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met hun certificaten van deelname. De Zomerschool is mogelijk gemaakt
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Over Stichting RCOAK
Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen
Kantoor) is een Amsterdams charitatief vermogensfonds
dat al meer dan 430 jaar actief is in onze hoofdstad.
Stichting RCOAK wil - voor wie dat niet (meer) vanzelfsprekend is - een menswaardig leven bevorderen. Door
financiële ondersteuning van initiatieven die mensen
helpen ‘rechtop te blijven staan’ dragen wij eraan bij dat
mensen in moeilijke situaties niet afglijden naar erger.
De rendementen van het vermogen van Stichting RCOAK worden
aangewend voor ondersteuning aan ouderen in Nederland en aan
Amsterdammers die steun in de rug kunnen gebruiken.
Voor initiatieven die:
• de veerkracht van mensen versterken
• hen (weer) perspectief bieden
• hen in staat stellen hun leven (weer) te leiden zoals zij dat willen
• hen helpen moeilijke omstandigheden te transformeren
wordt jaarlijks een bedrag van rond de 3 miljoen euro aan donaties
toegekend.
Stichting RCOAK kende in 2021 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 kan een aanvraag
voor een donatie ingediend worden.

Donatieprogramma Sociale Zorg

Het donatieprogramma Sociale Zorg richt zich op sociale projecten
en armoedebestrijding, uitsluitend binnen Amsterdam, voor groepen
van alle leeftijden.
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Donatiebeleid Caribisch deel van het Koninkrijk

Van 2019 tot 2021 konden ook projecten gericht op de bevordering
van het welzijn van ouderen in het Caribisch deel van het Koninkrijk
in aanmerking komen voor een donatie. Het RCOAK was in deze
periode aangesloten bij de Samenwerkende Fondsen in het
Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.
Sinds 2022 is de betrokkenheid van het RCOAK bij dit programma
beëindigd, vanwege het grote beroep dat op het RCOAK wordt
gedaan in Amsterdam door de corona-situatie en de nasleep
daarvan.

Voordeouderen.nl

Voordeouderen.nl was de opvolger van Premieplan. Het ging
om verdubbeling van de opbrengsten van lokale geldwerving
voor kleinschalige particuliere initiatieven gericht op het welzijn
van ouderen. De verdubbeling liep via crowdfundingsplatform
Voordeouderen.nl. Dit platform was onderdeel van Voorjebuurt.nl.
Initiatieven die zich daar aanmelden worden begeleid en geholpen
bij het opzetten van een crowdfundingsactie.
In 2022 wordt Voordeouderen geïntegreerd in Voorjebuurt.nl. Voor
verdere informatie verwijzen wij graag naar deze website.
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 te vestigen.
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2021 was een veel bewogen jaar voor Stichting RCOAK. Naast
het feit dat de corona-situatie ook dit jaar het leven van vrijwel
alle Nederlanders extra moeilijk maakte, en ook vooral onze
doelgroepen hard trof, namen wij afscheid van Frieda de Pater.
Als directeur transformeerde zij gedurende ruim 19 jaar Stichting
RCOAK tot een eigentijdse, toonaangevende organisatie. Per 1 mei
2021 is zij opgevolgd door Suzanne Kooij.

Afscheid Frieda de Pater

Frieda heeft sinds haar aantreden in mei 2002 veel in gang gezet,
vernieuwd en gecreëerd, zowel wat de Stichting RCOAK betreft, als de
positie van ouderen in Nederland. Zij heeft in nauwe samenwerking
met Fonds Sluyterman van Loo een aantal themaprogramma’s
in gang gezet, die de ouderensector een enorme ‘boost’ hebben
gegeven. Deze inzet heeft geleid tot substantiële veranderingen en
beweging in de ouderensector. Het meest in het oog springende
resultaat is de oprichting van het Lang Leve Kunst Fonds.
Daarnaast heeft zij zich zeer bevlogen voor het brede belang van
de gehele sector ingezet en is ook daarin toonaangevend geweest.
Zij stond o.a. aan de wieg van het convenant tussen de Gemeente
Amsterdam en vermogensfondsen. Dit convenant vormde de basis
voor betere afstemming tussen fondsen en gemeente, die de jaren
erna gestalte kreeg en waarop we nog steeds succesvol kunnen
voortborduren.
Als vice-voorzitter van de FIN (Vereniging van Vermogensfondsen)
was, en is zij nog steeds van invloed op de ontwikkelingen in de
wereld van vermogensfondsen.
Onder grote dankzegging voor wat Frieda voor onze stichting heeft
betekend hebben wij in kleine kring het afscheid gemarkeerd. Haar
inzet voor het maatschappelijk belang in het algemeen en voor de
stad Amsterdam is niet onopgemerkt gebleven. Met de prestigieuze
koninklijke onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje Nassau
en de Andreaspenning van de gemeente Amsterdam die zij ontving,
kwam er een waardig einde aan een belangrijk tijdperk.
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Juni 2021, Frieda de Pater met wethouder Marjolein Moorman in
de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam tijdens de
uitreiking van de Andreaspenning (foto: Elise Kant, Haëlla)

Nieuwe directeur Suzanne Kooij

Suzanne Kooij trad per 1 mei aan als de nieuwe directeur van
Stichting RCOAK. Zij vervulde vanuit haar eigen adviesbureau
Ars Memorandi diverse rollen binnen de sector filantropie: zij
coördineerde o.a. de belangenbehartiging voor de sector vanuit
de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF),
werkte als secretaris voor de Commissie Normstelling van de
Erkenningsregeling voor goede doelen, lanceerde het begrip
Funding Plus en bracht de nodige ervaring mee op het gebied van
donaties vanuit verschillende invalshoeken.
Het aantreden van Suzanne als nieuwe directeur van Stichting
RCOAK genereerde media-aandacht: De Dikke Blauwe en het
magazine van KBO Brabant besteedden er aandacht aan. Het
magazine van De Dikke Blauwe publiceerde ook een groot
dubbelinterview met Frieda en Suzanne ter gelegenheid van het
afscheid van Frieda en het aantreden van Suzanne.
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Lang Leve Kunst Fonds

