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Hillie

Hillie houdt van de Christelijk
Gereformeerde Kerk in NieuwVennep. Hier is ze gedoopt
en getrouwd, hier zijn haar
zes kinderen gedoopt en bijna
allemaal ook weer getrouwd.
Vanuit deze kerk werd haar man
begraven en straks, als haar
tijd gekomen is, zal Hillie hier
ook liggen. Hillie voelt zich een
schaapje in de grote kudde van
de Heere.
Fotograaf: Peter van Beek
(project: Passie in beeld).
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Over Stichting RCOAK
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 kent 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 site kunt u een aanvraag
voor een donatie indienen.
Het algemene donatieprogramma staat ook open voor aanvragen
op het gebied van kunst- en cultuurparticipatie van ouderen,
zowel actief als receptief, in vervolg op het inmiddels beëindigde
themaprogramma Lang Leve Kunst. Vanaf januari 2021 zijn
aanvragen voor actieve kunstparticipatie voor ouderen uitsluitend
welkom via het Lang Leve Kunst Fonds, een samenwerkingsverband
tussen Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en het Prins
Bernhard Cultuurfonds.

Donatieprogramma Sociale Zorg

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

Bestuursverslag 2020
Stilte, ongeloof en verslagenheid, dat was de eerste reactie in de
ouderenzorg bij de eerste lockdown in maart, aldus Tineke Abma,
hoogleraar en directeur Leyden Academy on Vitality and Aging.

‘gewoon’, coronaproof, doorgegaan, want de kunstprojecten gingen
-aangepast- ook door! Een grote prestatie van de kunstenaars, de
onderzoekers en ook de betrokken zorginstellingen.

De impact van Corona op ouderen en mensen met weinig financiële
draagkracht, onze doelgroepen, is heel groot. En dat heeft zijn
weerslag op het werk van stichting RCOAK.
Na de verslagenheid kwam al snel de innovatie op gang, zowel in
de ouderenzorg als bij de armoedebestrijding. Hieronder een kort
verslag van wat er afgelopen jaar bij RCOAK is gebeurd, toegespitst
op Lang Leve Kunst en armoedebestrijding met een klein uitstapje
naar het algemene donatieprogramma.

De resultaten van het onderzoek zijn pas in de loop van 2021
bekend. De onderzoekers melden nu vooral hoeveel plezier en
zingeving ouderen ontlenen aan actieve kunstbeoefening.
Opnieuw wordt de grote waarde van kunst in de zorg aangetoond,
vanuit het perspectief van de ouderen. Maar daarmee heeft
kunst nog geen duurzame plaats in de zorg. Het is een spannend
onderzoekstraject dat uiteindelijk zeker vier/vijf jaar zal duren en zal
moeten leiden tot een verschuiving van financieringsstromen. We
zitten pas in de eerste fase.

Lang Leve Kunst
Al enkele jaren werken Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman
van Loo samen met ZonMw bij het programma Lang Leve Kunst.
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 begeleidingscommissie.

			

In maart startte het onderzoek van Leyden Academy in opdracht
van ZonMw naar de effecten van ‘onze’ Lang Leve Kunstprojecten.
En halverwege maart ging de eerste lockdown in. Al snel bleek
de creatieve kracht van veel kunstenaars. Het onderzoek is
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Bestuursverslag 2020
Een citaat van een man tussen de 70-80 jaar oud ter illustratie van
de waarde van kunstbeoefening:
“Ons werk wordt tentoongesteld in de bibliotheek. Dat is vlakbij.
Ik heb daar mijn eerste expositie over iconen gehad. Mijn icoon is
daar voor € 75 verkocht. Die vrouw, die blik in haar ogen: ‘dit vind
ik zo mooi!’ Dat ik dat heb verkocht! Dan kun je zeggen: ’wil je dat
dan verkopen?’. Nou, het geld is naar de stichting gegaan. Het
gaat mij niet om het geld. Ik heb daar voldoening aan gehad. Dat
is heel belangrijk. Voldoening van je werk.”
Voldoening, zingeving is de kern van de meerwaarde van actieve
kunstparticipatie door ouderen.
Meer verhalen van ouderen en meer informatie over het onderzoek
vindt u in het bookazine Lang Leve Kunst, Ouderen in de Hoofdrol.
Lang Leve Kunst Fonds
In oktober 2020 zou op een groot congres het Lang Leve Kunst
Fonds worden gelanceerd. Dat hebben we door corona helaas
moeten schrappen hoewel de voorbereidingen al vergevorderd
waren. Het Fonds wordt nu in de loop van januari 2021 gelanceerd
met een uitgebreide mediacampagne.
Corona heeft de waarde van kunstparticipatie nóg duidelijker
gemaakt. Het werd zo gemist door ouderen die eerste tijd. Tineke
Abma: “Dat zie ik als winst, hoe moeilijk deze periode ook is. Vooral
in verpleeghuizen lag de nadruk in die eerste golf bijna uitsluitend
op fysieke gezondheid en veiligheid. De deuren gingen dicht,
contact maar ook kunst kwamen op het tweede plan. Nu is iedereen
in de ouderenzorg er van doordrongen hoe belangrijk juist ook
sociaal welbevinden is”. Ook Anne-Mei The, lid van het College van
Stichting RCOAK, heeft daar in diverse publicaties nadrukkelijk op
gewezen.

JAARVERSLAG 2020 • 6

Armoedebestrijding
De coronacrisis dendert onverminderd voort. Velen worden door
de crisis geraakt, maar voor een grote groep mensen in Nederland
zijn de gevolgen levensbedreigend. Zij hebben niet of nauwelijks te
eten.
Vier fondsen, Haëlla, Kansfonds, de Fundatie Santheuvel, Sobbe en
Stichting RCOAK hebben in Amsterdam de handen ineen geslagen
toen bleek dat vooral in Amsterdam de gevolgen van corona
groot zijn. We zijn gestart met een inventariserend onderzoek met
medewerking van de Rijksuniversiteit Groningen naar de omvang
van de problematiek. Vooral in Amsterdam is er een grote groep
illegale arbeidsmigranten die vòòr corona zelfredzaam was maar
door corona hun baantjes in het informele circuit zijn kwijtgeraakt.
Denk aan schoonmaakwerk bij particulieren, in winkelcentra, banen
in de sierteelt, snackbars. Alles viel weg en deze groep sans papiers
heeft nergens recht op, ook niet op hulp vanuit de voedselbank.
Na de inventarisatie hebben de vier fondsen met inzet van de bij
hen bekende particuliere voedselinitiatieven maar vooral dankzij de
onvermoeibare inzet van Dominique Nientker-Spitzberg van Human
Aid Now, in enkele dagen een inkoop- en distributieorganisatie
opgezet voor de voedselhulp aan aanvankelijk 5000, maar al snel
8000 en nu 10.000 mensen in diverse stadsdelen.
De vier fondsen hebben samen in 2020 tonnen uitgegeven. Stichting
RCOAK heeft het grootste deel gefinancierd, € 280.000. Deze hulp
past bij de historie, de wortels van ons fonds. In 2021 zal dat bedrag
overigens substantieel hoger zijn, we denken aan het dubbele. De
inhoud van de voedselpakketten vertegenwoordigt een winkelwaarde
die ver ligt boven onze kosten voor de inkoop. Door scherpe
onderhandelingen door Human Aid Now wordt alles centraal tegen
bodemprijzen ingekocht. Ook de distributie vindt tegen zeer lage
tarieven plaats. Mensen uit de doelgroep rijden met oude busjes af
en aan tegen iets meer dan een vergoeding van de kosten. Het gaat
om de inkoop en distributie van gemiddeld 30 ton voedsel per week.

Bestuursverslag 2020
• Omdat het om tijdelijke noodhulp gaat is de inhoud van de
pakketten uiterst basaal. Geen koffie en thee, geen koekjes.
Wel voldoende groenten, fruit, melk en visconserven, bloem (voor
flatbread), rijst, eieren, olie. Er worden vanuit de lokale retail wel af
en toe gratis producten aangeleverd en door ons gedistribueerd.
Denk aan overgebleven chocoladeletters na Sinterklaas.
• We differentiëren naar doelgroep. Brazilianen krijgen een ander
pakket dan Afrikanen. Dit wordt zeer frequent afgestemd met de
doelgroep. De inhoud van de pakketten is dus niet standaard en
ook niet iedere week hetzelfde.

