandelenpositie heeft laten zien dat onze aandelen voor 
ruim 97% zijn belegd in bedrijven/fondsen die voldoen aan de 
gebruikelijke ESG criteria. 

Landerijen
De rentmeester draagt zorg voor het beheer van de landerijen. 

Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland (FIN)
Stichting RCOAK is lid van de FIN en onderschrijft haar 
gedragscode. Het College van Regenten van Stichting RCOAK 
verklaart te voldoen aan de FIN-Normen Goed Bestuur en heeft 
daartoe de jaarlijkse Verklaring Naleving FIN-Normen Goed Bestuur 
ingediend, die periodiek getoetst wordt (meest recent in 2018). 
Mevrouw De Pater is vicevoorzitter van het bestuur van de FIN. Tot 
medio november 2019 trad zij op als waarnemend voorzitter. 

Fonds op Naam
Fonds op Naam Henriëtte Hofje maakt sinds 2016 deel uit van 
Stichting RCOAK. 

Bestuur en Beheer Stichting RCOAK
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• regent Stichting Twickel
• voorzitter Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn
• voorzitter Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds
• penningmeester Leids Universiteits Fonds
• penningmeester Carnegie-Stichting

mr. C.A. (Cilian) Jansen Verplanke 
Geboren 1965, lid sinds 2014 en vanaf 2018 penningmeester van 
het College van Regenten Stichting RCOAK  
• partner/oprichter Karmijn Kapitaal
• bestuurslid Young Pianist Foundation
• secretaris Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO 

Bank

prof.mr. J.S. (Jeroen) Kortmann
Geboren 1974, lid College van Regenten Stichting RCOAK sinds 
2017
• advocaat en partner bij Stibbe Amsterdam
• hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (European 
 Tort Law)
• lid Tuchtcommissie KNSB
• lid Redactieadviesraad Tijdschrift voor Privaatrecht

mr. drs. T.S.M. (Therese) van Schie
Geboren 1960, lid College van Regenten Stichting RCOAK 
sinds 2015
• directeur/eigenaar TSM van Schie consulting BV
• voorzitter Raad van Toezicht Stichting Dance4life
• voorzitter Raad van Commissarissen STIHO BV
• lid Raad van Toezicht Stichting Frans Hals Museum
• lid bestuur Vereniging Rembrandt
• lid Raad van Toezicht (auditcommissie) CITO
• lid  Raad van Toezicht Openbare Bibliotheken Amsterdam (OBA)
• lid Raad van Toezicht Stichting Haarlem Marketing  

Bestuursreglement en Beleggingsstatuut
De Stichting kent een bestuursreglement waarin onder andere de 
zittingstermijnen van de regenten en de herbenoemingsprocedures 
zijn geregeld. Ook heeft de Stichting een beleggingsstatuut. 

Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting RCOAK is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). 

Nalaten
Stichting RCOAK staat open voor legaten, nalatenschappen, 
schenkingen en Fondsen op Naam. In het recente verleden is 
gebleken dat vermogende particulieren, die willen bijdragen aan 
het welzijn van ouderen of andere kwetsbare groepen, Stichting 
RCOAK een aantrekkelijk fonds vinden vanwege ons transparante 
beleid, lage kosten, deskundigheid, gedetailleerde bekendheid met 
“de markt” en degelijk vermogensbeheer. Vanzelfsprekend houden 
wij bij de besteding van (de rendementen van) schenkingen en 
legaten rekening met specifieke wensen en voorwaarden vanuit de 
schenker/erflater. 
 

College van Regenten

mr. D.C. (Diederik) van Wassenaer 
Geboren 1957, lid sinds 2010  en vanaf 2018 voorzitter van het 
College van Regenten Stichting RCOAK
• ING Group Global Head Research and Regulatory and 

International Affairs
• voorzitter Raad van Commissarissen Bank Mendes Gans NV
• lid Bestuur ING Bank Nederland
• lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW 
• lid Raad van Commissarissen ING DiBa AG
• lid Executive Board American Chamber of Commerce 
 in The Netherlands
• lid Rijkscommissie voor Export
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prof. dr. mr. B.A.M. (Anne-Mei) The 
Geboren 1965, lid College van Regenten Stichting RCOAK sinds 
2014
• directeur/eigenaar Tao of Care BV
• bestuur Stichting Kammeraat
• initiatiefnemer Social Trials
• bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie,
 Universiteit van Amsterdam
• lid bestuur ZIF
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Cultuurparticipatie
Stichting Grachtenfestival
Stichting Haarlems Studenten Koor
Stadsdorp Centrum Oost
Stichting Storm
Stichting Waterlandse Theaterprojecten Neeltje Pater
Doorstart Kwartiermakers Lang Leve Kunst
Stichting Het Cultuurgebouw
KOO
Stichting Topaze
Stichting Rotterdam International Fringe Festival
Stadshart Bewoners Initiatief Groep/ BIG Westwijk
Stichting Volle Grond
Bewonersorganisatie Buurtstation
Stichting Fit-ART
Stichting Nondeju
Theater de Generator
Stichting Joep Productions
Klaproos & gember
Stichting Cultuurpodium Geijsteren
Stichting Ontcommer
Stichting Rotterdamse Dakendagen
Stichting Amstelring Groep
Stichting Zuidplas MuziekFestival
Stichting Seniorentheater De Rimpel
Sevagram Verwenzorg
Roseländer Combo
Stichting Oud Alkemade
Stichting Vocallis
Stichting VOX Muziektheater
Stichting Muziekkoepel Nering Bögel Worpplantsoen
Vitalis WoonZorg Groep
Stichting Wijks Atelier
Stichting BedtimeStories
Stichting BedtimeStories
Stichting VOX
Stichting Kunst in de Zorg
Stichting Fort van de Verbeelding
Ferry de Jong Music
De Haagse Hogeschool
Christelijk Fanfarecorps Psalm 150 Dinxperlo
Stichting Aan de Slinger
Fanfare Wilhelmina