In januari 2021 ging het Lang Leve Kunst Fonds formeel van start.
Midden in een lockdown vanwege Covid-19, maar in de wetenschap
dat actieve kunstbeoefening ook dan van groot belang is om het
levensplezier van ouderen te bevorderen en hun eenzaamheid te
verzachten. Belangrijke communicatiemiddelen bij de lancering
waren de website www.langlevekunst.nl met nieuwsbrief, het
(papieren en online) bookazine Lang Leve Kunst – Ouderen in de
hoofdrol en media-inzet. Dit resulteerde onder meer in een item bij
het Max Ouderenjournaal waarin het belang van de activiteiten van
Lang Leve Kunst uitgebreid werd benadrukt. Tot slot hebben diverse
partners van het Lang Leve Kunst Fonds, waaronder het VWSprogramma Eén tegen eenzaamheid en het LKCA via hun kanalen
bijgedragen aan het vergroten van de bekendheid van het fonds.
Over het Lang Leve Kunst Fonds
Missie
Het levensgeluk van ouderen bevorderen en/of hun eenzaamheid
verzachten door het mogelijk maken van actieve kunstbeoefening.
Hierdoor ervaren ouderen aantoonbaar meer positieve gezondheid.
Visie
Elke oudere in Nederland kan zich creatief ontwikkelen en heeft
toegang tot een hoogwaardig aanbod dat past bij de vraag van
ouderen.
Het Lang Leve Kunst Fonds is in januari 2021 gelanceerd als
initiatief van Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo (in
samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds). Jaarlijks is
ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven gericht op actieve
kunstbeoefening door ouderen waarbij (creatieve) ontwikkeling
centraal staat. De ambitie van de fondsen is dat er over tien jaar
voor ouderen in alle Nederlandse gemeenten een passend en
inspirerend aanbod van kunstbeoefening is.
In 2021 werd samengewerkt met het Prins Bernhard Cultuurfonds,
Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms, het VSBfonds en LKCA
aan de ambitieuze doelen van het fonds.
Een financiële bijdrage kan (nieuwe) voor projecten een serieuze
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start betekenen, waardoor andere financiers en lokale overheden,
eerder aanhaken.
In 2021 heeft het Lang Leve Kunst Fonds in twee rondes 197
aanvragen ontvangen en 94 toekenningen kunnen doen aan
initiatieven in het hele land voor een bedrag van ruim 1,2 miljoen
euro. Het gemiddelde toegekende bedrag is daarmee ruim dertien
duizend euro maar met een grote diversiteit: de kleinste bijdrage
was € 1.250 voor het project Sing a Long Songfestival Medley van
Stichting Jong van Hart uit Rotterdam. De grootste bijdrage was €
58.000 voor het brede programma Kunstmenu Zilver van Stichting
Kunstencentrum Het Klooster in Woerden. De meeste aanvragen
kwamen uit de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland.
Het percentage toekenningen steeg van 44% in de eerste ronde
naar 66% in de tweede ronde, waardoor in de loop van het jaar
relatief minder aanvragers een afwijzing kregen. Dit komt door een
aanscherping van de criteria na de eerste ronde en door het op
voorhand afwijzen van niet-passende aanvragen of doorverwijzen
van aanvragers naar andere fondsen. Het merendeel van de
toekenningen zijn initiatieven die verschillende kunstdisciplines
combineren (39%) en projecten met beeldende kunst (32%).
Ook zijn de disciplines theater (13%) en muziek (10%) goed
vertegenwoordigd bij de toekenningen.
Een vijftal initiatieven, gefinancierd door het Lang Leve Kunst
Fonds:
• Het Participatiekoor
Ouderen met dementie en ouderen met Parkinson zingen delen
uit de Matthaüs Passion en nu ook de Messiah, samen met
mantelzorgers en gezonde zangers. Een prachtig project met veel
spinoff.
• Kunstmuseum Den Haag | Zomerschool Kunstmuseum Den Haag
Een succesvol format, waarbij zelf kunst maken is gekoppeld
aan kunst kijken en ervaren, gericht op ouderen met een
migratieachtergrond. Ook toepasbaar voor andere (kunst)musea.
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• Factorium Podiumkunsten Tilburg | Het theater van Meet & Greet
Bij Meet & Greet gaat het om kunst beleven en zelf mee creëren.
Een initiatief dat tegelijkertijd met de kunstactiviteit een sociale
kring meebrengt, waaraan ouderen zich kunnen verbinden.
Kennisdeling is al ingebouwd.
• Stichting Cultuurcentrum Heemskerk | Swingende Senioren
Senioren uit Heemskerk en omgeving krijgen een danscursus,
leren spelen in een popband en doen mee aan een cursus DJ.
De cursussen eindigen in een eindpresentatie van de dans- en
popcursus, met na afloop een dansfeest waarbij platen worden
gedraaid door de kersverse huis-DJ’s.
Vanaf eind 2021 is met een doorlopende aanvraagprocedure
gestart waardoor het mogelijk werd om elk moment van het jaar
een aanvraag in te dienen. Een snelloket met een vereenvoudigde
procedure, en een programma gericht op ondersteuning van
organisaties zijn in voorbereiding.
In 2021 is er meer bekend geworden over de waarde
van kunstparticipatie voor deelnemende ouderen via het
onderzoeksprogramma Kunst en cultuur in de Langdurige zorg
en ondersteuning. Het onderzoek werd uitgevoerd door een
consortium onder leiding van Amsterdam UMC/Leyden Academy
on Vitality and Ageing in opdracht van ZonMw. Het ging om
een actieonderzoek bij een aantal projecten die een toekenning
ontvingen van Lang Leve Kunst en drie brede kunstprogramma’s.
De waarde van kunst voor ouderen blijkt grotendeels te herleiden
tot drie aspecten: positieve gevoelens, uitgedaagd worden en
diepgaand contact. Op kunstindezorg.com staat het onderzoek.
• Amphion | Programma Lang Leve Kunst en Naoberschap
Actieve kunstparticipatie door ouderen is voor Amphion een
vanzelfsprekendheid. Zij bieden een divers en breed gedragen
programma, onder andere met het succesvolle corona-proof project
Kunst door de Brievenbus dat al twee jaar loopt.
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Armoedebestrijding

Geen honger in de stad
Sinds in 2020 de coronacrisis uitbrak, zet het RCOAK zich in voor
voedselhulp aan grote groepen inwoners van Amsterdam die
zonder deze hulp niet te eten zouden hebben onder het motto:
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‘Geen honger in de stad!’. Voedselhulp sluit vanuit historisch
oogpunt naadloos aan bij de rol die het RCOAK al eeuwenlang in
Amsterdam vervult.
Van kleine coronahulp naar een structureel voedseltraject voor
duizenden Amsterdammers die anders niet te eten zouden hebben
In de zomer van 2020 werden in Amsterdam 15 informele
voedselinitiatieven door het RCOAK en andere fondsen ‘gevoed’.
Omdat de nood snel toenam besloot het RCOAK samen met de
Haëlla Stichting het initiatief te nemen om via Human Aid Now
(HAN) centraal voordelig voedsel in te kopen en te distribueren
via deze initiatieven. Een aantal andere fondsen sloot zich hierbij
aan. In het totaal hebben wij in 2021 een bedrag van € 400.000
beschikbaar gesteld. Via dit initiatief zijn rond de 10.000 mensen
wekelijks van voedsel voorzien. Deze enorme prestatie was
mogelijk door een nauwe samenwerking tussen partijen vanuit
verschillende achtergronden, waarbij de rol van Human Aid Now
een bijzondere vermelding verdient. Zonder hun bevlogenheid en
efficiënte, zakelijke werkwijze hadden we dit niet kunnen bereiken.
Nauwe samenwerking met het Rode Kruis en Human Aid Now
Human Aid Now zorgt voor de centrale inkoop van voedsel. Dankzij
de goede band met de groothandel tegen zeer voordelige prijzen.
Vervolgens coördineren zij de distributie naar de lokale initiatieven
in de Amsterdamse wijken waar het voedsel veilig wordt verpakt en
verdeeld onder hun doelgroep.
Het grote voordeel hiervan is dat de projectleiders van de kleine
initiatieven niet apart een fondsaanvraag voor voedselhulp hoeven
te doen, en dat van de donaties veel meer voedsel ingekocht kan
worden dan de initiatieven afzonderlijk hadden kunnen doen.
De fondsen hebben gezamenlijk inmiddels tonnen uitgegeven
aan deze voedselhulp. De Haëlla Stichting, RCOAK en Human Aid
Now voeren de dagelijkse coördinatie van dit project uit in nauwe
afstemming met het Rode Kruis en de Gemeente Amsterdam. Het
Kansfonds en een aantal andere fondsen hebben substantiële
bedragen gedoneerd.
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Betrokkenheid Gemeente Amsterdam
De Gemeente Amsterdam draagt sinds 2021 financieel bij aan de
informele voedselhulp en denkt mee over de inzet en oplossingen
voor de lange termijn. Uitgangspunt hierbij is dat de ondersteuning
van informele voedselhulp een tijdelijke kwestie is als gevolg van
de coronacrisis en niet wordt geïnstitutionaliseerd. Tegelijkertijd
is duidelijk geworden dat er onder de bereikte groep mensen een
groep zal zijn voor wie toegang tot reguliere hulp en voorzieningen
buiten bereik blijft.