Algemeen donatieprogramma - Goed oud worden

Groeide het ons eerst als individueel fonds boven het hoofd, nu
wordt het ook te groot voor ons als gezamenlijke fondsen. In 2021
zal de samenwerking met de gemeente en ook met Rode Kruis
worden geïntensiveerd om de honger het hoofd te bieden.
Hieronder in hoofdlijnen onze uitgangspunten bij de verstrekking
van voedselhulp.
• De voedselhulp is uitsluitend bestemd voor mensen die niet
welkom zijn bij de Voedselbank. In de praktijk zijn dat de
ongedocumenteerden. Een deel verblijft wel legaal in Nederland
maar kan desondanks toch niet terecht bij de Voedselbank. We
proberen hier scherp op toe te zien. Dubbelingen in de hulp worden
voorkomen door goede samenwerking met vooral het Rode Kruis.
• Het gaat om noodhulp, per definitie tijdelijke hulp, bestemd voor
mensen die pre-corona zelfredzaam waren maar door corona
hun inkomsten, als regel verkregen in het informele circuit, zijn
kwijtgeraakt. Het gaat als regel niet om (afgewezen) asielzoekers
met uitzondering van het Wereldhuis.
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Vrijwel geen enkel project is afgelopen jaar doorgegaan conform
het oorspronkelijke projectplan. Dat leidde tot een grote stroom
telefoontjes en e-mails maar ook tot veel nieuwe aanvragen
die inspeelden op de nieuwe realiteit. Veel ‘oude’ projecten zijn
uitgesteld maar ook veel projecten zijn aangepast en er is creatief
met de beperkingen omgegaan.
Mensen worden oud in hun wijk. Daar speelt het leven op hoge
leeftijd zich af en de kwaliteit daarvan wordt sterk bepaald door
de formele maar vooral informele ondersteuning in de directe
omgeving van een oudere. Er zijn in Nederland honderden
initiatieven op buurt/wijkniveau van vrijwilligers, betrokken burgers,
die tot doel hebben de cohesie in de wijk te vergroten en de zorg
voor ouderen en andere kwetsbaren in de eigen wijk in eigen
regie vorm te geven, vaak in samenwerking met professionele
zorgaanbieders. Via de Koninklijke Nederlandse Heide
Maatschappij (KNHM) en Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE)
krijgen we aansluiting bij deze honderden burgerinitiatieven.
Dit is een spannend traject. Er is altijd een spanning tussen
het institutionele denken van de professionele zorg en het
gemeenschapsdenken van burgerinitiatieven maar ze hebben
elkaar nodig.

Bestuursverslag 2020
We overwegen ons aan te sluiten bij de Ella Vogelaar Academy
voor gemeenschapskracht, bestemd voor iedereen die wil leren
over gemeenschapskracht en vitale gemeenschappen. Dit is
een initiatief van Nederland Zorgt Voor Elkaar. Het door ons in
samenwerking met Leyden Academy ontwikkelde gedachtengoed
over hoe je plezierig en zinvol oud wordt krijgt aandacht in een
groot deel van de lesmodules en er is ook een aparte lesmodule/
workshop die wij zelf (laten) geven via de academie.
Onze projectleider Rieke Schouten besteedt op een heel eigentijdse
manier aandacht aan Goed Oud Worden voor een breed publiek via
heel aansprekende en informatieve vlogs.

Cariben
Het budget voor ondersteuning van projecten in de Cariben is
verhoogd van € 180.000 naar € 280.000 en de criteria zijn verruimd.
Hierdoor werd het mogelijk ook op de Cariben bij te dragen aan
voedselhulp voor mensen in nood. Dat is op grote schaal gebeurd.
Het opzetten van een nieuw donatieprogramma, op basis van een
in 2019 uitgevoerd onderzoek door Avance Impact, is uitgesteld tot
nà corona. Verheugend is dat we in 2020 met alle partnerfondsen
binnen de Samenwerkende Fondsen Cariben zijn overeengekomen
dit gezamenlijk op te pakken.
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staat gebleken de behandeling van alle aanvragen en communicatie
met onze aanvragers te continueren, zonder verlenging van
doorlooptijden.

Vooruitblik
2021 wordt het jaar waarin we afscheid nemen van de huidige
directeur, Frieda de Pater en Suzanne Kooij verwelkomen als nieuwe
directeur.
Het wordt ook het jaar waarin:
• de resultaten van onderzoek naar de Lang Leve Kunstprojecten
bekend worden en ongetwijfeld nieuw onderzoek wordt
voorbereid,
• we het Lang Leve Kunst Fonds lanceren in samenwerking met
Fonds Sluyterman van Loo en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
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,
• we hopelijk -in de tweede helft van het jaar- de voedselhulp aan
ongedocumenteerden te kunnen afbouwen omdat de effecten van
corona worden gedempt door grootschalig vaccineren,
• we de effecten zien van ons ingrijpend gewijzigde beleggingsstatuut met de nadruk op passieve beleggingen, daar waar we tot
september 2020 kozen voor een actief beheerde portefeuille.

Corona en het bureau van RCOAK

Het wordt in veel opzichten een nieuwe start voor Stichting RCOAK.

Corona viel samen met een aantal ingrijpende veranderingen
in onze bedrijfsprocessen en administratiesystemen. Ondanks
de overstap naar een nieuw donatie-registratiesysteem, de
oprichting van het Lang Leve Kunst Fonds met een eigen
website en registratiesysteem, de transitie naar een andere
vermogensbeheerder en zeer tijdrovende corona-aanpassingen
in bestaande en nieuwe projecten, de start van grootschalige
voedselhulp in Amsterdam, zijn we met onze kleine bezetting in

Diederik van Wassenaer
Frieda de Pater
Voorzitter College van		
directeur
Regenten Stichting RCOAK 			

Madeleine

Madeleine werd geboren in
Zwitserland. De liefde bracht
haar naar Nederland. Ze was
horlogemaker. Maar ze kon ook
lassen, timmeren, loodgieten…,
met haar handen kon ze
letterlijk alles maken. Aan de
Westeinderplas had ze een
landje met een tuin, een huis en
een schuur vol materialen en
gereedschap. Elk weekend ging
Madeleine naar het landje om
te zwemmen te rommelen, te
klussen.
Fotograaf: Peter van Beek
(project: Passie in beeld).
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Donaties 2020
Algemeen

• In 2020 is € 3.083.604 toegekend.
• In 2020 ontvingen wij 405 aanvragen.
• Hiervan zijn er 336 gehonoreerd. 17% van de aanvragen, 68 in
totaal, is afgewezen.
• Zes donaties zijn voor een deel ten laste gebracht van Fonds op
Naam Henriëtte Hofje met een totaalbedrag van € 71.000.
• Eén aanvrager heeft zijn aanvraag voor een donatie ingetrokken.
• Binnen Amsterdam is € 1.253.055 euro toegekend waarvan
€ 812.405 aan projecten binnen het budget Sociale Zorg
• Via de Samenwerkende Fondsen Cariben is een bedrag van
€ 193.371 toegekend voor ondersteuning van 14 projecten in het
Caribisch deel van het Koninkrijk.
• Binnen de categorie Psychogeriatrie zijn 42 projecten
gehonoreerd met een totaal bedrag van € 206.935.

Verdeling donatiebudget per categorie
Categorieën

Aantal aanvragen

Ouderenzorg
Algemeen
Voordeouderen.nl
Lang Leve Kunst
Psychogeriatrie
Goed oud worden
Cariben
Vakantie-impuls activiteiten
Sociale zorg
Algemeen

Toegekend bedrag

14
1
88
42
135
14
110

€ 90.100
€ 200.000
€ 637.235
€ 206.935
€ 908.557
€ 193.371
€ 75.000

41

€ 772.405

Het totaal bedrag van € 3.083.604 is ruim € 14.500 hoger dan het
in de jaarrekening genoemde toegekende € 3.069.079. Een gevolg
van het feit dat een toekenning in de categorie Lang Leve Kunst
ten laste is gebracht van het in 2019 gereserveerde budget voor de
doorstart van de kwartiermakers Lang Leve Kunst.
Gehonoreerde projecten per categorie
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Cijfers en grafieken

4,33%

336

97,4%

Het rendement op het vermogen
bedraagt in 2020 4,33%.

Van de 405 zijn er 336
gehonoreerd en 68 afgewezen.
Eén aanvraag is ingetrokken.

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

€ 424.101

€ 3.000.000

17%

Als gevolg van de coronacrisis is
€ 424.101 van het donatiebudget
besteed aan voedselhulp incl.
Cariben.

Er is € 3.083.604 toegekend aan
donaties.

17% van de aanvragen is
afgewezen.

€ 71.000

€ 1.253.055

€ 193.371

Binnen Amsterdam is een bedrag
van € 1.253.055 toegekend aan
donaties.

Voor 14 projecten in het
Caribisch deel van het Koninkrijk
is € 193.371 toegekend.

RENDEMENT VERMOGEN

CORONA VOEDSELHULP

STICHTING HENRIËTTE HOFJE

Uit het budget Fonds op Naam
Stichting Henriëtte Hofje is een
bedrag van € 71.000 toegekend
aan zes projecten.
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AANVRAGEN GEHONOREERD

DONATIEBUDGET

AMSTERDAM

ESG CRITERIA

AFWIJZINGEN

PROJECTEN IN DE CARIBEN

Cijfers en grafieken

Verdeling toegekende donaties in euro’s per categorie

In euro’s 1.000.000
per categorie
800.000

600.000

400.000

200.000
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Voordeouderen.nl

Vakantie-impuls activiteiten

Sociale zorg

Psychogeriatrie

Lang Leve Kunst

Goed Oud worden

Ouderenzorg Cariben

Categorie

Ouderenzorg algemeen

0

Cijfers en grafieken
Verdeling donaties naar budget

Verdeling donatiebudget naar regio

Ouderenzorg algemeen

Nederland

Ouderenzorg Cariben

Amsterdam

Goed Oud worden

Buitenland

Lang Leve Kunst
Psychogeriatrie
Sociale zorg
Vakantie-impuls activiteiten
Voordeouderen.nl
Totaal € 3.083.603
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Totaal € 3.083.603