Amsterdam
Haarlem
Amsterdam
Utrecht
Broek in Waterland
Nederland
Hoofddorp
Den Haag
Den Haag
Rotterdam
Amstelveen
Rekken
Den Haag
Gelselaar
Zutphen
Leiden
Rotterdam
Vinkel
Venray
Berg en Dal
Rotterdam
Amsterdam
Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeuwarden
Heerlen
Roosendaal
Oude Wetering
Hombourg
Rotterdam
Deventer
Eindhoven
Wijk bij Duurstede
Den Haag
Den Haag
Alem
Amsterdam
Utrecht
Rotterdam
Den Haag
Dinxperlo
Houten
Vlodrop

 
€14.000

€500
€ 800

€ 3.500
€ 1.000

€ 75.000
€ 5.000
€ 2.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 2.500
€ 4.000
€ 1.500

€ 30.000 *
€ 6.250
€ 2.210

€ 850
€ 3.200
€ 5.000
€ 1.100
€ 5.000
€ 5.000

€ 950
€ 1.500
€ 2.000

€ 600
€ 4.500
€ 1.000
€ 3.000
€ 1.000
€ 5.150
€ 1.500

€ 10.000
€ 2.000
€ 1.500
€ 5.000

€ 20.000
€ 900

€ 7.500
€ 3.660
€ 5.250
€ 1.000

Concerten voor ouderen
De Vier Temperamenten
Stadsdorpkoor 10 acht 10
Met zijn tweetakt
Samen Smelten-Huiskamerfestival
Doorstart Kwartiermakers Lang Leve Kunst
Route 65 Vervolg
Zandlopers
Creatief Actief@Topaze@Transvaal 2019
North Sea Round Town 2019 Buurtconcerten
Fire Choir Concert
Bijna Vergeten Verhalen
Leven, een gedicht!
Kwiek-Zilver
Nondeju!
The Hug
Wilde Haren
Improvisatietheater
Bevrijdingsconcert
Workshop Vespers Nijmegen
Rotterdamse Dakendagen 2019
Kamermuziekconcerten
10-jarig jubileum
De Rimpel maakt wat los
Schatgraven
Bevrijding - Muziek geeft een beter leven
40 jaar Museum Oud Alkemade
Festival Vocallis, optredens in Zuid-Limburg
Poor Thing De melancholie van een stilleven
Seniorenfestival Old Dèventer
Bouwjaar Blits
Lang Leve Kunst in Wijk bij Duurstede
Ik wou dat ik twee hondjes was
BedtimeStories in het Erasmus MC Rotterdam
Concerten tijdens de adventsperiode
Broze verbeelding
Uitbreiding en verdieping Grijze Koppen Orkest 2019-2020
Ouderen Koor Zwijndrecht
Den Haag Filmt
Blue Lake Proms - Sound of Freedom
Oud hout
Circus Fanfares 200

Overzicht gehonoreerde projecten 2019
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Cultuurparticipatie (vervolg)
Het Klederdracht Museum
Stichting MI BOSIE
Stichting Culturall
Stichting Waar een Wil is
Stichting OMAZ Oudere Migranten Aan Zet
Maasstedelijke Koren
Stichting TOP-amateur Almere
Stichting Danspaleis
Stichting Amstelring Groep
Muziek bij de Buren
Bibliotheek Deventer
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
Stichting Stadsparels
Stichting Muziek Jong voor Oud
Stichting Stoute Schoenen
Stichting Bachweken Lochem
Stichting Creatief Welzijn Senioren
ElkWelzijn
Stichting Rotterdam in Koor
Westland Cultuurweb
Stichting Productiehuis Firma van Gelder
Stichting STRP
Zoetermeers Dameskoor
* (ten laste van budget LLK doorstart kwartiermakers 2018)

Cultuurparticipatie psychogeriatrie
Stichting Bloem
Kenniscentrum Kunst & Samenleving
Vitalis Zorg Groep (locatie Vitalis Peppelrode)
Magentazorg
Stichting Odensehuis Culemborg
Stichting Allerzielen Alom
Stichting Philomela
Stichting Orwoet
Stichting VisiteClowns
Stichting Klos Media
Het Kempisch Kamerkoor
Stichting Amstelring Groep
CODA Museum
Stichting Metamorphosen
Stichting KRACHTVOER Theater
Stichting van Houten&co

Amsterdam
Eindhoven
Schiedam
Exloo
Den Haag
Rotterdam
Almere
Amsterdam
Amsterdam
Arnhem
Deventer
Haarlem
Haarlem
Klimmen
Tilburg
Lochem
Rotterdam
Culemborg
Rotterdam
Naaldwijk
Tricht
Eindhoven
Zoetermeer

Nieuw Vennep
Groningen
Eindhoven
Heerhugowaard
Culemborg
Amsterdam
Amsterdam
Eindhoven
Wageningen
Den Dolder
Veldhoven
Amsterdam
Apeldoorn
Nederhorst den Berg
Haarsteeg
Houten