Voedselinitiatieven in de prijzen
Zonder hulp van betrokken en bevlogen, Amsterdamse
buurtbewoners, die het zelf ook vaak niet breed hebben, zou een
grote groep inwoners van deze stad niets te eten hebben. Een
paar van deze bewonderenswaardige buurtbewoners die zelf aan
de slag gingen en door het RCOAK via het voedselproject worden
ondersteund, vielen in 2021 in de prijzen. Bijvoorbeeld de Moeders
van Noord, een kleinschalig voedselinitiatief in Noord dat in mei de
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Heldenspeld van de Gemeente ontving. Ook het voedselinitiatief
Caribic werd bekroond. Caribic ontving de prestigieuze Omarmprijs.

een krachtige maatschappelijke samenwerking over allerlei grenzen
heen.

Gedeeltelijke afbouw en hoe verder?
In juni was de verwachting dat met de toenmalige versoepelingen
de coronavoedselhulp stapsgewijs afgebouwd zou kunnen
gaan worden. Tot eind 2021 is afgebouwd tot een ‘restgroep’
van rond de 5500 personen, waarvan 20% mensen met een
geldige verblijfsvergunning, die terecht zouden moeten kunnen
bij hulpverleningsinstanties van de Gemeente Amsterdam. De
doorstroom naar reguliere hulpverlening van de ‘legale’ groep van
1100 mensen stagneerde.
Verdere afbouw was eind 2021 niet mogelijk. De ‘restgroep’ zat,
vanwege de toen nieuw ontstane lockdownsituatie, nog steeds of
opnieuw zonder werk. Het betrof met name vrouwen en gezinnen
die de dupe van de lockdown werden.
Bij het deel van de mensen dat nog steeds niet aan werk kon
komen, was de nood onverminderd hoog. Het voedselpakket blijft
voor hen nog steeds hard nodig.

Raadsbrief voortgang ondersteuning voedselinitiatieven
Op 21 december lieten de Amsterdamse wethouders Marjolein
Moorman en Rutger Groot Wassink aan de Amsterdamse
gemeenteraad weten, dat de Gemeente Amsterdam het
coronavoedselhulp project blijft steunen met maximaal € 800.000.

Regioplan Beleidsonderzoek
Najaar 2021 gaf de Gemeente Amsterdam Regioplan de opdracht
onderzoek te doen naar:
• de aard en omvang van de doelgroep van de informele
voedselinitiatieven;
• de mogelijke rol van deze initiatieven in blijvende ondersteuning van
de doelgroepen ook na afschaling van de voedselhulp.
Het onderzoek dient als onderlegger voor de continuering van de
gemeentelijke financiering van de coronavoedselhulp. De gemeente
heeft zich bereid verklaard als co-financier te blijven optreden voor
de voedselhulp georganiseerd via HAN in 2022.
Het onderzoek schetst twee mogelijke toekomstscenario’s voor,
na de corona-noodhulp. Bijzonder is dat de gemeente, HAN, het
Rode Kruis en de betrokken fondsen allemaal bereid zijn een rol te
spelen in het vervolg, om de kwetsbare groep mensen die het op
eigen kracht niet redt te blijven bijstaan. Een mooi voorbeeld van

“Al twee jaar worden we keer op keer heen en weer geslingerd tussen
hoop en vrees. Tussen ‘even doorbijten dan zijn we ervan af’ en ‘terug
naar het oude normaal’. Telkens weer die hoop dat het binnenkort
wel weer beter zal worden en we weer terug kunnen
naar onze vertrouwde gewoonten en rituelen. Maar na twee jaar
worstelen en in het ‘nu’ leven hebben we vandaag nog steeds geen
perspectief. Deze onzekerheid en het almaar uitstellen van het
alledaagse begint zich nu toch eindelijk te wreken.
Op grote schaal blijken steeds meer jongeren mentaal zwaar
overbelast. Velen lijden aan ernstige psychische nood. Ze
kunnen echter nauwelijks terecht in de overbelaste geestelijke
gezondheidszorg. Ook veel kwetsbare ouderen, waaronder vooral
mensen met dementie, zijn geestelijk sterk achteruit gegaan
en kampen nu met meer fysieke aandoeningen als gevolg van
langdurige immobiliteit.

Algemeen donatieprogramma - Goed oud worden

De in 2021 voortwoedende coronacrisis en de steeds veranderende
situatie wat maatregelen en lockdowns betreft stelde onze
aanvragers tot het uiterste op de proef. Zij hebben zich zeer
‘resilient’ en flexibel getoond, steeds weer plannen aangepast en
nieuwe vormen gezocht om er toch voor onze doelgroepen te zijn,
onder wat voor omstandigheden dan ook.
Toch begon tegen het einde van het jaar de rek er bij velen echt wel
uit te raken. Hierover schreef één van onze aanvragers, Erik Zwiers
van het Participatiekoor:
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Daarbij zijn eenzaamheid en depressies enorm toegenomen, zowel
onder jongeren als onder ouderen.
De zorg- en welzijnssector is uitgeput en kampt met chronisch
personeelstekort. Steeds meer zorg- en welzijnstaken worden
noodgedwongen bij mantelzorgers neergelegd, die op hun beurt het
water aan de lippen staat.
De afgelopen twee jaar hebben we ons steeds weer aangepast en
hebben we afgeweken van het alledaagse. We hebben afgewacht tot
alles weer normaal zou worden. De gedachte dat het tijdelijk zou zijn
heeft ons normale leven opgeschort en aangepast aan
beperkingen en regels. Maar na twee jaar is de rek er volkomen uit.“
Door deze situatie, die geldt voor de meerderheid van onze
aanvragers, zijn wij coulant geweest bij projecten die anders zijn
gelopen dan gepland, en bewegen we mee met onze aanvragers
wanneer dat voor hen nodig is. Om sommige van hen nog beter te
kunnen steunen in de post-coronatijd zijn wij ons beleid zo aan het
aanpassen, dat onze steun zo goed mogelijk aansluit bij wat murw
gebeukte organisaties nu echt nodig hebben om zich weer met volle
kracht voor onze doelgroepen te kunnen gaan inzetten.

Cariben

In december 2017 werd besloten dat ook projecten gericht op
ouderen in het Caribisch deel van het Koninkrijk in aanmerking
konden komen voor een donatie van Stichting RCOAK. Hiertoe
hebben we ons destijds aangesloten bij de Samenwerkende
Fondsen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden
(SFC).Teneinde zo impactvol mogelijk te kunnen investeren heeft
het RCOAK in samenwerking met Fonds Sluyterman van Loo in
2019 aan Avance Impact opdracht gegeven om onderzoek te doen
naar waar onze donaties het grootste verschil zouden kunnen
maken.
Nog voordat we de conclusies en aanbevelingen uit dat rapport
hebben kunnen vertalen naar een concrete, thematische aanpak
brak de coronacrisis uit. In 2021 hebben wij ons daarom - vanwege
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hoge investeringen in voedselondersteuning in Amsterdam beperkt tot het bieden van noodhulp in de Cariben.
Het RCOAK is het meest effectief met de clustering van de inzet van
onze middelen. De keuze is gemaakt om dat, wat de sociale hulp
betreft, meer binnen Amsterdam te doen, daar waar de stichting
al ruim 430 jaar geworteld is. In onze hoofdstad leven meer en
meer groepen mensen in zeer moeilijke omstandigheden sinds de
coronacrisis, en wij willen traditiegetrouw deze Amsterdammers
bijstaan via de initiatieven die wij in de hoofdstad steunen.
Daarom hebben wij eind 2021 afscheid genomen van dit
samenwerkingsband, waarin zowel Kansfonds en Oranjefonds ons
vanuit hun coördinerende rol bijzonder effectief en prettig hebben
ondersteund in het opereren in de Cariben, met alle complexiteiten
van dien. Ook hebben we zeer prettig samengewerkt met Fonds
Sluyterman van Loo en Kinderpostzegels en de adviseurs ter
plaatse in dit verband.
Gedurende onze betrokkenheid bij de Cariben is ruim een half
miljoen euro besteed in deze regio.
Via Fonds Sluyterman van Loo blijft voor ons de mogelijkheid
bestaan om aan initiatieven in de Cariben donaties te verstrekken,
in aanvulling op de bedragen die van uit dat fonds gedoneerd
worden.