Simon

Hovenier Simon hield veel van
planten. Onder zijn handen
kwamen de meest verlepte
stekjes weer tot leven. Voor
de gemeente Haarlem was hij
verantwoordelijk voor het groen.
De planten op het stadhuis
deden het zo fantastisch, dat
Simon de bijnaam ‘plantendokter’
kreeg. De planten kwamen uit de
stadskweektuinen. De tropische
kassen waren in het weekend
geopend voor publiek en Simon
verzorgde dan de rondleidingen.
Fotograaf: Peter van Beek
(project: Passie in beeld).
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Financieel jaarverslag 2020
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 4,33%.
Uit de jaarrekening blijkt dat het vermogen van Stichting RCOAK is
toegenomen van € 107,1 tot € 109,7 miljoen.
In het boekjaar 2020 is € 3,2 miljoen aan donaties toegekend, dit is
108% van het donatiebudget.
Er werden 336 donatieaanvragen gehonoreerd, in 2019 waren dit er
338. Het gemiddelde donatiebedrag per toekenning is 21% hoger
dan het jaar daarvoor.
In 2020 is een bedrag van € 807.167 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,
D.C. Baron van Wassenaer, voorzitter
C.A. Jansen Verplanke, penningmeester
B.A.M. The
T.S.M. van Schie
J.S. Kortmann
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Financieel jaarverslag
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
31-12-2020

31-12-2019

Financiële vaste activa
Effecten
Effectenrekeningen

Langlopende vorderingen
Leningen u/g

Vlottende activa
Kortlopende vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Liquide middelen

Totaal activa
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31-12-2019

106.985.028

104.436.895

2.679.641

2.654.957

109.664.669

107.091.852

15.511
15.511

23.696
23.696

2.960.438

2.718.738

3.809.154

4.182.326

116.449.772

114.016.612

PASSIVA

ACTIVA
Materiële vaste activa
Landerijen
Gebouwen
Inventaris en automatisering

31-12-2020

15.530.057
2.145.120
6.154
17.681.331

14.865.204
2.109.840
7.722
16.982.766

96.271.706
950.863
97.222.569

91.419.128
4.263.554
95.682.682

145.000
145.000

146.000
146.000

37.935
245
1.362.692
1.400.872

75.304
10.609
1.119.251
1.205.164

116.449.772

114.016.612

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
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Werkelijk 2020

Begroot 2020

Werkelijk 2019

956.014
3.367
258.285
455.901
4.146.553
7.038
5.825.158

325.000
4.084
165.480
0
2.870.000
2.000
3.366.564

1.060.052
3.373
245.734
-83.344
11.247.534
6.908
12.480.257

807.167
0
807.167

250.000
0
250.000

354.225
614
354.839

Totaal baten

6.632.325

3.616.564

12.835.096

LASTEN
Donaties
Salarissen en vergoedingen
Bureau- en beheerkosten
Kosten effectenbeheer
Overige lasten

3.227.127
314.949
195.783
319.200
2.449

3.000.000
279.000
235.700
0
0

2.705.393
253.420
129.514
299.037
0

Totaal lasten

4.059.508

3.514.700

3.387.364

Saldo van baten en lasten

2.572.817

101.864

9.447.732

Bestemming van saldo van baten en lasten
Algemene Reserve
Bestemmingsfonds Henriëtte Hofje
Totaal

2.548.133
24.684
2.572.817

101.864
0
101.864

9.211.539
236.193
9.447.732

BATEN
Beleggingen
Exploitatie landerijen
Exploitatie woningen
Exploitatie Hofjes
Herwaardering landerijen/Hofjes
Voordelig/(nadelig) koersresultaat effecten
Rente spaargelden

Overige baten
Vrijgevallen donaties
Diverse baten
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KASSTROOM OVERZICHT
2020

2019

2.572.817

9.447.732

1.568
1.568

220
220

10.000
-18.185
-8.185

10.000
-17.306
-7.306

47.733
-373.172
-325.439

-6.496
-327.047
-333.543

2.240.761

9.107.103

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

0
0
353.080
-1.049.831
805.599
-420.621
-35.280
-1.539.887

-7.942
895.911
0
-2.662.507
1.590.779
-615.269
-46.740
-8.413.096

Subtotaal

-1.886.940

-9.258.864

KASSTROOMOVERZICHT
		
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten
Aanpassingen voor:
Mutatie inzake afschrijvingen
Afschrijving inventaris
Mutatie in voorzieningen
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
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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

*) het is niet mogelijk om de aan- en verkopen en (on)
gerealiseerde resultaten te splitsen		
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2020

2019

-1.886.940

-9.258.864

1.000
-111.380
-110.380

500
-97.257
-97.757

-1.997.320

-9.355.621

243.441

-248.518

1.362.692
1.119.251

1.119.251
1.367.769

243.441

-248.518

Financieel jaarverslag
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
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 heeft ten doel de beoefening van de weldadigheid en
de bevordering van het maatschappelijk welzijn in het algemeen,
meer in het bijzonder de zorg voor hulpbehoevenden en ouderen
en voorts al het gene dat met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
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 partij worden aangemerkt alle rechtspersonen
waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap
of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook bestuurders
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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 Algemene grondslagen voor verslaggeving
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
worden 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
en 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
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betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting in de
balans opgenomen.
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 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
1.3.1 Materiële vaste activa
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 bepaalde
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 2020 de marktwaarde van
het Lindenhofje opgehoogd met € 35.280. De waardering van de
landerijen is eveneens in 2020 opgehoogd met € 420.621.
Landerijen
Het beleid is erop gericht vrijkomende gelden bij verkoop te
herbeleggen in landerijen.
De waarde van de landerijen worden jaarlijks door
Rentmeesterskantoor Overwater bepaald. De laatste
waardebepaling dateert uit 2020.
In het boekjaar 2020 zijn er percelen landbouwgrond in
Sommelsdijk Zuid-Holland aangekocht met voornamelijk de
opbrengst van de verkochte gronden in de Wijdewormer.
Computerapparatuur
Computerapparatuur wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsJAARVERSLAG 2020 • 21

of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten,
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische
levensduur, die gesteld is op vijf jaar, en worden berekend op basis
van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met
een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming.
1.3.2 Financiële vaste activa
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 tot
10 december 2020 ondergebracht bij Cambridge Associates. In
2020 is besloten tot een overstap naar IBS Capital Management
B.V. in Nederland. Het overgrote deel van de beleggingen, te weten
€ 72.287.397, is per balansdatum reeds overgedragen aan IBS.
Bij Cambridge Associates resteren nog beleggingen ter waarde
van €23.984.309. De reden hiervoor ligt in de periodiciteit en de
tijdigheid van verkoopbaarheid van de resterende beleggingen.
Volgens het aan de nieuwe beheerder (IBS) afgegeven mandaat
worden beleggingen gespreid over vier effecten klassen, zijnde
‘’aandelen wereldwijd’’ (65%), ‘’investment grade leningen Eurozone’’
(20%), ‘’staatsleningen emerging markets’’ (7,5%) en ‘’High yield
credits wereldwijd’’ (7,5%).
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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 10.000 euro met een looptijd tot 2025.
1.3.3 Vorderingen
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening
houdend met eventuele verminderingen voor het risico van
oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders
is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met
een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden
bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd
tegen nominale waarde.
1.3.4 Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit de Algemene
Reserve en het bestemmingsfonds Henriëtte Hofje.
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

JAARVERSLAG 2020 • 22

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 waardemutaties 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 waardemutaties 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 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.
1.3.5 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
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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.
1.3.6 Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking
gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn
toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.
Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of
transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde van de schuld.
Afkooprechten van erfpacht
Voor akkerland in Noord-Holland is een 30-jarig afkooprecht van
erfpacht ontvangen ter grootte van € 309.375. Voor landbouwgrond
in de Noordoostpolder is in 2013 een 40-jarig afkooprecht van
erfpacht ontvangen ter grootte van € 993.813.
Voor landbouwgrond in Flevoland is in 2015 een 35-jarig
afkooprecht van erfpacht ontvangen van € 435.000. Voor
landbouwgronden in Zeeland is een 30-jarig afkooprecht van
erfpacht ontvangen van € 895.911. In 2020 is voor landbouwgrond
in Zuid-Holland een 30-jarig afkooprecht van erfpacht ontvangen
van € 353.080. 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.
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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 resp. € 463.718.
Deze opbrengsten zijn in 2012 ten onrechte ineens ten gunste
gekomen van het resultaat. 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.
1.3.7 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd
tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder
aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
1.3.8 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.
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Kredietrisico
De stichting heeft geen significante concentraties van
kredietrisico’s.
De liquide spaartegoeden van ruim € 950.000 staan bij
een Nederlandse bank en maken onderdeel uit van de
beleggingsportefeuille. Liquide middelen ter grootte € 1.362.612
zijn ondergebracht 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.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk
bestemmingsfonds(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.

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

Baten
Baten verlegd vermogen
Opbrengsten uit landerijen en baten uit hoofde van verhuur
onroerend goed worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn
ontvangen.

2. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Vrijgevallen donaties
Dit betreft toegekende giften die niet, niet tijdig of niet volledig zijn
opgevraagd.
Diverse baten
Het betreft hier voornamelijk posten met betrekking tot voorgaand
jaar.

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
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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.