€ 7.000
€ 1.500

€ 10.000
€ 5.000
€ 9.000
€ 1.250
€ 4.500
€ 8.500
€ 6.000

€ 15.000
€ 5.000
€ 3.500
€ 8.000
€ 3.500
€ 7.500
€ 1.180
€ 3.000
€ 8.000
€ 5.000

€ 12.000
€ 2.500
€ 5.000
€ 1.000

€ 359.351

€ 4.000
€ 5.000
€ 8.000
€ 5.580
€ 2.500

€ 10.000
€ 5.000
€ 7.500
€ 8.000
€ 8.000

€ 450
€ 1.520
€ 2.500
€ 1.300

€ 10.000
€ 5.000

Kotomisi, de kracht van klederdracht
Sranan Wowojo 2019
Delen is Vermenigvuldigen
Kerstshow Hippisch Centrum Exloo
HAYAT, levensverhalen van Turkse en Marokkaanse ouderen in Den Haag
In de Gloria
Advocaatje Met Slagroom
Buurt Community
Kerstconcert
Muzikale ontmoetingen in verzorgingshuizen
Levensverhalen vastgelegd
De Grote Kerstrevue.
Stadsreporters Amsterdam Nieuw-West
Muziek Jong voor Oud
Wie trekt de stoute schoenen aan
Bach aan huisconcerten
Muziektheater Silver Sound Singers
Boekbezoek
Rotterdam in Koor
Kunstkracht 55+: op zoek naar verborgen talent
Vrijheid...... daar zit muziek in!
Deep Hanging Out
Concert Gek met Ouderen

Liedjes van toen met een ode aan Lou Bandy
Dichtbij met Muziek
Samen kunst beleven
Muzikale improvisatieworkshops
Fotoproject mijn leven in beeld
Testament Ongekend! 2.0
Knuffelconcerten
(ont)moeten & (ont)zorgen
VisiteClowns
Voor jou alleen
Messiah - Händle with care
Dansen met ouderen
Ma
Optredens Metamorphosen Strijkorkest
Neuzen
Geheugenkoor
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Cultuurparticipatie psychogeriatrie (vervolg)
Stichting Bloem 
Stichting De Waalboog

Diversen
RCOAK intern budget kleine giften
Avance Impact
Samenwerkende Fondsen Cariben
Samenwerkende Fondsen Cariben
Samenwerkende Fondsen Cariben
Deltaplan Dementie

Gezelligheid en ontmoeting
Seniorendiner Tulpentuin en Rozentuin
Stichting Breiclub
Stichting Oog voor Utrecht
Stichting Residence De Stek
Stichting Met je hart
Stichting Goed doen voor een ander
Wijkraad Noord Leerdam
Stichting Thuishuis Harderwijk
Stichting Hollandse Luchten
Stichting Birgen di Rosario
Via Adviescollege Curaçao
CEDE Aruba
Home Away From Home taking care of The Golden Age 
Foundation
Wijkoverleg Venlo Noord
Vitalis Zorg Groep (locatie Vitalis Vonderhof)
Vereniging Humanitas
Stichting Stadsonderneming Zutphen
Bewonersvereniging De Componist
Participe Amstelland
Vrienden Spaarne Gasthuis
Stichting Beheer Badhuis
Stichting Betrokken Ondernemers Breda
Stichting de Boshalte
VayaV Cooperatie UA
Stichting TijdVoorActie
Axclusief
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé

Nieuw Vennep
Nijmegen

Landelijk
Cariben
Cariben
Cariben
Curaçao
Amersfoort

Voorburg
Koekange
Utrecht
Castenray
Boxtel
Haarlem
Leerdam
Harderwijk
Bergen
Curaçao
Curaçao
Aruba
Philipsburg Sint Maarten

Venlo
Eindhoven
Amsterdam
Zutphen
Utrecht
Amstelveen
Haarlem
Amsterdam
Breda
Amsterdam
Koudekerk aan den Rijn
Ede
Axel
Aalten

€ 4.000
€ 3.000

€ 91.350

€ 4.500
€ 12.324

€ 2.150
€ 4.232

€ 14.810
€ 750

€ 38.766

€ 500
€ 1.000
€ 2.800
€ 5.000

€ 30.000
€ 5.200
€ 1.500
€ 2.500
€ 6.500

€ 11.040
€ 12.500
€ 15.000
€ 10.894

€ 4.000
€ 9.000

€ 15.000
€ 20.000

€ 1.100
€ 7.000

€ 920
€ 5.000
€ 2.000
€ 5.000
€ 9.000
€ 4.375
€ 2.000
€ 5.000

Liedjes van Harry Bannink en Annie M.G. Schmidt
Contactclowns Honinghoeve en Meidoorn

Budget voor kleine donaties diverse goede doelen
Impact onderzoek Cariben
Advieskosten Bovenwindse eilanden
Advieskosten Bovenwindse eilanden
Kosten Adviescollege Curaçao 2019
Contributie Deltaplan Dementie

Seniorendiner
De rollende Breibol
Oog voor Breien/Oog voor Jam
Residence De Stek
Met je hart Groeiplan 2019(-2022)
Buurtestafette Amsterdam
Samen in Noord
Thuishuiselijke zondagen
Laat Bloeien
Huntu Grandi den mi Bario
Microprojecten Curaçao
Microprojecten Aruba
Keeping our seniors Active After Retirement