Lindenhofje

Het Lindenhofje is sinds 1801 in bezit van het RCOAK en heeft
sindsdien een sociaal maatschappelijk karakter. Gedurende vele
jaren vonden weduwen in de beslotenheid van het hofje een
beschermde woonomgeving tegen een zeer gematigde huur. Meer
recent, tussen 2004 en 2022, was het kinderhospice – later het
kinderzorghuis - van het Leger des Heils hier gevestigd. Eind 2021
heeft het Leger des Heils deze voorziening verhuisd naar het Jeroen
Pithuis, een gespecialiseerde voorziening in de nabijheid van het
UMC.
Het College van Regenten van het RCOAK heeft besloten het
Lindenhofje een passende herbestemming te geven in lijn met

Bestuursverslag 2021
de oorspronkelijk doelstelling en aansluitend bij de actualiteit.
Daarom is ervoor gekozen het hofje weer een woonbestemming te
geven met wederom een zeer gematigde huur in de vrije sector ten
behoeve van mensen die een, voor de stad Amsterdam, belangrijke
maatschappelijke functie/beroep hebben, maar die vanwege de
hoge huren niet in de stad kunnen wonen. Met de voorgestelde
verbouwing gaan wij 21 appartementen toegankelijk maken voor
deze doelgroep.

Vooruitblik

2022 wordt het jaar waarin Stichting RCOAK een aantal cruciale
aanpassingen in het beleid zal doorvoeren.
Naar aanleiding van de zeer verslechterde situatie van veel
Amsterdammers die o.a. door de coronacrisis moeilijk of niet meer
rond kunnen komen, zal het RCOAK in 2022 een themaprogramma
starten dat zich specifiek richt op deze problematiek. In het
verlengde daarvan zal het RCOAK, meer dan voorheen, ondersteuning
bieden aan initiatieven die het afglijden naar een slechtere situatie
voorkomen. We willen meer preventief werken, voor groepen mensen
die nu nog niet door alle vangnetten heen gevallen zijn, maar die wel
het risico lopen op verslechtering van hun situatie door de armoede
waar ze dagelijks mee te maken hebben.
Ouderen die nu ‘onder de radar’ blijven, die moeilijk bereikt kunnen
worden en die in de maatschappij niet goed mee kunnen komen
blijven onze onverdeelde aandacht behouden. Inclusiviteit en
diversiteit zijn de kernbegrippen waaraan binnen ons donatiebeleid
veel belang wordt gehecht.
Een andere majeure omslag in onze focus stelt ons voor een
nieuwe uitdaging. Organisaties die het werk doen dat invulling
geeft aan onze missie en daarmee veel impact bereiken, zullen
op een andere manier ondersteuning van ons kunnen verwachten.
Wij gaan hiermee een leerzaam en intensief jaar tegemoet. Een
jaar waarin centraal staat dat we de mensen om wie het gaat
ondersteunen bij het leiden van een menswaardig bestaan.
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Diederik van Wassenaer 		Suzanne Kooij
Voorzitter College van			
directeur
Regenten Stichting RCOAK 			

Het onderwerp ‘ouderen’ breed op de kaart zetten in Nederland
De omgang met ouderen breed op de kaart zetten in Nederland. Dat
deden Teun Toebes (24) en Hedy d’Ancona (84) in 2021 allebei met
hun eigen boek. Beide boeken zijn bestsellers. Beide boeken hadden
als doel om het beeld over ouderen bij te stellen. Beide boeken zijn
een hartstochtelijk pleidooi dat de maatschappelijke bejegening van
ouderen anders moet. Iets dat het RCOAK ten volle omarmt.
‘Vrolijk Verval’1 van Hedy d’Ancona is een krachtig tegengeluid
tegen de stereotypering van ouderen als ‘kwetsbaar’ en ‘zielig’. In
humoristische observaties gelardeerd met rake illustraties laat
zij zien hoe het échte dagelijks leven eruit ziet als je ouder bent.
D’Ancona schuwt geen onderwerp; van corona tot temporaalkwab en
van eenzaamheid tot bewegen, alles komt voorbij en steeds is het
appèl: hou op met (ons) betuttelen!

Geïnspireerd door beide boeken en vooral door de visie daarachter,
arrangeerde RCOAK een ontmoeting tussen d’Ancona en Toebes. In
het tweegesprek overbrugden zij beide moeiteloos de ogenschijnlijke
verschillen en vonden zij elkaar in hun passie om het ánders te doen.
Menselijker. Waardiger. Meer vanuit eigen-regie. Oók, of misschien:
juist, voor mensen in de laatste fase van hun leven. Hun passie sluit
naadloos aan bij wat het RCOAK in het nieuwe beleid centraal stelt:
ouderen als volwaardige mensen blijven zien.

Teun Toebes woonde in een gesloten afdeling van een verpleeghuis.
Zijn ervaringen vormden de basis voor het even verhelderende
als kritische ‘VerpleegThuis’. Toebes houdt ons een spiegel voor:
“Als we mensen met dementie weer hun mens-zijn en waardigheid
willen teruggeven, moeten we er anders naar kijken. En het anders
organiseren. Nu creëren we dode omgevingen, waarbij alles is gericht
op verlies en verval. We moeten kijken naar wat nog wél kan.” Zo
bedacht Toebes de ‘De Pauzemobiel’2, een omgebouwde bestelauto
waar een rolstoel in kan. Teun neemt ouderen met dementie uit de
gesloten afdeling hierin mee naar plekken en personen die voor hen
dierbaar zijn.
1

‘Vrolijk Verval’ is geschreven ter gelegenheid van het gezamenlijke afscheid van

Frieda de Pater als directeur van Stichting RCOAK en van Koeno Sluyterman van
Loo als directeur van Fonds Sluyterman van Loo.
2
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RCOAK steunde de ‘Pauzemobiel’ graag met een financiële bijdrage.

Teun Toebes:

‘Wat er nodig is om de toekomst
voor mensen met dementie en
andere ouderen weer hoopvol te
maken, is een verandering van
het mensbeeld. Dus dat we niet
kijken naar wat mensen niet meer
kunnen, maar naar wat ze nog wel
kunnen en willen.’