Lasten
Lasten uit hoofde van de doelstelling
Onder donaties wordt verstaan de door de stichting toegekende
gelden aan project 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.
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Donaties
Hierbij zijn de donaties ten laste van de Stichting Henriëtte Hofje
inbegrepen. De last van deze donaties is via de resultaatverdeling
ten laste gebracht van het bestemmingsfonds Henriëtte Hofje.
De donaties zijn via het pakket Kristal verwerkt en via bestedingen
ten laste van het bestemmingsfonds Henriëtte Hofje gebracht.
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
ACTIVA
Materiële vaste activa
Landerijen		
			
Gebouwen		
Keizersgracht 334 bureau (eigen gebruik)
Onroerend goed verhuurd
			
Effecten
Gegeven het mandaat is de samenstelling van de
effecten portefeuille ultimo 2020 en 2019 als volgt:
IBS effecten
Beursgenoteerde aandelen
Private Equity/Private Debt
Afbouwportefeuille aandelen
Afbouwportefeuille alternatieven

Beursgenoteerde obligaties (Cambridge)
Growth drivers
Diversifiers
Inflation hedges
Deflation hedges
Totaal
Effectenrekeningen					
De effectenrekeningen vormen onderdeel van de
beleggingsportefeuille.
Kasbank (CACEIS)
Totaal
Totaal effecten
JAARVERSLAG 2020 • 26

31-12-2020

31-12-2019

15.530.057

14.865.204

449.480
1.695.640
2.145.120

449.480
1.660.360
2.109.840

47.054.831
4.657.257
8.337.837
12.237.472
72.287.397
23.984.309
0
0
0
0
96.271.706

52.982.190
25.159.523
5.031.156
8.246.259
91.419.128

950.863
950.863

4.263.554
4.263.554

114.897.746

112.657.726
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TOELICHTING OP DE BALANS
Materiële vaste activa
Inventaris en automatisering
Stand per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Stand per 31 december

31-12-2020

31-12-2019

7.722
-1.568
6.154

7.942
-220
7.722

35.000
100.000
0
10.000
145.000

35.000
100.000
1.000
10.000
146.000

0
33.111
774
4.050
0
37.935

57.629
12.494
387
4.550
244
75.304

0
245
245

5.995
4.614
10.609

38.180

85.913

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
Credit fee Cambridge 2014 t/m 2018
Overwater restant pachtafrekening
Fondsen voor Ouderen
Rente/aflossing leningen u/g
Rente ABN AMRO Spaarrekeningen

Vooruitbetaald
Leyden Academie studie 2020
Overig vooruitbetaalde kosten
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TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2020

31-12-2019

80
1.362.612
1.362.692

155
1.119.096
1.119.251

Liquide middelen
Kasgeld
ABN AMRO Bank N.V.
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Financieel jaarverslag
TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2020

31-12-2019

104.436.895
2.548.133
106.985.028

95.225.356
9.211.539
104.436.895

2.654.957

2.418.764

95.684
0
-71.000
2.679.641

269.303
11.890
-45.000
2.654.957

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

In 2013 heeft de Stichting Henriëtte Hofje te Amsterdam een vermogen van € 2.144.699
aan onze stichting overgedragen als Fonds in beheer met het verzoek om dit vermogen
volgens de doelstelling “ondersteuning kwetsbare ouderen” te beheren en de
revenuen als donaties te besteden.
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TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2020

31-12-2019

23.696
10.000
-18.185
15.511

31.002
10.000
-17.306
23.696

2.718.738
367.203
-125.503
2.960.438

1.920.084
895.911
-97.257
2.718.738

27.315
311
2.589
125.000
155.215

0
0

3.376.121
3.376.121

3.851.525
3.851.525

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

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

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Vooruit ontvangen
Pacht
Jachthuur
Verhuur
Fonds Sluyterman van Loo 1e tranche 2021

Te betalen donaties
Te betalen donaties
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TOELICHTING OP DE BALANS
Kortlopende schulden en overlopende passiva

Personeelskosten
Af te dragen loonheffing
Saldo vakantie-uren
Pensioenpremie
Reservering vakantiegeld

Crediteuren
Overige schulden
Administratiekosten
Accountantskosten
Jaarverslag
Fondsvoorouderen.nl
Vermogensbeheer (Cambridge Q4)
Energiekosten (Vattenfall)
Vooruit ontvangen erfpacht
Vrijval erfpacht (kortlopend)
Overige schulden

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
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31-12-2020

31-12-2019

13.439
9.171
146
9.982
35.992

13.439
0
0
9.086
22.525

104.164
104.164

97.850
97.850

4.078
12.130
3.000
5.802
0
1.272
0
111.380
137.662

3.932
12.831
3.000
0
72.000
1.496
19.910
97.257
210.426

3.802.154

4.182.326

Financieel jaarverslag
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Werkelijk 2020

Begroot 2020

Werkelijk 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
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111.381
571.779
356.459
1.039.619

87.720
743.853
266.909
1.098.482

-14.396
-69.209
956.014

-10.849
-27.581
1.060.052

325.000

4.084
0
4.084

4.084
0
4.084

-717
3.367

-711
3.373

4.084

165.480
158.048
323.528

161.952
158.048
320.000

-44.079
-4.571
-11.312
-7.281
256.285

-45.407
-4.349
-15.662
-8.848
245.734

165.480

Financieel jaarverslag
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Werkelijk 2020
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

Werkelijk 2019

Begroot 2020

7.038
7.038

2.000
2.000

6.908
6.908

35.280
0
420.621
455.901

0
0
0
0

46.740
-895.910
765.826
-83.344

4.146.553
4.146.553

2.870.000
2.870.000

11.247.534
11.247.534

807.167
0
807.167

250.000
0
250.000

342.335
11.890
354.225

0
0

0
0

614
614

Dit betreft toegekende donaties die niet, niet tijdig of
niet volledig zijn opgevraagd.
Diverse baten
Diverse baten
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Werkelijk 2020

Begroot 2020

Werkelijk 2019

LASTEN
Donaties
Donaties
Donaties inzake Henriëtte Hofje
Donatie inzake fictieve commerciële huur

Salarissen en vergoedingen
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten
Dotatie pensioenverplichtingen
Onttrekking pensioenverplichtingen

2.998.079
71.000
158.048
3.227.127

3.000.000

2.502.345
45.000
158.048
2.705.393

279.000

188.223
21.369
40.973
10.161
260.726
10.000
-17.306
253.420

78.249
61.868
10.467
23.940
21.259
195.783

235.700

35.743
62.042
3.046
14.652
14.031
129.514

319.200
319.200

0
0

299.037
299.037

216.178
22.834
43.980
40.142
323.134
10.000
-18.185
314.949

206.000
22.000
34.500
16.500
279.000

Ultimo 2019 had de stichting drie medewerkers
in dienst (2,1 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

Kosten effectenbeheer
Effectenbeheer

JAARVERSLAG 2020 • 34

Financieel jaarverslag
BIJLAGE
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beleggingen
per ultimo

opbrengst
beleggingen

koersresultaat
effecten

donatiebudget

toegekende
donaties

aantal
donaties

2004

75.469.749

2.965.239

5.991.879

2.500.000

1.968.980

269

2005

81.025.394

3.185.959

5.109.447

2.500.000

2.322.284

289

2006

85.114.222

3.220.325

2.363.589

2.500.000

2.351.370

413

2007

83.288.194

3.108.692

-3.201.866

2.500.000

2.525.855

374

2008

71.620.788

3.942.083

-12.885.162

2.500.000

2.473.441

510

2009

80.587.340

4.020.770

5.148.176

2.000.000

1.959.330

580

2010

85.664.384

3.174.115

3.532.553

2.250.000

2.046.906

505

2011

83.532.708

3.062.489

-3.048.598

2.500.000

2.637.244

684

2012

90.288.858

2.911.859

4.142.640

2.600.000

2.518.470

271

2013

95.390.954

3.108.879

2.235.625

2.600.000

2.705.400

318

2014

102.412.569

2.204.363

5.799.741

2.550.000

2.311.677

252

2015

102.571.842

365.804

2.703.121

2.600.000

2.714.604

301

2016

106.576.702

432.817

6.377.275

2.600.000

2.379.773

315

2017

107.617.202

464.395

3.804.208

2.600.000

2.944.782

300

2018

102.510.893

382.416

-4.175.747

3.000.000

3.059.301

306

2019

112.665.447

1.316.067

11.247.534

2.600.000

2.705.393

338

2020

114.897.746

1.222.704

4.146.553

3.000.000

3.227.127

336

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
Aan: het college van regenten van Stichting Roomsch Catholyk Oude Armen
Kantoor
Referentie: RM/50726/2021-C03.006
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 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 2020 en van de staat
van baten en lasten over 2020 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 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020;
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.

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

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 RJRichtlijn 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 “Organisatieszonder-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.

14
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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 controleinformatie 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 controleinformatie 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, 15 maart 2021
GBA Accountants
Was getekend: mr. G.J. Mersch AA RB

Cilia

Cilia groeide op in Amsterdam,
waar haar ouders een accordeonen muziekwinkel hadden. Reizen
werd haar grote passie. Cilia
hield ervan andere culturen te
ontdekken, vreemde talen te leren
en nieuwe mensen te ontmoeten.
Omdat ze maar liefst zeven talen
sprak kon ze aan het werk op
de rondvaartboot. Bijna veertig
jaar gidste ze toeristen over de
Amsterdamse grachten en de
Zaanse Schans.
Fotograaf: Peter van Beek
(project: Passie in beeld).
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Bestuur en Beheer Stichting RCOAK
Governance
College van Regenten
Het College van Regenten kwam in het verslagjaar vier 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 bestaande uit mevrouw Jansen
Verplanke, de penningmeester en de heer Van Wassenaer,
bespreekt met de externe accountant de jaarrekening en met de
vermogensbeheerders het beleggingsbeleid.
Het beheer van het vermogen is ondergebracht bij een
professionele vermogensbeheerder die binnen het mandaat
zelfstandig het in effecten belegd deel van vermogen beheert.
Eind 2020 is het beleggingsstatuut en dus ook het mandaat van de
vermogensbeheerder ingrijpend gewijzigd. De Stichting verwacht
niet meer dat zij een vermogensbeheerder vindt die in staat is
fondsmanagers aan te stellen die stelselmatig beter presteren dan
de markt waarin zij opereren. Daarom wordt in publieke markten
in beginsel belegd in passieve producten die een aantal relevante,
brede, publieke marktindexen volgen.
Deze wijziging in visie heeft geleid tot een wisseling van
vermogensbeheerder eind 2020.
De rentmeester draagt zorg voor het beheer van het agrarisch
vastgoed dat in eigendom toebehoort aan Stichting RCOAK.
Stichting RCOAK is lid van de Vereniging van Vermogensfondsen
in Nederland (FIN) en onderschrijft haar gedragscode. Mevrouw De
Pater, directeur, is vice-voorzitter van het bestuur van de FIN.
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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).
Het Fonds op Naam “Henriëtte Hofje” maakt sinds 2016 deel uit van
het vermogen van de Stichting RCOAK.
De Stichting kent een bestuursreglement waarin onder andere de
zittingstermijnen van de Regenten en de herbenoemingsprocedures
zijn geregeld.
Stichting RCOAK is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling.
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.