De instap
VonderBoys A GRAND DAY OUT!
Impactproject WE ZIEN ONS
De Ontmoetingsvereniging
Kerstbijeenkomst
Kom erbij en Schuif aan!
Thuis in het Spaarne Gasthuis
Alive & Cooking
Verwenzorgweek
Winterpaviljoen de Boshalte
Leuk voor Elkaar Amsterdam
Ontmoetingsfeest
Voor Altied Jong
Aanschaf elektrische auto
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Gezelligheid en ontmoeting (vervolg)
Stichting NL Cares
Shanti Transvaal
Stichting Aemstie Alive
Dagbesteding GGZ Osdorperhof Cordaan
Stichting Oog voor Utrecht
Zorginstellingen Pieter van Foreest, locatie Die Buytenweye
KBO-Brabant
Deventer Huisgenoten
Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg

Gezelligheid en ontmoeting psychogeriatrie
Zonnehuisgroep Noord
Vitalis Brunswijck
Stichting Vrienden van Sydehem
Vivium Zorggroep 
Female Economy
Stichting Zeeuws Weerzien
Vivium Zorggroep/De Bolder
Stichting Alles voor Mekaar
Huize Het Oosten
Surplus
Mosae Zorggroep
Odensehuis Culemborg

Gezond leven
Fietsmaatjes Leerdam
Stichting Vrienden van het UMC Utrecht
Stichting Oisterwijk Centraal
Stichting Powergarden i.o.
VSC Mijn Scoottie
Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN)
Stichting Humanitas Rotterdam
Stichting ZINN
IVN Roermond e.o.
ZorgSaam thuis en ouderenzorg
Jeu de Boules Club Horst
Stichting Vrienden van ‘t Heem
Stichting Cordaan
Palet Welzijn
Gorkumse atletiek-en triathlonvereniging Typhoon

Amsterdam
Den Haag
Burgh-Haamstede
Amsterdam
Utrecht
Delft
‘s-Hertogenbosch
Deventer
Tilburg

Zuidhorn
Eindhoven
Braamt
Huizen
Amsterdam
Veere
Huizen
Vlijmen
Bilthoven
Breda
Maastricht
Culemborg

Leerdam
Utrecht
Oisterwijk
Rotterdam
Venlo
Assen
Rotterdam
Haren
Heythuysen
Hulst
Horst
Udenhout
Amsterdam
Gouda
Gorinchem

€ 13.750
€ 3.000
€ 3.000

€ 850
€ 2.200
€ 2.500

€ 15.000
€ 5.000
€ 3.850

€ 242.979

€ 3.000
€ 3.000
€ 3.190
€ 3.000
€ 7.500
€ 5.000
€ 4.000
€ 1.867
€ 2.000
€ 4.800
€ 3.000
€ 4.500

€ 44.857

€ 2.000
€ 2.200
€ 5.000
€ 6.000

€ 500
€ 5.000
€ 2.250
€ 4.200
€ 3.600
€ 3.000
€ 7.500
€ 2.976
€ 3.000

€ 600
€ 1.800

Warme Winter Weken 
Ouderenactiviteiten
Goud voor Oud
Kerstdiner
Oog voor contact
Zorgrobot Zora
Experiment De Ouderenlijn
Thuis in Deventer
Sinterklaasviering

Aanschaf Qwiek up voor Zonnehuis Oostergast
Aanschaf CDRL
Aanschaf Qwiek up
Aanschaf Qwiek up voor locatie Torendael
AlzheimerFluisteren
Herinneringskrant Zeeuws Weerzien
BelevenisTafel
Koesteren van herinneringen
Belevenistafel
Paro, de robotzeehond
Een mooi leven in Campagne Maastricht
OdenseActief!

Fietsmaatjes Leerdam
Geriatrie UMC Utrecht in beweging
Ontmoeting in Beweging
Powergarden Rotterdam
Start Scootmobielclub
Samen vissen
Golden girls, buikdansen voor eenzame ouderen
Duofiets voor De Burcht in Hoogezand
Realisatie beleef- beweegtuin
Aanschaf duofiets
aanleg Jeu de Boulesbanen
Plaatsen van bankjes in het park
Aanleg pluk en proeftuin
Beweeg en trainingsmateriaal
Beweeggroep senioren



PROJECTEN 2019 • 42

Gezond leven (vervolg)
Stichting Welzijn Oud en Jong (WOEJ)
Cicero Zorggroep
Vereniging voor dorpsbelangen Oosternieland
Stichting Nationaal Ouderenfonds
Stichting Vrienden van Almenum
Stichting Patyna, vestiging Aylva State
Welzijn Middelburg
Senso Voerendaal
Stichting d’Aole Turfstee
Stichting Omnium Sport De Westrand/Vereniging Westrand Boulers
Stichting Surplus Welzijn
Cicero Zorggroep
Zonnehuisgroep Noord
Stichting Samen RKC
TC Fair Play
Vereniging Dorspbelangen en Volksvermaken Farmsum
Stichting Duofiets Hoogeloon
MFC ‘t Wijkhuis
Stichting Ons Raadhuis
Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen
Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn
GoldenSports