Hedy d’Ancona:

‘Wij ouderen moeten ons - net als
vroeger de vrouwen – mobiliseren
en zeggen: hou op met dat
getuttel! Maak het ons mogelijk
om dingen te doen die we altijd
hebben willen doen!‘
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Donaties 2021
Algemeen

• Het donatiebudget bedroeg € 2.900.000
• In totaal is een bedrag van € 3.464.386 toegekend*
• Totaal ontvingen wij 471 aanvragen waarvan er 330 in behandeling zijn genomen
• Daarvan zijn 269 aanvragen gehonoreerd
• 63 aanvragen zijn afgewezen
• Ten laste van Fonds op Naam Henriëtte Hofje is een bedrag van
€ 59.500 toegekend voor 7 projecten.
• 8 aanvragers hebben hun verzoek voor een donatie ingetrokken.
• Binnen Amsterdam is een bedrag van € 1.456.174 toegekend
waarvan ruim 1,1 miljoen euro voor projecten die binnen de
criteria vallen van Sociale Zorg
• Voor ondersteuning van projecten in de Cariben is een bedrag van
52.403 toegekend via de Samenwerkende Fondsen Cariben.
• Binnen een aantal categorieën zijn projecten met een
psychogeriatrische invalshoek gehonoreerd met een totaalbedrag
van € 236.128

Verdeling donatiebudget per categorie
Categorieën

Toegekend bedrag

10
1

€ 284.500
€ 200.000

Ouderenzorg
Algemeen
Voordeouderen.nl

(Waarmee via Voor je Buurt in 2021 94 initiatieven zijn ondersteund)

Lang Leve Kunst

39

een bedrag van € 500.000

Psychogeriatrie
Goed oud worden
Cariben
Vakantie-impuls activiteiten

38
132
6
1

€ 236.128
€ 899.678
€ 52.403
€ 75.000

(Waarmee via Voor je Buurt in 2021 94 initiatieven zijn ondersteund)

42

€ 1.163.213

In het totaal is een bedrag van ruim € 3.464.000 toegekend.
Gehonoreerde projecten per categorie
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€ 753.875

Waarbinnen via het Lang Leve Kunst Fonds aan 93 projecten is bijgedragen met

Sociale zorg
Algemeen
* Als gevolg van de coronacrisis is voedselondersteuning
in Amsterdam tijdens de coronacrisis en is voornamelijk
gefinancierd met niet opgevraagde donaties.

Aantal aanvragen

Cijfers en grafieken

15,4%

269

€ 515.477

Het rendement op het vermogen
bedraagt in 2021 15,4%

Van de 471 binnengekomen
aanvragen zijn 340 aanvragen in
behandeling genomen, waarvan
er 269 werden gehonoreerd.

In 2021 is een bedrag van
€ 515.477 vrijgevallen.

€ 500.000

€ 2.900.000

19%

Ten behoeve van voedselondersteuning in Amsterdam als gevolg van de coronacrisis is een
budget van 5 ton euro beschikbaar gesteld.

Er is € 3.464.386 toegekend aan
donaties. De overschrijding van het
budget is verrekend met eerdere
vrijvallen.

19% van de aanvragen die in
behandeling zijn genomen is
afgewezen.

€ 59.500

€ 1.456.174

€ 52.403

Binnen Amsterdam is een bedrag
van 1.456.174 euro toegekend aan
donaties.

Voor projecten in het Caribisch
deel van het Koninkrijk is
€ 52.403 toegekend.

RENDEMENT VERMOGEN

CORONA VOEDSELHULP

STICHTING HENRIËTTE HOFJE

Uit het budget Fonds op Naam
Stichting Henriëtte Hofje is een
bedrag van € 59.500 toegekend
aan 7 projecten.
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AANVRAGEN GEHONOREERD

DONATIEBUDGET

AMSTERDAM

VRIJVAL

AFWIJZINGEN

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 € € 3.464.386
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Totaal € 3.464.386

Financieel jaarverslag 2021
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 15,4%.
Uit de jaarrekening blijkt dat het vermogen van Stichting RCOAK is
toegenomen van 109,7 tot 124,2 miljoen euro.
In het boekjaar 2021 is 3,5 miljoen euro aan donaties toegekend, dit
is 119% van het donatiebudget.
Er werden 269 donatieaanvragen gehonoreerd, in 2020 waren dit er
336. Het gemiddelde donatiebedrag per toekenning is 34% hoger
dan het jaar daarvoor.
In 2021 is een bedrag van 515.477 euro vrijgevallen uit het
donatiebudget. Redenen hiervoor zijn vooral het niet tijdig opvragen
van het toegekende bedrag of het niet volledig besteden van de
donatie. In sommige gevallen heeft het project geen doorgang
gevonden.
Het College van Regenten van Stichting Roomsch Catholyck Oude
Armenkantoor
Namens deze,
mr. D.C. Baron van Wassenaer, voorzitter
mr. C.A. Jansen Verplanke, penningmeester
prof. dr. mr. B.A.M. The
mr. drs. T.S.M. van Schie
prof. J.S. Kortmann
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Financieel jaarverslag
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
31-12-2021
ACTIVA

PASSIVA

Beleggingen
Landerijen
Gebouwen
Effecten
Effectenrekeningen

Eigen Vermogen
Algemene reserve
(continuïteitsreserve)
Bestemmingsfonds
Henriëtte Hofje

Materiële vaste activa
Inventaris en automatisering

Langlopende vorderingen
Leningen u/g

Vlottende activa
Kortlopende vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Liquide middelen

Totaal activa

JAARVERSLAG 2021 • 18

31-12-2010

15.799.384
2.162.640
111.715.340
293.119
129.970.483

15.530.057
2.145.120
96.271.706
950.863
114.897.746

4.586
4.586

6.154
6.154

145.000
145.000

145.000
145.000

53.899
344
827.029
881.272

37.935
245
1.362.692
1.400.872

131.001.341

116.449.772

Voorzieningen
Voorziening
pensioenverplichtingen

Langlopende schulden
Vooruit ontvangen erfpachten
Kortlopende schulden en
overlopende passiva
Kortlopende schulden en
overlopende passiva

Totaal passiva

31-12-2021

31-12-2020

121.101.290

106.985.028

3.048.920

2.679.641

124.150.210

109.664.669

10.375
10.375

15.511
15.511

2.849.058

2.960.438

3.991.698

3.809.154

131.001.341

116.449.772

Financieel jaarverslag
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

376.428
3.428
53.908
286.847
17.292.144
4.050
18.016.805

956.014
3.367
256.285
455.901
4.146.553
7.038
5.825.158

515.477
8.500
523.977

807.167
0
807.167

18.540.782

6.632.325

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

3.464.386
321.672
128.156
140.980
47

3.227.127
314.949
195.783
319.200
2.449

Totaal lasten

4.055.241

4.059.508

Saldo van baten en lasten

14.485.541

2.572.817

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

14.116.262
369.279
14.485.541

2.548.133
24.684
2.572.817

BATEN
Beleggingen
Exploitatie landerijen
Exploitatie woningen
Exploitatie Hofjes
Herwaardering landerijen/Hofjes
Opbrengst effecten*
Rente spaargelden

Overige baten
Vrijgevallen donaties
Diverse baten

Totaal baten
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KASSTROOM OVERZICHT
KASSTROOMOVERZICHT
		
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten

2021

2020

14.485.541

2.572.817

1.568
1.568

1.568
1.568

13.500
-18.636
-5.136

10.000
-18.185
-8.185

-16.063
182.544
166.481

47.733
-373.172
-325.439

14.648.454

2.240.761

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

0
0
0
-269.327
-17.520
-14.785.890

353.080
-1.049.831
805.599
-420.621
-35.280
-1.539.887

Subtotaal

-15.072.737

-1.886.940

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

* Opbrengst effecten
bestaat uit koersverschillen,
dividenden, rente
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Financieel jaarverslag
KASSTROOM OVERZICHT
KASSTROOMOVERZICHT
		
Subtotaal (voorgaande pagina)
Langlopende schulden
Aflossing leningen u/g
Vrijval erfpacht

Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Netto kasstroom 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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2021

2020

-15.072.737

-1.886.940

0
-111.380
-111.380

1.000
-111.380
-110.380

-15.184.117

-1.997.320

-535.663

243.441

827.029
1.362.692

1.362.692
1.119.251

-535.663

243.441

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 als hetgeen 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.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen
waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap
of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook bestuurders
worden aangemerkt als verbonden partijen. Transacties van
betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover
deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan.
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
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

Financieel jaarverslag
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 terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de
balans opgenomen.

De waarde van de landerijen worden eens per drie jaar
door Rentmeesterskantoor Overwater bepaald. De laatste
waardebepaling dateert uit 2021.

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.

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 € 84.031.436,
is per balansdatum reeds overgedragen aan IBS. Bij Cambridge
Associates resteren nog beleggingen ter waarde
van € 27.683.904. De reden hiervoor ligt in de periodiciteit en de
tijdigheid van verkoopbaarheid van de resterende beleggingen.