Personalia

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 & International
Affairs
• voorzitter Raad van Commissarissen Bank Mendes Gans NV
• lid Bestuur ING Bank Nederland
• lid Raad van Commissarissen ING DiBa AG
• lid Rijkscommissie voor Export
• voorzitter Stichting Twickel
• voorzitter Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn
• voorzitter Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds
• penningmeester Leids Universiteits Fonds
• penningmeester Carnegie Stichting / Haagse Academie voor
Internationaal Recht
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. dr. 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 Redactieadviesraad Tijdschrift voor Privaatrecht
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mr. drs. T.S.M. (Thérèse) van Schie
Geboren 1960, lid College van Regenten Stichting RCOAK
sinds 2015
• directeur/eigenaar TSM van Schie consulting BV
• 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
prof. dr. mr. B.A.M. (Anne-Mei) The
Geboren 1965, lid College van Regenten Stichting RCOAK
sinds 2014
• initiatiefnemer-eigenaar Tao of Care BV
• bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Sociale Benadering
Dementie, Vrije Universiteit.
• programma voorzitter Dementie, Ben Sajet Centrum
• deskundige bij televisieprogramma Tijd voor Max (NPO1)

Overzicht gehonoreerde projecten 2020
Ouderenzorg Algemeen - Algemeen
Stichting Zeedistel
Stadshospice Utrecht
Stichting Look Good Feel Better
Stichting Hospice Groep Zoetermeer
Stichting Nabestaandenzorg
Stichting MOC Huis aan het Water
Hospice Zuider-Amstel
Stichting Vrienden Hospice IJsselPolder
Stichting HouseMartin
Stichting Inloophuis Rotterdam
Stichting Nationale Herdenking Joure
Stichting Vaarwens
Stichting Viore
Stichting VPTZ Julia Jan Wouters
Totaal (14) Ouderenzorg Algemeen - Algemeen
		
Ouderenzorg Algemeen - Voordeouderen.nl
Stichting Voor je Buurt
Totaal (1) Ouderenzorg Algemeen - Voordeouderen.nl
		
Ouderenzorg Algemeen - Lang leven kunst
Horster Mannenkoor
Stichting Mens en Welzijn Voorst
Stichting Grachtenfestival
Sevagram Verwenzorg
Stichting Kinderverzet & Vriendschap i.o.
Operettevereniging De Troubadours
Stichting Cultuureducatie - servicebureau Onderwijs&Cultuur
Dignus
Stichting Seniorentheater de Rimpel
Lang Leve Kunst Fonds intern budget Stichting RCOAK
Senioren Harmonie HARVANO
Stichting Geelprodukt
Nescio Ensemble
Actief Rijnwoude
Stichting De Mix Wereldmuziek
De Zeven Schakels Surplus
Laurens Kerstconcert voor Ouderen
Santé Partners
Stichting Joep productions
Stichting Wij voor Jou
Stichting Wijks Atelier
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Egmond aan Zee
Utrecht
Zeist
Zoetermeer
Velsen-Zuid
Katwoude
Ouderkerk aan de Amstel
Rotterdam
Den Haag
Rotterdam
Joure
Naarden
Hilversum
Heerenveen

Inrichting Hospice Egmond
Uitbreiding stadshospice Utrecht
Online corona-huiskamer voor kankerpatiënten
Aanbrengen beplanting
Samen tegen eenzaamheid na het verlies van een partner in corona tijd
Ver weg als het nieuwe dichtbij
Start hospice
Inrichting hospice IJsselPolder
Inrichting respijthuis HouseMartin
Wellnesskamer
Ondertiteling registratie ‘Er reed een trein naar Sobibor’
Vaardagen
Viore ontspant
Inrichting hospice Heerenveen

Utrecht

Budget verdubbeling opbrengst via Voordeouderen.nl

Horst
Twello
Amsterdam
Heerlen
Amsterdam
Oegstgeest
Dordrecht
Rotterdam
Leeuwarden
Amsterdam
Oudenbosch
Amsterdam
Amsterdam
Hazerswoude-Dorp
Den Haag
Zevenbergen
Rotterdam
Tiel
Rotterdam
Haarlem
Wijk bij Duurstede

Voorjaarsconcert 2020
MuziekMaatjes Voorst
Concerten voor ouderen
Muzikale Ontmoetingen
Eerste herdenking Kinderverzet & Vriendschap - Toen & Nu
Jubileum concert Messa di Gloria van Giacomo Puccini
Cultuur Dichtbij
Oud is Goud
Moederziel
Oprichting Lang Leve Kunst Fonds reservering
Concerten voor ouderen
Lust for Life
Care Home Show
Grijze koppen orkest Rijnwoude
Grand Café
Circus in de Zorg
13e Kerstconcert voor ouderen
Koor Eigenwijs Zeist
De Stilte en de Storm
Goud voor Oud
Lang Leve Kunst

€ 10.000
€ 7.000
€ 2.500
€ 7.500
€ 2.000
€ 7.500
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 2.600
€ 1.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 90.100

€ 200.000
€ 200.000

€ 500
€ 6.500
€ 10.000
€ 3.000
€ 2.500
€ 2.000
€ 23.550
€ 10.000
€ 3.000
€ 80.000
€ 1.500
€ 15.000
€ 5.000
€ 3.000
€ 7.000
€ 1.500
€ 5.000
€ 2.500
€ 2.000
€ 8.250
€ 1.800

Vrienden van De Bieslandhof
Stichting Vocallis
Stichting Philomela
Shantykoor Het Kraaiennest
DOCK Hoogvliet
Stichting ENCOUNTER
Fabriek Magnifique
Vitalis WoonZorg Groep
Zonnehuisgroep Noord
Stichting Centrum voor CircusKunst
Stichting Vrienden van het Westfries Museum
Stichting Gouden Verhalen
Stichting De Vrolijke Noot
Stichting Passie voor Milheeze
ZuidOostZorg
Stichting Muziek Jong voor Oud
Entrée
Stichting Vier het Leven
Rozet
Stichting In Samenwerking Met
Stichting Muzikater
Stichting Crealisatie
Stichting De Tijdmachine
Stichting VisiteClowns
MI BOSIE
Museum Martena
PRA Muziektheater
Stichting Zonaluma
Stichting Openblik
Stichting Danspaleis
Staccato Films Amsterdam
Stichting Carré Fonds
Stichting Stroopwafelconcerten
Stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam
Stichting BedtimeStories
Stichting KRACHTVOER Theater
Stichting Rainbow
Stichting Amstelring
Stichting Musica Extrema
Betrokken Ondernemers Breda
Stichting RCOAK
Hart van Haarlem
Stichting Zonaluma
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Delft
B- Hombourg
Amsterdam
Nieuwerkerk aan den IJssel
Hoogvliet
‘s-Hertogenbosch
Veghel
Eindhoven
Zuidhorn
Oosterhout
Hoorn
Haarlem
Heemstede
Milheeze
Drachten
Klimmen
Amsterdam
Huizen
Arnhem
Nijmegen
‘s-Gravenzande
Zaandam
Deventer
Wageningen
Eindhoven
Franeker
Amsterdam
Den Haag
Nijmegen
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Ermelo
Amsterdam
Den Haag
Haarsteeg
Amsterdam
Amsterdam
Vlaardingen
Breda
Amsterdam
Haarlem
Den Haag

Aanschaf keramiekoven
Festival Vocallis Maastricht
L’ Amour est un Oiseau
Slotconcert 25-jarig jubileum
Stoeldans
ENCOUNTER#8
Rolling Stones
Vitamines voor de geest
CD-spelers coronahuis
Pietenkostuums naaien
Groeten uit Hoorn
Online Gouden Boeken in tijden van corona
Corona concerten buiten
Warm Welkom, de deur staat voor je open
Corona levende jukebox
Live stream concerten voor zorginstellingen
Rentrée
Alternatieve activiteiten tijdens coronacrisis
Een uurtje cultuur in corona
Contactloze buitenconcerten Club Goud
De eeuw van je leven
MAAKgemeenschap De Hoop 60+
Gouwe Ouwe: de anderhalve meter sessies
Clowns lappen ramen tijdens de coronacrisis
Presentatiefaciliteiten
Erfgoed yn ‘e hannen (Erfgoed in de handen)
Tussen Ons, buiten dansen
Uitzicht In Zicht
Raamvoorstelling Soelaas
Verdieping in contact
Stoepfeestje
Theaterterras Carré seniorenprogramma
Muzikale rondgang langs zorgcentra in corona tijd
Een ons kunst scheelt een kilo zorg
Literaire verlichting voor oudere patiënten in ziekenhuizen
Digitale Troostprijs
Alive and still kicking
My Generation Inloop & Ontmoeting
Sleigh Ride (Joy to the World)
Verwenzorgweek
Lang Leve Kunst Fonds algemene kosten
Goudmakers
Gewoon Bijzonder