Gezond leven psychogeriatrie
De Zorggroep
Stichting ZaaiGoed
Stichting Amstelring Groep
BrabantZorg
Stichting Zorgbalans
Stichting NiKo - locatie De Palatijn
Alzheimer Nederland afdeling Stad Utrecht
Stichting Surplus Zorg
Stichting Vrienden van De Kleine Weide
Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Liesvelden
Het Parkhuis
Zorgcentrum Anker
Stichting tbv Bloemenpluktuin Eikenburg i.o.
Stichting PCSOH
Zorgboerderij de Molenhoeve

 

Voorburg
Brunssum
Oosternieland
Amersfoort
Harlingen
Witmarsum
Middelburg
Voerendaal
Oranjedorp
Wervershoof
Oudenbosch
Brunssum
Zuidhorn
Waalwijk
Vianen (NBr)
Farmsum
Hoogeloon
Den Helder
Velp
Kloosterzande
Alphen aan den Rijn
Amsterdam

Venlo
Haarlem
Amsterdam
Oss
Haarlem
Alkmaar
Utrecht
Zevenbergen
Renswoude
Beek en Donk
Dordrecht
Kesteren
Eindhoven
Hoofddorp
Nieuw-Lekkerland

€ 3.700
€ 4.000
€ 1.000

€ 50.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 2.500
€ 5.000
€ 3.500
€ 3.500

€ 10.000
€ 3.750
€ 3.500
€ 2.500
€ 3.000
€ 5.000
€ 3.000
€ 2.500

€ 12.400
€ 4.000
€ 8.000

€ 10.000
€ 200.476

€ 7.700
€ 10.000

€ 7.000
€ 1.680
€ 3.000
€ 4.500
€ 1.500
€ 1.265
€ 4.500
€ 7.500
€ 8.000
€ 6.000
€ 5.000
€ 6.500
€ 6.000

€ 80.145

Bewegen voor ouderen
SilverFit3D voor bewoners van ‘t Brook
Cultuur aan het stuur
OldStars Sport
Beweegtuin
Ouderen in beweging
Biljarten verbindt
Fietsplezier
Aanleg Jeu de Boulesbanen en aanschaf koersbalmatten
Uitbreiding Jeu de Boulesbanen
De Ganshoek
Duofiets voor de bewoners van Aan de Bleek, Schinveld.
Duofiets voor Zonnehuis Oostergast
RKC Oldstars toernooi
Overkapping jeu de boules banen
Aanleg Outdoor Fitnesspark  Borgshof
Duofiets
Samen eten
Wellness en Gezondheid
Duofiets voor WZC Antonius
Fietsmaatjes
Opschaling GoldenSports

Bewoners ZC Bergh in beweging
Weldadige ontmoetingsplek voor ouderen
Groenbeleven op hoogte
Aanschaf braintrainer voor locatie Dijkstaete
De actieve tuin
Aanschaf SilverFit
De week van de Dementie
Beweegweek voor ouderen
Aanschaf Silverfit Mile en Beentrainer
Overdekte beweegtuin
Fitness ruimte voor jonge mensen met dementie
De Ankertuin
Bloemenpluktuin Eikenburg
Realisatie belevingstuin zorgcentrum Horizon
Inrichting beleeftuin
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Intergenerationele benadering
Stichting De Nieuwe Poort
Stichting Start to Dance
Coöperatie Austerlitz Zorgt
Stichting Power Burgers voor Burgers
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan
Damstede Lyceum
Talma Urk
Stichting Matthäus Amsterdam
Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel
Enactus Netherlands
Stichting Kudde
Stichting DWDW
Stichting ProFor
Stichting Kunst & Cultuur
Stichting Evertshuis
Serve the City
Pra Muziektheater
Stichting Toen Nu Dan
Stichting PeerGrouP
Stichting Ondernemershuis-op-Zuid
Stichting Gouden verhalen
Stem in de Stad
stichting Leergaloos
Stichting LEVENSWIJS
Stichting TijdVoorActie
Studio Moio
Stichting Hart voor Zwolle
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan

Intergenerationele benadering psychogeriatrie
Danstheater VOS

Ondersteuning bij dagelijks leven
Stichting Vrienden van Ave Maria
Stichting de Cultuur Kameleon
Samenwerkende Fondsen Cariben
Reda Sosial
Stichting Birgen di Rosario
Sociaal Cultureel Centrum De Schalm

Amsterdam
Capelle aan den IJssel
Austerlitz
Enschede
Amsterdam
Amsterdam
Urk
Amsterdam
Zwolle
Amsterdam
Amsterdam
Bedum
Amsterdam Zuidoost
Assen
Bodegraven
Rotterdam
Amsterdam
Winterswijk
Donderen
Rotterdam
Haarlem
Haarlem
Utrecht
Middelrode
Ede
Leiden
Zwolle
Aalten
Amsterdam

Haarlem

Geulle
Curaçao
Stint Maarten
Willemstad
Curaçao
Nieuw-Amsterdam

€ 1.500
€ 2.500

€ 25.000
€ 2.200

€ 10.000
€ 1.905
€ 5.000

€ 562
€ 7.500

€ 15.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 1.500
€ 7.500
€ 5.000
€ 1.140
€ 8.500
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 3.000
€ 2.500
€ 8.000