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 bepaald
op basis van tien maal de werkelijk ontvangen huur. Het bestuur
heeft deze methode van waardebepaling omwille van het inzicht
gekozen. Dit houdt mede verband met de functie van het onroerend
goed. Vanwege de huurverhoging is in 2021 de marktwaarde van
het Lindenhofje opgehoogd met 17.520 euro.De waardering van de
landerijen is eveneens in 2021 opgehoogd met 269.327 euro.
Landerijen
Het beleid is erop gericht vrijkomende gelden bij verkoop te
herbeleggen in landerijen.
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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.

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%).

Financieel jaarverslag
Langlopende vorderingen
Dit betreft drie 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 2022 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,
rekeninghoudend 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
de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking
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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
waardenmutaties 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 waardenmutaties onder de algemene
reserve op te nemen.
Bestemmingsfonds Henriëtte Hofje
In 2013 heeft de stichting Henriëtte Hofje te Amsterdam een
vermogen van 2.144.699 euro aan onze stichting overgedragen
als Fonds in beheer met het verzoek om dit vermogen volgens
de doelstelling ‘ ondersteuning kwetsbare ouderen’ te beheren de
revenuen als donaties te besteden.
In 2016 is het vermogen definitief overgedragen als Fonds op Naam
naar het vermogen van stichting RCOAK.
1.3.5 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
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
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Voorziening pensioenverplichtingen
De stichting heeft een voorziening voor een pensioenaanvulling
gevormd voor een extern verzekerd, reeds ingegaan pensioen.
1.3.6 Langlopende schulden en overlopende passiva
Afkooprechten van erfpacht
Voor akkerland in Noord-Holland is een 30-jarig afkooprecht van
erfpacht ontvangen ter grootte van € 309.375. 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.
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.
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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.
Kredietrisico
De stichting heeft geen significante concentraties van kredietrisico’s. De liquide spaartegoeden van ruim 293.000 euro staan bij
een Nederlandse bank en maken onderdeel uit van de beleggingsportefeuille. De liquide middelen van 827.029 euro staan bij een
andere Nederlandse bank.
Liquiditeitsrisico
De liquiditeitspositie van de stichting is dusdanig dat een
liquiditeitsrisico vrijwel nihil is. Tevens heeft het College van
Regenten de mogelijkheid om het donatiebudget bij te stellen indien
dit noodzakelijk wordt geacht.
Valutakoersrisico
De stichting heeft zowel een bankrekening als beleggingen in USD.
Om het valutakoersrisico af te dekken heeft de vermogensbeheerder zogenaamde ‘ currency hedges’ aangeschaft.
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2. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
2.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst
van beleggingen en overige baten enerzijds en de verstrekte giften
en kosten en andere lasten over het jaar anderzijds. Opbrengsten
worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben;
kosten zodra ze voorzienbaar zijn.
Bij de indeling van de staat van baten en lasten is gekozen voor het
categorische model.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden
afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten
verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien
deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden
de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een
onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk –fonds wordt
als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk
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.
Baten
Baten verlegd vermogen
Opbrengsten uit landerijen en baten uit hoofde van verhuur
onroerend goed worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn
ontvangen.
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Vrijgevallen donaties
Dit betreft toegekende giften die niet, niet tijdig of niet volledig zijn
opgevraagd.
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.
Donaties
Hiervan 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.
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.
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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 2021
ACTIVA

31-12-2021

31-12-2020

15.799.384

15.530.057

449.480
1.713.160
2.162.640

449.480
1.695.640
2.145.120

Beursgenoteerde obligaties (Cambridge)

68.744.454
7.773.259
7.513.723
0
0
84.031.436
27.683.904

47.054.831
4.657.257
0
8.337.837
12.237.472
72.287.397
23.984.309

Totaal

96.271.706

96.271.706

293.119
293.119

950.863
950.863

129.970.483

114.897.746

Materiële vaste activa
Landerijen		
			
Gebouwen		
Keizersgracht 334 bureau (eigen gebruik)
Onroerend goed verhuurd
Financiële vaste activa			
Effecten
Gegeven het mandaat is de samenstelling van de
effecten portefeuille ultimo 2021 en 2020 als volgt:
IBS effecten
Beursgenoteerde aandelen
Private Equity/Private Debt
Alternatieven (Blackrock)
Afbouwportefeuille aandelen
Afbouwportefeuille alternatieven

Effectenrekeningen					
De effectenrekeningen vormen onderdeel van de
beleggingsportefeuille.
Kasbank (CACEIS)
Totaal
Totaal effecten
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TOELICHTING OP DE BALANS 2021
Materiële vaste activa
Inventaris en automatisering
Stand per 1 januari
Afschrijvingen
Stand per 31 december

31-12-2021

31-12-2020

6.154
-1.568
4.586

7.722
-1.568
6.154

35.000
100.000
10.000
145.000

35.000
100.000
10.000
145.000

49.849
0
4.050
53.899

33.111
774
4.050
37.935

344
344

245
245

35
826.994
827.029

80
1.362.612
1.362.692

Langlopende vorderingen
Dit betreft drie leningen aan sociale ondernemingen:
Lening van €35.000 tot 1 januari 2023 rente 3%
Lening van €100.000 tot 1 juli 2022 rente 3%
Lening van €10.000 tot 2025 renteloos

Kortlopende vorderingen en overlopende activa
Vorderingen
Overwater restant pachtafrekening
Fondsen voor Ouderen
Rente/aflossing leningen u/g

Vooruitbetaald
Overig vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen
Kasgeld
ABN AMRO Bank N.V.
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TOELICHTING OP DE BALANS 2021
31-12-2021

31-12-2020

106.985.028
14.116.262
121.101.290

104.436.895
2.548.133
106.985.028

2.679.641

2.654.957

428.779
-59.500
3.048.920

95.684
-71.000
2.679.641

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
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.
In 2016 is het vermogen definitief overgedragen als Fonds op Naam naar het vermogen
van de Stichting RCOAK.
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TOELICHTING OP DE BALANS 2021
31-12-2021

31-12-2020

15.511
13.500
-18.636
10.375

23.696
10.000
-18.185
15.511

2.960.438
0
-111.380
2.849.058

2.718.738
367.203
-125.503
2.960.438

28.686
0
12.978
9.742
51.406

27.315
311
2.589
125.000
155.215

3.718.200
3.718.200

3.376.121
3.376.121

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
Af: 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 2021
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Personeelskosten
Af te dragen loonheffing
Saldo vakantie-uren
Pensioenpremie
Reservering vakantiegeld

Crediteuren

Overige schulden
Administratiekosten
Accountantskosten
Jaarverslag
Kasbank rente Q4
Bankkosten en rente
Vattenfall
Fondsen voor ouderen
Vrijval erfpacht (kortlopend)
Overige schulden totaal
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
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31-12-2021

31-12-2020

13.977
0
144
9.863
23.984

16.693
9.171
146
9.982
35.992

62.910
62.910

104.164
104.164

3.485
12.130
3.000
0
1.239
1.376
2.588
111.380
135.198

3.932
12.831
3.000
0
72.000
1.496
19.910
97.257
210.426

3.991.698

4.182.326
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

111.380
0
308.638
420.018

111.381
571.779
356.459
1.039.619

-12.703
-30.887
376.428

-14.396
-69.209
956.014

4.084
-656
3.428

4.084
-717
3.367

167.232
80.390
247.622

165.480
158.048
323.528

-167.877
-1.687
-15.910
-8.240
53.908

-44.079
-4.571
-11.312
-7.281
256.285

4.050
4.050

7.038
7.038

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
Belastingen en verzekeringen