€ 300
€ 1.000
€ 6.000
€ 900
€ 2.535
€ 14.000
€ 7.500
€ 4.000
€ 800
€ 2.000
€ 5.000
€ 9.150
€ 3.000
€ 1.250
€ 5.000
€ 1.200
€ 2.040
€ 10.000
€ 2.500
€ 4.000
€ 8.850
€ 10.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 4.800
€ 2.500
€ 10.000
€ 3.250
€ 2.000
€ 14.750
€ 1.600
€ 5.000
€ 4.230
€ 15.000
€ 7.500
€ 7.500
€ 1.500
€ 4.060
€ 2.500
€ 2.000
€ 20.000
€ 15.000
€ 3.500

Vitalis Vonderhof
Eindhoven
Stichting DeDansDivisie
Leeuwarden
Stichting Dance Connects
Amsterdam
Stichting Muziek Zonder Grenzen
Den Haag
Amsterdam
Stichting De Dansbeweging
Doetinchem
Gruitpoort
Rotterdam
Stichting Vrienden van Aafje
Schermerhorn
Stichting De Drang
Den Haag
Stichting Key2Singing
Doetinchem
Gruitpoort
Wehl
Stichting Diva Dichtbij
Leiden
Topaz
Zwolle
Stichting Kunstleven
Nijmegen
Stichting In Samenwerking Met
Alkmaar
Stichting Culturele Projecten Alkmaar / st. CreAtuur
Leeuwarden
Stichting Zeezicht
Woerden
Stichting Straattheaterfestival Woerden
Echteld
Stichting De Talentstrateeg
Zwolle
Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel
Amsterdam
Stichting Philomela
Winterswijk
Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur
Heemstede
Stichting Voetjes van de Vloer!
Heiloo
Oratoriumkoor Heiloo
Kampen
Quintus centrum voor kunst en kunsteducatie
Totaal (88) Ouderenzorg Algemeen - Lang leven kunst
* Dit bedrag is ten laste gebracht van het gereserveerde budget
voor de doorstart van de Kwartiermakers Lang Leve Kunst
		
Ouderenzorg Algemeen - Psychogeriatrie
Venlo
De Zorggroep
Hengelo
Stichting Informele Zorg Twente
Rotterdam
WMO Radar
Venlo
De Zorggroep
Schiedam
Frankelandgroep
Zwolle
Stichting Zorgspectrum Het Zand
Amstelveen
Stichting Brentano Amstelveen
Venlo
De Zorggroep
Nijverdal
Stichting Evenmens, informele zorg voor elkaar
Arnhem
Alzheimer Nederland afdeling Arnhem e.o.
Huizen
Vivium Zorggroep
Bloemendaal
Welzijn Bloemendaal
Overloon
Mosae Zorggroep
Amersfoort
Zorg4Zorg
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Vonderboys DAF op het dak
Gelukszoekers
Dance Connects Community 2021
Herbelevingsconcerten
Opschaling Gouden Dans
Lang Leve Kunst en Naoberschap 2020-21
Klassiek op Zuid 2020-2021
Winterreise
Orpheus, ofwel de kracht van zang
Lang Leve Kunst en Naoberschap
Waarborg optredens en Arabisch repertoire
Huidhonger
Vertelconcerten
Club Goud Huiskamerfestival
Wonderlicht
Print & Wriuw 65+
Straattheaterfestival
New Memories
Openingsconcert
Jong geleerd...
doorstart LLK Kwartiermakers
Voetjes van de Vloer
Jubileumconcert The Creation van J. Haydn.
Het Beste van Kampen

Qwiek up, locatie Camillus Roermond
MantelOntzorgweek
Minder piekeren, minder zorgen
Qwiek up, locatie Amaliazorg Swalmen
Inrichting dementievriendelijke tuin
Oprecht contact met de CRDL
DEMattheus
Qwiek up, locatie De Beerendonck Venlo
Bewegen en muziek
Wereld Alzheimerdag
Dynamische verlichting, locatie De Antonius Hof Bussum
Odensehuis Overveen
Draaiorgel, locatie De Campagne Maastricht
Corona-praatplaat

€ 10.000
€ 7.500
€ 20.000
€ 1.865
€ 24.500
€ 20.000
€ 1.080
€ 8.000
€ 1.000
€ 20.000
€ 10.000
€ 4.500
€ 1.950
€ 5.000
€ 7.000
€ 1.500
€ 1.000
€ 5.000
€ 4.000
€ 5.000
€ 14.525
€ 15.000
€ 2.500
€ 15.000
€ 637.235

€ 3.000
€ 4.000
€ 800
€ 3.500
€ 6.000
€ 2.500
€ 5.000
€ 2.500
€ 5.000
€ 1.500
€ 5.000
€ 7.300
€ 3.500
€ 5.000

Stichting Dorpshuis Montfort
Stichting Odensehuis Gelderse Vallei e.o.
Westerwiek Surplus
Museum van de Geest
Stichting Support Team Gofferthuis
Stichting Zuyderland Zorg
Stichting ZINN
Stichting Logeerhuis Bredius
Vitalis Peppelrode
Stichting Kennemerhart
Stichting Vivendi
Stichting KAG Zorg
Stichting Diversiteitsland
Odensehuis de Linde Delft
Stichting Het Groen Gasthuis
Stichting ZGR
Stichting Synthese Zorg en Welzijn
Stichting Powergarden Nederland
Stichting Odion
Alzheimer Nederland
Stichting Naburen
Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ)
Oosterlengte
Stichting Florence Wenst
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Stichting Vrienden van de Beek, de Zwarte Racker
Stichting Surplus zorg locatie Molenstaete
Vivium Zorggroep
Totaal (42) Ouderenzorg Algemeen - Psychogeriatrie
		
Ouderenzorg Algemeen - Goed oud worden
Stichting de Schroef
Stichting Netwerk Sociale Gasten
Zinzia, locatie Rumah Kita
Stichting Buurtbelangen Drents Dorp (SBDD)
Openbare Bibliotheek Amsterdam
Stichting Culturele Apotheek
Stichting SAIL Amsterdam
Stichting OOPOEH
Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk ‘s Gravendeel (SGO)
Stichting Benedenstad Nijmegen
Stichting Ontmoeting - Het Open Huis Haarlem
Saffier
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Montfort
Wageningen
Breda
Haarlem
Nijmegen
Sittard
Haren
Woerden
Eindhoven
Haarlem
Wijchen
Bilthoven
Amsterdam
Delft
Warffum
Raalte
Roggel
Rotterdam
Wormer
Amersfoort
Zeist
Middelburg
Winschoten
Rijswijk
Amsterdam
Nieuw-Schoonebeek
Breda
Huizen

Huiskamer Plus
Odensehuis Online in corona
Beleef TV
Generaties verbinden door openheid en begrip
Breng buiten naar binnen
Beleefplek De Eghte
Een verhaal met Illi-tv
Start logeerhuis Bredius
Roman voor mensen met dementie
Qwiek up, locatie. A.G. Bodaan Bentveld
Komt voor de bakker!
Tuinplan ‘t Spintje
Vitaal ouder worden als levenskunst
Viering 1 jarig bestaan, Wereld Alzheimer dag, Burendag
Inrichting gemeenschappelijke ruimten
Kunstlessen voor ouderen
Plantjes op de dag van de mantelzorger
Powergarden De Nieuwe Plantage
Nostalgie leidt tot levensvreugde
Verbetering informatievoorziening over dementie voor migrantenfamilies
Inrichting buitenruimte
Duofiets, locatie Kranesteyn Middelburg
Fitnessparcours belevenistuin
Wandel je morgen mee over de boulevard van toen?
Ontwikkeling/evaluatie persoonlijke foto-app voor mensen met dementie
Inrichting beleef- en bewegingstuin
Human Xr beleving en beweging
Qwiek up, locatie De Bolder Huizen

Drunen
Amersfoort
Wageningen
Eindhoven
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
‘s Gravendeel
Nijmegen
Haarlem
Den Haag

Fietsvalpreventie
Jongeren in contact met ouderen
vaarvakantie
Beweegtuin
Seniorenactiviteiten in de OBA
Verhalen lezen, verhalen delen
SAIL Amsterdam 2020
Een oppashond maakt gelukkig en gezond
Aanschaf duofiets
Ouderen samen actief
Ontmoetingsplek Molenwijk
Rolstoelbus Huize Royal en Maison Gaspard de Coligny

€ 5.000
€ 2.000
€ 6.500
€ 4.500
€ 5.000
€ 5.000
€ 6.000
€ 10.000
€ 5.730
€ 1.365
€ 7.500
€ 1.600
€ 15.000
€ 1.500
€ 5.000
€ 3.000
€ 500
€ 6.000
€ 2.400
€ 10.000
€ 9.725
€ 4.215
€ 1.500
€ 5.000
€ 13.800,00
€ 7.000,00
€ 4.500,00
€ 3.000,00
€ 206.935

€ 3.375
€ 4.000
€ 4.445
€ 5.000
€ 7.280
€ 14.957
€ 7.500
€ 25.000
€ 3.500
€ 5.000
€ 10.000
€ 6.000