€ 10.000
€ 15.000
€ 15.000

€ 2.500
€ 3.700

€ 15.000
€ 194.507

€ 16.086
€ 16.086

€ 2.800
€ 10.000
€ 15.000
€ 22.562
€ 20.000

€ 7.000

Valentijnsdag 
Ieder zijn verhaal
Austerlitz Verbindt
Jong ontmoet (G)oud
Collegereeksen
KunstKoeriers
Muzikale Ontmoetingen
Bezoek ouderen aan Mattheus Go!
Vrijheidsontbijt in vrijheid kiezen
Enactus: Next Level
Succes, een verbindend community theaterproject
Verhalen van Vroeger
Viering moederdag 2019
Hoe Groot is Jouw Wij?
In de kern
Ontmoetingsmiddag ouderen in Overschie
Deining in de Duif
Toen Nu Dan vrijheidsviering
Niemand is hier eenzaam
Ons Rotterdam - Jong & Oud in .......
Gouden Boeken
Blik op Geld
Intergenerationeel leren op de basisschool
Theatervoorstelling
Opschaling jongeren vrijwilligersnetwerken
HangOuds
Hart voor Zwolle
Jong-belegen intergenerationeel bevrijdingsfestival
OGJG Brabant

Omarm me

Nieuwe maaltijdkoffertjes
Internetcursussen
Matching project
Ondersteuning 17 projecten op Curaçao.
Aanschaf hulpmiddelen
Koken in MFC De Schalm
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Ondersteuning bij dagelijks leven (vervolg)
Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen OVGG
Stichting Vrienden van het Ellertsveld
Stichting AnderBeeld
Stichting MuzeRijk
Stichting De Verbinding
Stichting Max Maakt Mogelijk (De Soresdienst)
Stichting Saam Welzijn
Stichting Iedereen een maaltijd
Vrijwilligers Centrale Amsterdam
Stichting JOW! Nederland
Stichting Present Amsterdam
De Witte Raaf
Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk (GO)
SCC Stichtsevecht Computer Café
Zebra Welzijn
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam
Dorpsraad Itteren

Ondersteuning bij dagelijks leven psychogeriatrie
Stichting Odensehuis Leeuwarden
Goeie Buurt
Participe Amstelland
Stichting Here & Now, Interdisciplinary Instant Composition
Stichting Nisa for Nisa
Stichting Algemene Bejaarden Zorg (SABA)
Stichting Odensehuis / Landelijk Platform Odensehuizen
Stichting Odensehuis Doorwerth
Stichting Philadelphia zorg
Stichting Inloophuis Koudekerk e.o.
Stichting Diversiteitsland
Het Buurtcollectief
Alzheimer Nederland
Land van Horne
Stichting Nieuw Toutenburg Fonds
Stichting Dorpshuis De Klink
Mosae Zorggroep

Ouderen voor ouderen
Voordeouderen.nl
Voordeouderen.nl

Ulft
Schoonoord
Amsterdam
Uden
Capelle aan den IJssel
Hilversum
Lemelerveld
Zoetermeer
Amsterdam
Zwolle
Amsterdam
Eindhoven
 ‘s-Gravendeel
Breukelen
Den Haag
Rotterdam
Maastricht

Leeuwarden
Groningen
Amstelveen
Amsterdam
Amsterdam
Aruba
Amsterdam
Doorwerth
Voorburg
Koudekerk aan den Rijn
Amsterdam
Den Helder
Amersfoort
Weert
Noardburgum
Nieuw-Dordrecht
Maastricht

Landelijk
Landelijk

€ 9.000
€ 5.000

€ 12.000
€ 5.000

€ 10.000
€ 50.000

€ 5.000
€ 5.000

€ 15.000
€ 4.900
€ 7.500
€ 5.000
€ 5.000

€ 500
€ 4.000
€ 7.500
€ 1.000

€ 228.762

€ 8.000
€ 5.000

€ 12.000
€ 21.000

€ 6.645
€ 14.500

€ 5.000
€ 10.000

€ 3.000
€ 10.000
€ 15.000

€ 5.000
€ 30.000

€ 8.500
€ 5.000
€ 5.000
€ 3.000

€ 166.645

€ 200.000
€ 10.000

€ 210.000

Rolstoellift
Rolstoelbus
Samen Oud
Aanschaf elektrisch vervoermiddel
Nolosha in Nederland
De Soresdienst
Dag!enDoen! in de gemeente Dalfsen
Eten met iets extra’s
Meer ouderen vrijwillig aan de slag
JowTube
Samen-redzaam
Vervanging rolstoelbus
Wielewaal shuttlebusje
Tablet voor het Senior Computer Café
Seniorengroep Wayaca
Financiële ondersteuning aan Rotterdammers in armoede
Eten in Itteren

Odensehuis Gerard Smit
Korrewegwijk Dementievriendelijk
Innovatieplan Odensehuis Amstelveen 2019
Het Huis van Lied & Geluid
Samen
Aanschaf / vervanging hulpmiddelen
Jubileumcongres
Start Odensehuis
Hydrocar voor de Snoezelruimte Phila Heeswijk
Realisatie Inloophuis Koudekerk
Vitaal ouder worden als levenskunst
Start Odensehuis
Ontwikkeling aangpaste website voor mensen met dementie
Samen vitaal en fit thuis
Pendeldienst Toutenburg
Rustruimte ouderen dagbesteding
Braintrainer voor locatie Campagne

Verdubbeling crowdfundingsacties
Aanscherping crowdfundingsformule
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Ouderen voor ouderen Psychogeriatrie (vervolg)
Stichting Ben Sajetcentrum