Exploitatie Hofjes
Werkelijk ontvangen huur hofjes
Fictieve commerciële huur hofjes

Onderhoud
Belastingen en verzekeringen
Energie
Overige lasten

Rente spaargelden
Rentebaten
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
Herwaardering landerijen
Herwaardering Hofjes en woningen
Herwaardering landerijen

Voordelig/(nadelig) koersresultaat effecten
Koersresultaat

Vrijgevallen donaties
Vrijgevallen donaties
Vrijgevallen donaties Henriëtte Hofje

Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

17.520
269.327
286.847

35.280
420.621
455.901

17.292.144
17.292.144

4.146.553
4.146.553

515.477
0
515.477

807.167
0
807.167

8.500
8.500

0
0

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 2021
Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

3.324.496
59.500
80.390
3.464.386

2.998.079
71.000
158.048
3.227.127

226.952
27.325
49.498
-4.798
27.831
326.808
13.500
-18.636
321.672

216.178
22.834
43.980
0
40.142
323.134
10.000
-18.185
314.949

34.222
55.456
3.751
13.415
21.312
128.156

78.249
61.868
10.467
23.940
21.259
195.783

140.980
140.980

319.200
319.200

47
47

2.449
2.449

LASTEN
Donaties
Donaties
Donaties inzake Henriëtte Hofje
Donatie inzake fictieve commerciële huur
Salarissen en vergoedingen
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Ontvangen ziekengeld
Personeelskosten (incl. werving)
Dotatie pensioenverplichtingen
Onttrekking pensioenverplichtingen
Ultimo 2021 had de stichting drie medewerkers in dienst (2,1 fte).
De overige personeelskosten bestonden uit reis-, onkosten en
wervingskosten.
Bureau- en beheerkosten
Huisvesting
Advies, rapporten en controle
Communicatie en vergaderingen
Bureau en automatisering
Overige kosten

Kosten effectenbeheer
Effectenbeheer
Diverse lasten
Diverse lasten
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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

2021

129.970.483

437.814

17.292.144

2.900.000

3.464.386

269

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
Aan: het college van regenten van Stichting Roomsch Catholyk Oude Armen
Kantoor
Referentie: RM/MJ/50726/2022-C03.005
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 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 2021 en van de staat van
baten en lasten over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJRichtlijn 640 “Organisaties-zonder-winststreven”, die zijn uitgegeven door de Raad
voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021;
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 assuranceopdrachten (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.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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:
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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,
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, 23 maart 2022
GBA Accountants

Was getekend:
mr. G.J. Mersch AA RB

Bestuur en Beheer Stichting RCOAK
Governance
College van Regenten
Het College van Regenten kwam in het verslagjaar vijf keer in
vergadering bijeen, waarvan één vergadering volledig werd gewijd
aan herijking van het beleid.
De Giftencommissie adviseert het College van Regenten met
betrekking tot de donatie-aanvragen. Tot 1 mei bestond de
Giftencommissie uit de voorzitter van het College van Regenten,
de heer Van Wassenaer en mevrouw De Pater (directeur). Vanaf
1 mei heeft mevrouw Kooij als nieuwe directeur mevrouw De Pater
opgevolgd en is mevrouw The, lid van het College van Regenten
toegetreden tot de Giftencommissie. De Financiële Commissie
-bestaande uit de penningmeester, mevrouw Jansen Verplanke en
de heer Van Wassenaer- bespreekt met de externe accountant de
jaarrekening en met de vermogensbeheerders het beleggingsbeleid.
Vermogensbeheer
Het beheer van het vermogen is ondergebracht bij IBS Capital
Management BV, een professionele vermogensbeheerder die binnen
het mandaat zelfstandig het in effecten belegd deel van vermogen
beheert.
Landerijen
De rentmeester draagt zorg voor het beheer van het agrarisch
vastgoed dat in eigendom toebehoort aan RCOAK.
Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland (FIN)
Stichting RCOAK is lid van de Vereniging van Vermogensfondsen in
Nederland (FIN) en onderschrijft haar gedragscode.
Het College van Regenten van Stichting RCOAK verklaart te voldoen
aan de FIN-Normen Goed Bestuur en heeft daartoe de jaarlijkse
Verklaring Naleving FIN-Normen Goed Bestuur ingediend, die
periodiek getoetst wordt (meest recent in 2018).
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Fonds op Naam
Het Fonds op Naam “Henriëtte Hofje” maakt sinds 2016 deel uit van
het vermogen van de Stichting RCOAK.
Bestuursreglement en Beleggingsstatuut
De Stichting kent een bestuursreglement waarin onder andere de
zittingstermijnen van de Regenten en de herbenoemingsprocedures
zijn geregeld.
Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting RCOAK is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling.
Nalaten
Stichting RCOAK staat open voor legaten, nalatenschappen,
schenkingen en Fondsen op Naam. In het recente verleden is
gebleken dat vermogende particulieren, die willen bijdragen aan
het welzijn van ouderen of andere kwetsbare groepen, Stichting
RCOAK een aantrekkelijk fonds vinden vanwege ons transparante
beleid, lage kosten, deskundigheid, gedetailleerde bekendheid met
“de markt” en degelijk vermogensbeheer. Vanzelfsprekend houden
wij bij de besteding van (de rendementen van) schenkingen en
legaten rekening met specifieke wensen en voorwaarden vanuit de
schenker/erflater.

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 Rijkscommissie voor Export
• voorzitter Stichting Twickel
• voorzitter Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn
• voorzitter Stichting Jacoba van Wassenaer 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
• secretaris Young Pianist Foundation
• secretaris Stichting Administratiekantoor Continuïteit
ABN AMRO Bank
• Voorzitter Level 20 Nederland
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
• lid redactie tijdschrift Mass Claims
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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
• vice voorzitter Raad van Toezicht Stichting Frans Hals Museum
• vice voorzitter 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 (met speciale aandacht voor diversiteit), Vrije
Universiteit.
• programma voorzitter Dementie, Ben Sajet Centrum
• mede-initiatiefnemer en eigenaar Dementie Achter de Voordeur
BV
• Algemeen Lid Raad van Toezicht, UMC Utrecht
• Voorzitter commissie Onderwijs & Onderzoek
• Lid commissie Kwaliteit van Zorg & Patiëntveiligheid

Overzicht gehonoreerde projecten 2021
Ouderenzorg Algemeen - Algemeen
Stichting Hospice Noord- en Midden Drenthe
Assen
Inrichting locatie Hospice Het Alteveer
Stichting Met je hart
Boxtel
Met je Hart groeit
Stichting Hospice de Mare
Oegstgeest
Nieuw hospice
Stichting Hospice de Liefde
Rotterdam
Opstartfase Hospice De Liefde
Stg. Bijna Thuis Huis Swentibold, Hospice Bronnerhof
Holtum
Hospice Bronnerhof
Stichting ‘kLEEF!
Apeldoorn
Activiteiten voor ouderen
Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten
Elspeet
Realisatie beleeftuin locatie Elspeet
Stichting Het Tweede Thuis
Westerland
Hospice Het Tweede Thuis
St. Hospice Groep VechtZathe
Hardenberg
Aanpassing hospice
Totaal Ouderenzorg Algemeen - Algemeen			
		