Stichting Westfriese Bibliotheken
Stichting Assadaaka Community
Stichting Stimenz
Stichting KERNgezond
Stichting Wassenaarse Zorgverlening
Seniorenvereniging Bres
Zorggroep Reinalda
De Zonnebloem, afd. Berkel-Enschot
Stichting Zorggroep Manna
Stichting Samenwerkingsplatform Etten-Leur
Van Houten&co
Stichting Rotterdamse Dakendagen
Interzorg
Actief Rijnwoude
Stichting STRAS
Stichting Buurtsoos Java-eiland
Stichting Dag!enDoen!
Vraagelkaar
Bewonersvereniging De Oase
Enactus Netherlands
Stichting Verenigingsgebouw Luttelgeest De Bosfluiter
Stichting Amsta
Vivium Zorggroep
Stichting GetOud
Stichting Nationaal Ouderenfonds
Stichting Nationaal Ouderenfonds
Stichting mee doen Purmerend
Stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland
Stichting Sociaal Huis Oisterwijk
Stichting Thuishuis Winkel
Stichting ProFor
KBO-PCOB
Stichting ZaaiGoed
KBO Stiphout-Warande
Stichting Vrienden van de Berkenhoeve
Duofiets Hoogeloon
Stichting GoldenSports
Stichting Thuishuis Woerden
Stichting Amsta
Stichting Thuis in West
Sevagram Verwenzorg
Stichting de Beyart
HWW zorg
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Bovenkarspel
Amsterdam
Apeldoorn
Neer
Wassenaar
Berlicum
Haarlem
Berkel-Enschot
Enschede
Etten-Leur
Houten
Rotterdam
Roden
Hazerswoude-Dorp
Rotterdam
Amsterdam
Olst
Dronten
Zaandam
Amsterdam
Luttelgeest
Amsterdam
Huizen
Den Haag
Amersfoort
Amersfoort
Purmerend
Haarlem
Oisterwijk
Middenmeer
Amsterdam Zuidoost
Nieuwegein
Haarlem
Helmond
Veendam
Hoogeloon
Amsterdam
Woerden
Amsterdam
Rotterdam
Heerlen
Maastricht
Den Haag

DigiLAB voor senioren
Operatie ZorgHeld
Skills to care
De Buitenspelval
Vaarvakantie
Begeleid fietsen
De smaak van 60 jaar Reinalda
Bevrijdingsfeest met Oranje workshop
Nooit Meer Alleen
Automaatje Etten-Leur
Biljart
Ouderenprogramma
Virtuality ervaring
Klussendienst Rijnwoude XL
Cursus lekker oud worden
Vaartochten Sail 2020
Iedere Dag! iets Doen! via Dag!enDoen!
Vraagelkaar academie & groei
Herinrichting binnentuin
Enactus Next Level
inrichting
Contact tegen eenzaamheid tijdens corona
Smartphones op de afdeling voor contact tijdens corona
Wij & Corona
Het netwerk van
OldStars Sport
Paasontbijt en een paasbloemstukje
Fietsmaatjes
Opkikker in de coronatijd
Oprichting van een Thuis Huis
Samen en gezellig samenzijn
Experts in beeld: support voor senioren in coronatijd
Extra hulp voor ouderen tijdens de coronacrisis
Omzien naar elkaar in Helmond
Aanschaf duofiets
Aanschaf duofiets
Golden Sports Online ivm corona
Eenzaamheid bestrijden ouderen in coronatijd
Mobiele babbelbox
Samen Ouder
Plaatsing contactcontainer in coronatijd
Interactief vermaak voor de Beyart
Mobiele ontmoetingsruimte ivm corona

€ 10.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 3.000
€ 2.000
€ 6.000
€ 6.000
€ 600
€ 15.000
€ 10.000
€ 750
€ 5.000
€ 5.000
€ 4.000
€ 10.000
€ 1.000
€ 10.000
€ 15.000
€ 6.000
€ 15.000
€ 6.000
€ 8.000
€ 1.600
€ 10.000
€ 30.000
€ 50.000
€ 1.000
€ 10.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 3.000
€ 6.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 3.250
€ 3.000
€ 5.500
€ 1.250
€ 5.000
€ 12.000
€ 2.500
€ 4.400
€ 6.000

Feriening Doarsbelang Eastermar-Lokaal Loket
Stichting Amsta
Amaris Zorggroep
Stichting OOPOEH
Hollanda Tukiyeli Isciler Birligi, Ver. Arbeiders uit Turkije in NL
Stichting Vrienden van ‘t Heem
Stichting Nationaal Ouderenfonds
Dignus
Stichting Memories Together
Stichting Aw Sjaol
Stichting Surplus Zorg
Utrecht in Dialoog
Stichting ZINN
Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein
Institute for Positive Health - IPH
Stichting Patyna
Landelijke Vereniging Humanitas
Stichting Pura Corda
Peyer Multi Functioneel Centrum
Stichting Multifunctionele accommodatie Rutten
Carnevals Vereniging de Nettelkörnkes
Nassaukerk
Stichting Oelbroeck
Stichting Surplus zorg locatie Molenstaete
De Zeven Schakels Surplus
Stichting de Golden Oldies Shop
Stichting De Mooiste Routes
Dorpsraad Merselo
Stichting De Welle
Stichting MOAI
Stichting Johanniter Nederland
Vereniging Somalisch Participatiepunt Amsterdam
Stichting Cedrah
Vereniging Woongroep Castellum
Stichting Het Venster
Stichting Buurtsoos Java-eiland
Stichting Present Amsterdam
Zonnehuisgroep Amstelland locatie Zonnehuis Westwijk
Stichting Mee-r-doen
Dorpsbelang Vledder
Topaz
Stichting Present Houten
Coloriet

JAARVERSLAG 2020 • 46

Eastermar
Amsterdam
Laren
Amsterdam
Amsterdam
Udenhout
Amersfoort
Rotterdam
Marknesse
Maastricht
Breda
Utrecht
Haren
Nieuwegein
Utrecht
Lemmer
Zutphen
Heilig Landstichting
Echt
Rutten
Deurningen
Amsterdam
Sint Anthonis
Breda
Zevenbergen
Arnhem
Leersum
Merselo
Nijverdal
Amsterdam
‘s-Gravenhage
Amsterdam
Capelle aan den IJssel
Amersfoort
Nunspeet
Amsterdam
Amsterdam
Amstelveen
Maarsbergen
Vledder
Leiden
Houten
Lelystad

Aanschaf duofiets
Uitje in de tuin ivm corona
Aanschaf duofiets
Coronagerelateerde activiteiten
Landelijke Helpdesk Kwetsbare Turks-Nederlandse ouderen tijdens corona
Inrichting belevingstuin
Corona Zilverlijn, Schrijfmaatje en online activiteiten
Plaatsing corona-kletscontainers
Buurtsprinter NOP-URK
Woonkeuken Aw Sjaol
SB digitaal
Online Erbij Horen in crisistijd
Duo-fiets met trapondersteuning voor De Dilgt
Bezoek units voor vier verpleeghuizen in coronatijd
Ambassadeurs Positieve Gezondheid
Fietslabyrint, locatie de Schutse
Levenstijdschrift
Samen zullen wij het brood breken
Inrichting Theehuis voor ouderen
Het Klavier Rutten
Activiteiten ouderen 55 jarig jubileum
Soup&Soul
Ouderenparticipatie Oelbroeck
Beweegweek
Vakantiestreken herbeleven
Wat is Wijsheid
Onbeperkt op pad
Aanschaf duofiets
Ouderen en statushouders in beeld
Verduurzaming en groei In je Uppie
Johanniter corona-acties
Zorgen voor elkaar
Belevingsgerichte inrichting tuin, locatie d’Amandelhof
Opknappen algemene ruimte en tuin
Welzijn op recept
Continuïteit Buurtsoos Java-eiland
Sociaal Tuinieren in (post-)coronatijd
Fietsend de wijk door
Maarsbergen Aan Tafel
Omkiek’n naor elkaor
Aanschaf Silverfit 3D, locatie Overrhyn Leiden
Sociaal tuinieren
Belevingstuin Gizeh Zeewolde

€ 2.000
€ 1.900
€ 3.730
€ 7.300
€ 10.000
€ 450
€ 30.000
€ 15.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 15.000
€ 4.250
€ 5.000
€ 2.500
€ 24.200
€ 2.000
€ 10.000
€ 5.000
€ 6.000
€ 7.000
€ 1.625
€ 3.000
€ 2.500
€ 1.500
€ 5.000
€ 3.000
€ 2.500
€ 2.000
€ 3.000
€ 25.000
€ 1.500
€ 2.500
€ 6.000
€ 1.500
€ 5.000
€ 1.750
€ 7.500
€ 2.500
€ 3.000
€ 4.000
€ 4.235
€ 3.500
€ 6.000

KBO Vinkel
Stichting NL Cares
Stichting Bevordering Leefbaarheid Ouderen Heijen
Stichting Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg
Humanitas afdeling Amsterdam en Diemen
Cicero Zorggroep
United Way the Netherlands
Stichting Onder Ons
Stichting Present Alkmaar
Stichting Gemeenschapswerk De Rietstek
Armoedefonds Nederland
Buurthuis Elto
WijzWelzijn
Stichting Buddy Netwerk
Haëlla
Stichting Welzijn Barneveld
Stichting Present Doetinchem
Stichting Cordaan
Regionale Senioren Omroep Groningen
Stichting Duofietsen Reusel-de Mierden
Plaats de Wereld
KBO-Brabant
Netwerk DAK
Vilente
Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners
De Diessense Eenhoorn
Stichting Rozentuin en Tulpentuin i.o
Stichting Jeugd en Welzijn Leiden
Stichting Duofiets Vessem e.o.
Stichting Naobuur
Stichting Vrienden van Munnekeweij
Stichting Damiaancentrum Nederland
Stichting Fietsmaatjes Nederland
Pluspunt Zandvoort Welzijn
Network 2819
Moestuinvereniging Proefeiland
Wonen Plus Welzijn
Totaal (135) Ouderenzorg Algemeen - Thuis in deze tijd
		