Palliatieve zorg
Stichting Samen Zorgen Huis Leudal
Stichting Maltezer Projecten
Stichting EMBRACE Nederland
Wit Gele Kruis St Maarten
Stichting Inloophuis Rotterdam De Boei
Stichting Zutphense Lourdes Bedevaart
Stichting Bijna Thuis Huis Nuenen
Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek, Anna’s huis
Stichting Inloophuis ‘t Anker
Hospice Oudewater
Stichting Toon Hermans Huis Emmeloord
Topaz

Sociale zorg
Stichting Jongerencultuurfonds Amsterdam
Burennetwerk Amsterdam
Stichting On & Backstage
De Regenboog Groep
Stadsboerderij Osdorp
Everyday Heroes
Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Armoede Interventies
Stichting Sant’Egidio Nederland
Stichting Wikistad
Stichting Buurthulp Oost
Filantropisch Gilde Oude Kerk Amsterdam
Protestantse Diaconie Amsterdam
Protestantse Diaconie Amsterdam
Stichting Parels voor de Zwijnen
De Regenboog Groep
Vrijwilligersacademie Amsterdam
Stichting Drugspastoraat Amsterdam
Stichting Kledingbank Amsterdam
De Regenboog Groep
Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (Stap Verder)
Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam

Amsterdam

Neer
Utrecht
Harlingen
Sint Maarten
Rotterdam e.o.
Zutphen
Nuenen
Zaandam
Mijdrecht
Oudewater
Emmeloord
Leiden

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Laren (NH)
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam Zuidoost
Amsterdam
Amsterdam

€ 13.000
€ 13.000

€ 20.000
€ 5.000
€ 3.750

€ 12.250
€ 5.000
€ 2.500
€ 5.000

€ 10.000
€ 5.000

€ 10.000
€ 2.130
€ 3.000

€ 83.630

€ 10.000
€ 20.000

€ 5.000
€ 40.000

€ 4.230
€ 10.500

€ 5.000
€ 30.000
€ 15.000

€ 8.000
€ 2.000

€ 30.000
€ 15.000

€ 8.000
€ 20.000
€ 15.000
€ 12.500
€ 15.000
€ 10.000
€ 30.000
€ 10.000
€ 25.000
€ 30.000

Hackathon met en voor ouderen in Amsterdam

Samen Zorgen Huis Leudal
Maltezer Lourdesbedevaart
EMBRACE Nederland - Palliatieve Zorg
Inrichting hospice
Wellness Cruise
Lourdesbedevaart
Start Bijna Thuis Huis
Uitbreiding Anna’s huis
Inrichting nieuwe locatie
Verhuizing en uitbreiding Hospice Oudewater
Geluidsisolatie
Inrichting familiekamer Overrhyn

Ieder kind een kans op kunst
Goede buren koppelen aan buurtgenoten
Revue ‘ff niet alleen’
Uit het krijt
Naar een Groen, Gezond & Gezamenlijk programma
Werk aan armoede in Amsterdam
Een toekomst zonder armoede?
Franciscustafel
digiBEET
Buurthulp Oost - Stap uit je Bubbel
Filantropisch Gilde Oude Kerk
Noodhulp Wereldhuis 2019
Straatpastoraat
Vetarm
Maaltijdvoorziening dak- en thuislozen
Kwaliteitstraject trainingen
Drugspastoraat Amsterdam
Hebben & Houwen, Kledingbank Amsterdam
Individuele noodhulp niet-rechthebbenden
Mensen Maken Amsterdam - ondersteuning 6 lokale Amsterdamse fondsen
Stappen Zetten
Vaste bijdrage voor exploitatie
Individuele Noodhulp
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Sociale zorg (vervolg)
Dress For Success Amsterdam
Stichting Jongerencultuurfonds Amsterdam
Stichting Leefkringhuizen
Stichting Harriet Tubman Huis
Stichting Stoelenproject
Stichting VanHarte
Arkin
Stichting Het Koffiehuis Amsterdam
Protestantse Diaconie Amsterdam
Stichting Hart voor Noord
Vrijwilligers Centrale Amsterdam
Leger des Heils

Vakantie en uitstapjes
Stichting Jeugd en Welzijn Leiden
COSBO Zomerschool voor Senioren.
Vakantieprogramma
Stichting Vrienden van Sint Elisabeth
Seniorencontact Parochie H. Bernadette Rotterdam
Buurtvereniging ‘t Kraaiennest
Ouderencommissie Achlum
Nationale Vereniging de Zonnebloem, regio Groot Amsterdam
Ontspanningscommissie Venne Appartementen ‘tRond
Stichting Laurens locatie Den Hoogenban
Oranjevereniging Juliana
Stichting Saxenburgh Groep
Stichting Buurtmensen
Buurthuis Mandelaplein
Nationale Vereniging de Zonnebloem, regio Groot Amsterdam
Stichting UitBus 55-Plus Zuidplas

Vakantie en uitstapjes Psychogeriatrie 
mr L.E. Visserhuis
GGZ centraal Veldwijk
Amsta Vondelstede

Woonomgeving 
Philadelphia

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Leiden
Almelo
Landelijk
Haelen
Rotterdam
Den Helder
Achlum
Amsterdam
Winschoten
Rotterdam
Andel
Hardenberg
Apeldoorn
Den Haag
Amsterdam
Nieuwerkerk aan den IJssel