Ouderenzorg Cariben
Samenwerkende Fondsen Cariben
Stichting Wintertuin Curaçao
Fundashon Plataforma Kultural
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Vinkel
Amsterdam
Heijen
Tilburg
Amsterdam
Brunssum
Amsterdam
Veenendaal
Alkmaar
Riethoven
Rosmalen
Den Helder
Raalte
Den Haag
Den Haag
Barneveld
Doetinchem
Amsterdam
Groningen
Reusel
Vries
‘s-Hertogenbosch
Utrecht
Doorwerth
Utrecht
Diessen
Voorburg
Leiden
Vessem
Vledder
Noordwijkerhout
Sint-Oedenrode
Warmond
Zandvoort
Rotterdam
Amsterdam
Schagen

Aanschaf duofiets
Warme Winter Weken 2020
Opstart en inrichting Dorpskamer Heijen
Mandjes contactarme ouderen
Tandem
Aanschaf rolstoelfiets, locatie Op Den Toren Nuth
Reaching the Unreachable
Keukenproject Onder Ons
Sociaal Tuinieren
Fietsmaatjes Riethoven
Boodschappenpas voor ouderen
Samen eten Elto
Ouderen Actief
Buddy Netwerk houdt elkaar in beeld - beeldbellen
Kleinecoronahulp
Heel Barnveld doet mee!
Sociaal tuinieren
Kerstdiner Osdorperhof
Aanschaf nieuwe mengpaneel en tafel
Duofietsen Reusel-de Mierden
Corona project Hart onder de Riem
Kerstviering in coronatijd afdelingen KBO-Brabant
Jong en oud in het inloophuis - landelijke dag 2021
Kom in beweging met virtuele therapie
Krachtige buurten tegen eenzaamheid
De Nieuwe Eenhoorn in Diessen
Seniorendiner Rozentuin & Tulpentuin
Zonnetje voor iedereen
Vervanging duofiets
De Naobuurbus
Aanschaf duofiets
Senioren Vakantieweek
Opschaling Fietsmaatjes
Goud in de wijk
Oud Goud
Moestuinieren voor ouderen
De Buurtkamer

Hilversum
Curaçao
Bonaire

Cariben algemene kosten
Wintertuin Kurá di Kuenta 4
Outreach project

€ 2.000
€ 13.750
€ 7.500
€ 3.500
€ 10.000
€ 3.600
€ 6.000
€ 7.500
€ 2.500
€ 4.000
€ 8.870
€ 5.000
€ 5.000
€ 2.375
€ 15.000
€ 5.000
€ 2.100
€ 700
€ 2.000
€ 7.500
€ 2.000
€ 15.000
€ 5.000
€ 7.000
€ 15.000
€ 5.000
€ 500
€ 1.750
€ 2.500
€ 5.000
€ 2.000
€ 2.500
€ 10.000
€ 6.065
€ 6.000
€ 1.000
€ 15.000
€ 908.557

€ 6.171
€ 3.575
€ 10.000

Home away from home Taking Care of The Golden Age
Foundation
COME, Community Outreach Mentorship & Empowerment
International Foundation
Fundacion Kai Mamai
Freegan Food Foundation
The Lions Saba
Fundacion Pa Nos Comunidad
Helping Hands St. Maarten
Samenwerking stichting(en) Hulp aan Curaçao
Samenwerkende Fondsen Cariben
Samenwerkende Fondsen Cariben
Samenwerkende Fondsen Cariben
Totaal (14) Ouderenzorg Cariben 		
Ouderenzorg Vakantie-impulsactiviteiten
Vakantie-impulsactiviteiten
Totaal (110) Ouderenzorg Vakantie-impuls 		
Sociale zorg
Burennetwerk Amsterdam
Stichting Blijf Groep
Stichting Hollandsche Schouwburg
Prins Bernhard Cultuurfonds
Stichting on & backstage
Stichting BBBS
Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord
Harriet Tubman Huis
Protestantse Diaconie Amsterdam
De Regenboog Groep
Stichting De Terugkeer
Protestantse Diaconie Amsterdam
Instituut voor Publieke Waarden BV
Protestantse Diaconie Amsterdam
Stichting Drugspastoraat Amsterdam
Regenbooggroep
Burennetwerk Amsterdam
Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
Stichting Timon
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
Human Aid Now
Stichting Gouden Mannen
Stichting VanHarte
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€ 15.100

St. Maarten
Voedselondersteuning

€ 6.000

St. Maarten
Curaçao
St. Maarten
Saba
Aruba
St. Maarten
Curaçao
Hilversum
Hilversum
Hilversum

Voedselondersteuning
Activiteitenprogramma kwetsbare ouderen
Voedselhulp St. Maarten
Voedselhulp Saba
Ondersteuning Arubaanse Voedselbank
Vervanging rolstoelbus
Voedselhulp Curaçao
Advieskosten bovenwindse eilanden
Advieskosten Curaçao
Microprojecten Curaçao

Landelijk

110 vakantie-activiteiten gedurende de zomerperiode

€ 75.000
€ 75.000

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam Zuidoost
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Eefde
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Zeist
Amsterdam
Vinkeveen
Amsterdam
Amsterdam

Burenhulp en buurcontact
Noodfonds
Nationaal Holocaust Museum
Mensen Maken Amsterdam
Ff niet alleen
Community Based Mentoring
Verbinding door ontmoeting
Ondersteuning tijdelijke opvang
Vaste donatie voor noodhulp via het Wereldhuis
Dier en Vriend
Joodse werkkampen in het Amsterdamse Bos
Vaste donatie voor het Straatpastoraat
Van Kans naar Perspectief
Extra noodhulp tijdens coronacrisis
Vaste donatie
Coronavoedselhulp en beschermingsmateriaal
Inzet vrijwilligers in het kader van coronamaatregelen
Maaltijdbezorging als gevolg van corona
Noodopvang Amsterdam Zuid-Oost
Individuele noodhulp
Food for undocumented migrants in Amsterdam during COVID pandemic
Gouden Mannen
Bestrijding eenzaamheid tijdens Corona

€ 19.000
€ 10.000
€ 5.000
€ 30.000
€ 5.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 10.000
€ 30.000
€ 10.000
€ 5.000
€ 15.000
€ 30.000
€ 2.760
€ 12.500
€ 15.000
€ 7.500
€ 11.150
€ 16.000
€ 60.000
€ 7.545
€ 8.500
€ 6.000

€ 14.835
€ 15.606
€ 3.500
€ 30.000
€ 7.000
€ 50.000
€ 4.253
€ 14.776
€ 12.555
€ 193.371

Patta Zomerscholen Zuidoost
De Regenboog Groep
Ars Memorandi
Human Aid Now
Human Aid Now
Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam
Filantropisch Gilde Oude Kerk
Stichting RCOAK budget Voedselhulp
Leefkringhuis Noord
Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer
Hart voor Noord
Jongerencultuurfonds Amsterdam
Arkin
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam
Stichting Het Koffiehuis Amsterdam
Stichting Sant’Egidio Nederland
Stichting Hoop voor Morgen
Totaal (41) Sociale zorg 		
Totaal toegekend (336)
		
* van deze bedragen is een deel ten laste gebracht van het
donatiebudget van Fonds op Naam Henriëtte Hofje
Toegekend ten laste van het donatiebudget van
Fonds op Naam Henriëtte Hofje
Stichting Nationaal Ouderenfonds
Stichting OOPOEH
Stichting Cultuureducatie - servicebureau Onderwijs&Cultuur
Stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam
Gruitpoort
Stichting Vier het Leven
Totaal (6) Fonds op Naam Henriëtte Hofje -
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Den Haag
Amsterdam
Amsterdam
Vinkeveen
Vinkeveen
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Extra activiteiten
Maaltijdvoorziening dak- en thuislozen
Ondersteuning aanvragers van een CBF traject
Voedselhulp binnen Amsterdam als gevolg van corona
Uitbreiding voedselhulp binnen Amsterdam als gevolg van corona
Maaltijden als opmaat voor zorg
Contributie en activiteiten
Voedselpakkettenverstrekking binnen Amsterdam via Human Aid Now
Vaste donatie
Stap Verder
Luistergroepen
Alle kinderen een kans op kunst
KerstInn
Spreekuur ongedocumenteerden Amsterdam Noord
Professionalisering ondersteuning vrijwilligers en pilot woon-, werkproject
Franciscustafel
Aanschaf nieuwe (tweedehands) bus

€ 10.000
€ 20.000
€ 3.500
€ 14.000
€ 6.350
€ 8.000
€ 2.000
€ 200.000
€ 30.000
€ 7.500
€ 15.000
€ 10.000
€ 2.100
€ 8.000
€ 50.000
€ 30.000
€ 10.000
€ 772.405
€ 3.083.604

Amersfoort
Amsterdam
Dordrecht
Amsterdam
Doetinchem
Huizen

OldStars Sport
Een oppashond maakt gelukkig en gezond
Cultuur Dichtbij
Een ons kunst scheelt een kilo zorg
Lang Leve Kunst en Naoberschap 2020-21
Alternatieve activiteiten tijden coronacrisis

€ 25.000
€ 12.500
€ 11.000
€ 7.500
€ 10.000
€ 5.000
€ 71.000

Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van
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
Het beeldmateriaal is ons beschikbaar gesteld door
Peter van Beek, fotograaf (project Passie in Beeld van Stichting
Zonaluma)
Stichting Human Aid Now en het Lang Leve Kunst Fonds
Ontwerp
Taluut
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