Den Haag
Ermelo
Amsterdam

Amsterdam

€ 2.250
€ 20.000
€ 30.000

€ 5.000
€ 10.000
€ 10.000

€ 700
€ 50.000

€ 1.000
€ 15.000

€ 6.500
€ 50.000

€ 570.680

€ 1.750
€ 4.000

€ 50.000
€ 595
€ 365

€ 1.700
€ 550

€ 1.500
€ 800

€ 6.000
€ 2.500

€ 15.000
€ 4.500
€ 1.500
€ 2.500
€ 1.500

€ 94.760

€ 5.000
€ 1.000

€ 250
€ 6.250

€ 10.000
€ 10.000

Professionele kleding voor sollicitaties
Extra ondersteuning
Vaste bijdrage voor exploitatie
Opvang vrouwen en kinderen in afwachting van asielprocedure
Renovatie keuken
Reddingsactie
Kerst-Inn
Bijdrage voor exploitatie
Noodhulp via Wereldhuis tbv groep Eritreeërs die dakloos zijn geworden
Luistergroepen in Amsterdam Noord
Tijd is goud!
Lindenhofje

Zonnetje voor iedereen, weekend weg eenzame ouderen
Zomerschool voor Senioren 2019
80 zomeractiviteiten ism Oranjefonds en Fonds Sluyterman van Loo
Uitstapje naar het Boerenbondsmuseum te Gemert
Jaarlijkse busreis
Busreisje naar strand en duinen
Ouderenreisje
Vakantie Lunteren
Dagje uit 
Bewoners vaarvakantie
Ouderenuitje
Vervanging Rolstoelbussen
Bootreizen met ouderen
Ouderenactiviteiten 2019
Vakantieweekje
Viering Lustrum

Vakantieweek
Naar buiten
Een nostalgische middag naar het Zuiderzeemuseum

Samenleven, samen wonen
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Woonomgeving Psychogeriatrie
Stichting Florence Wenst
Stichting KAG Zorg
Stichting Wonen en Zorg
Zorgcentra De Betuwe
Stichting OdenseThuis
Vrienden van Aafje

Zingeving
Kerkelijke Instelling Rooms-Katholiek Pastoraat voor Doven
Humanitas District Oost, afdeling Oostelijke Achterhoek

Totaal toegekend bedrag

Onderstaande projecten zijn hierboven ondergebracht 
bij de betreffende categorie
Cariben
Avance Impact
Samenwerkende Fondsen Cariben
Samenwerkende Fondsen Cariben
Samenwerkende Fondsen Cariben
Stichting de Cultuur Kameleon
Via Samenwerkende Fondsen Cariben
Reda Sosial
Stichting Birgen di Rosario
Stichting Birgen di Rosario
Budget Cariben
CEDE Aruba
Home Away From Home taking care of The Golden Age Foundation
Wit Gele Kruis St Maarten
Stichting Algemene Bejaarden Zorg (SABA)

Ten laste van Fonds op Naam Henriëtte Hofje
Stichting Stadsonderneming Zutphen
Stichting Fort van de Verbeelding
Stichting Max Maakt Mogelijk (De Soresdienst)

Rijswijk
Bilthoven
Purmerend
Maurik
Amsterdam
Rotterdam

‘s-Hertogenbosch
Zutphen

Cariben
Cariben
Cariben
Curaçao
Curaçao
Sint Maarten
Willemstad
Curaçao
Curaçao
Curaçao
Aruba
Philipsburg Sint 
Maarten
Sint Maarten
Aruba

Zutphen
Utrecht
Hilversum

€ 12.000
€ 10.000

€ 3.000
€ 10.000
€ 15.000

€ 2.500
€ 52.500

€ 6.000
€ 3.000
€ 9.000

€ 2.743.744

€ 12.324
€ 2.150
€ 4.232

€ 14.810
€ 10.000
€ 15.000
€ 22.562
€ 20.000
€ 11.040
€ 12.500
€ 15.000
€ 10.894
€ 12.250
€ 14.500

€ 177.262

€ 10.000
€ 10.000
€ 25.000
€ 45.000

Zonder jas de deur uit
Samen werken aan een tweede leven
Inrichting huiskamers locatie De Rusthoeve
(T)Huis
Oprichting OdenseThuis
Eigen voordeur

Lourdesbedevaart voor dove ouderen
Levenstijdschrift

Impact onderzoek Cariben
Advieskosten Bovenwindse eilanden
Advieskosten Bovenwindse eilanden
Advieskosten College Curaçao 2019
Internetcursussen
Matching project
Ondersteuning 17 projecten op Curaçao
Aanschaf hulpmiddelen
Huntu Grandi den mi Bario
Microprojecten Curaçao
Microprojecten Aruba
Keeping our seniors Active After Retirement
Inrichting hospice
Aanschaf / vervanging hulpmiddelen

De Ontmoetingsvereniging
Uitbreiding en verdieping Grijze Koppen Orkest 
De Soresdienst
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Stichting RCOAK 
Keizersgracht 334 
1016 EZ Amsterdam 
T 020 623 22 88 
E postbus@rcoak.nl 
I www.rcoak.nl 

Tekst en redactie 
Bureau Stichting RCOAK 

Fotografie 
Paul Enkelaar en Patricia van der Does, 
in opdracht van Het Klederdracht Museum

Ontwerp
Taluut

Kotomisi, de kracht van klederdracht is door Stichting RCOAK 
in 2019 ondersteund. Wij zijn Het Klederdracht Museum en de 
beide fotografen zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van 
het beeldmateriaal.

Colofon