Ouderenzorg Algemeen - Voordeouderen.nl
Stichting Voor je Buurt
Utrecht
VoordeOuderen.nl ondersteuning van 94 kleinschalige projecten
Totaal Ouderenzorg Algemeen - Voordeouderen.nl			
Ouderenzorg Algemeen - Lang leven kunst
Rosa Spier Huis
Stichting BedtimeStories
Stichting het Rijksmuseum
Stichting het Rijksmuseum
Stichting Grachtenfestival
Stichting Cultuur binnen de Dijken
Stichting Stadscompagnie
In mijn Buurt
Stichting Muziek voor de Zorg
Stichting LofT, Leven of Theater?
Stichting Reservefonds De VAK
Stichting Pleinbioscoop Rotterdam
Stichting Op Visite
museum Beelden aan Zee
Stichting Stadspodium Rotterdam
Stichting Centrum voor CircusKunst
Stichting Soundtreks
Stichting de Werkelijkheid
Stichting Bewoners Swettehiem-Westeinde
gabberweek
Stichting Sant’Egidio Nederland
Stichting TS | Theaterstraat
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Stichting Creatuur
Stadstrainers B.V.
Stichting Hobbycentrum Cuijk
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Laren
Den Haag
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Middenmeer
Arnhem
Amsterdam
Helmond
Den haag
Delft
Rotterdam
Delft
Den Haag
Rotterdam
Oosterhout
‘s-Hertogenbosch
Amsterdam
Leeuwarden
Hoogwoud
Amsterdan
Amsterdam
Amsterdam
Alkmaar
Rotterdam
Cuijk

Jong & Oud door Kunst Verbonden
Verborgen Schatten voor Haagse ouderen met migratieachtergrond
Nachtwacht on Tour
Rijksmuseumbrieven voor ouderen
Kerk- en buurtconcerten door heel Amsterdam op het Grachtenfestival
De Vlucht
Lichtpuntjes in donkere dagen-plan
Koloniale Sporen in Mijn Buurt: landelijke impact 2021-2022
Muziek voor de Zorg
Speels Voorlezen
Lunchpauze Concerten De VAK i.s.m. Theater de Veste in tijden van corona
Pleinbioscoop Rotterdam met Jong+Oud
Duizenden Kleurrijke Kusjes
Onvergetelijk Museum Beelden aan Zee via BelevenisTafels Onwijs
Stadspodium Rotterdam - ouderenprogramma
Ouderen & Kerstcircus Oosterhout
Radio Kras(ser) 2
Mailart Wachterlied
Festival Swettehiem 2021
Samen op pad
Music in the Making: Een Harp onder de Riem
Vraag dat maar aan je moeder!
CoVisit
Buddyproject, een bijzondere ontmoeting met elkaar en met de kunsten
De Veranderende Stad – Een voorstelling van Generatieclub Feijenoord
Realisatie Hobbycentrum Cuijk

7.000
25.000
10.000
10.000
7.000
5.000
5.500
10.000
5.000
84.500

200.000
200.000

10.000
5.000
9.000
5.000
7.500
6.500
3.500
15.000
15.000
2.000
3.000
2.000
5.000
6.625
2.000
3.750
14.000
3.000
5.000
10.000
7.760
7.500
6.180
8.000
20.000
7.500

Zonnehuisgroep Noord
Zuidhorn
Jiddische muziek in Oostergast
Stichting Rotterdam in Koor
Rotterdam
Rotterdam in Koor
Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc”
Noordwijkerhout
Nieuwjaarsconcert 100 jaar Sjaan
Rosa Spier Stichting
Laren
Jong & Oud door Kunst Verbonden – Zomerffestival
KOO
Den Haag
KunstKnuffel 2.0
Ons Middelpunt
Doorwerth
“Zij zijn Wij”
Stichting Philomela
Amsterdam
Participatieconcerten L’Amour est un oiseau
Stadsdorp Centrum Oost
Amsterdam
Koor 1018
Lang Leve Kunst Fonds
Amsterdam
Via het Lang Leve Kunst Fonds zijn 93 initiatieven ondersteund
Totaal Ouderenzorg Algemeen - Lang Leve Kunst 			
		
Ouderenzorg Algemeen - Psychogeriatrie
Stichting Diva Dichtbij
Wehl
Video optredens met Qwiek en Live Visiteliedjes
Stichting Cardia
Den Haag
ERTOE DOEN
Ouderenlandgoed Grootenhout
Mariahout
Aanleg wandelpad voor rolstoelgangers
Stichting Brink
Ysselsteyn
Reundje Ysselsteyn
Stichting Voorschoten voor elkaar
Voorschoten
Odense Huiskamer Orkest
Zonnehuisgroep Noord
Zuidhorn
Qwiek.Up voor Zonnehuis Oostergast
Stichting Surplus zorg locatie Molenstaete
Breda
Boerderijhoek/belevingstuin voor ouderen met dementie
Het Parkhuis
Dordrecht
(Voor)leesproject
Stichting Vrienden van Bernhoven
Uden
Beweeg je beter
Stichting VisiteClowns
Wageningen
Visiteclowns
Stichting Muziekstraat
Amsterdam
De Mixtape Club
Stichting QuaRijn, De Koekoek
Veenendaal
Dementievriendelijke tuin De Koekoek
Stichting Football Memories
Tilburg
Football Memories
Stichting Argos Zorggroep
Schiedam
Dichtbij en veilig snoezelen & toveren
Stichting Rijksmuseum Muiderslot
Muiden
Muiderslot Beleveniskoffer: visuele, auditieve en tactiele spelelementen
Zorggroep Amsterdam Oost
Amsterdam
Welzijn in buitenruimte
Stichting de Talentstrateeg
Ede
New Memories Kerstvoorstelling
Coloriet
Lelystad
Coloriet in beweging!
Stichting Odensehuis Sliedrecht
Sliedrecht
Starten Odensehuis
Sint Annaklooster
Eindhoven
Belevingsgerichte zorg met daglichtondersteuning
Stichting Amstelring
Amsterdam
Het Schouw, het bruisende en kleurrijke activiteitencentrum
‘t Puther Hofke
Puth
Samen in de kas
Stichting Zorgspectrum Het Zand
Zwolle
Bootreis
Stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree
Maasbree
‘t Thoeshoes
Stichting Diversiteitsland
Amsterdam
Vitaal ouder worden als Levenskunst 2021-2024
Stichting Vrienden van Convivio
Tilburg
Inrichting binnentuin Huis Convivio
Zorgbelang Groningen
Groningen
Woonvorm ouderen doven Groningen
Stichting Amstelring
Amsterdam
Dansen met ouderen 2022
Stichting Duofietsen Helmond
Helmond
Uitbreiding duofietsen t.b.v. fietsen met dementen gasten
Dagbesteding ABEL
Rijen
Behoud van mobiliteit in de winter
ENSO physical theater
Tilburg
Zie de mens
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2.450
5.000
800
14.810
15.000
10.000
15.000
1.000
500.000
753.875

10.000
1.000
15.000
1.000
7.000
3.450
2.110
450
8.500
8.000
3.550
6.000
8.000
6.000
3.000
8.500
5.000
7.500
2.500
8.000
7.000
4.000
3.000
10.000
15.000
5.000
3.000
4.000
8.000
3.168
12.500

Stichting Here & Now, interdisciplinary instant composition
Amsterdam
Huis van lied en geluid
Stichting Present Amsterdam
Amsterdam
Sociaal Tuinieren 2022-2024 Groene aandacht
De Zorggroep
Venlo-Blerick
Aanschaf duofiets
De Klinker (Stichting Amstelring Groep)
Amsterdam
Inrichting beleeftuin De Klinker
Vivium Zorggroep
Huizen
Aanschaf CRDL Torendael
Totaal Ouderenzorg Algemeen - Psychogeriatrie			
		
Ouderenzorg Algemeen - Goed oud worden
Stichting Zorgcentrum Talma Urk
Urk
Ontmoetings- en belevingstuin voor jong en oud
Stichting Goud voor Oud
Son en Breugel
Onbeperkt Genieten op Het Water
Zorgcentrum Saxenoord
Franeker
Fietslabyrinth
Stichting Seniorenbus Boxtel i.o.
Boxtel
Seniorenbus Boxtel
Stichting HeenenWeer
Amsterdam
Vervangend vervoer in Coronatijd
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan
Amsterdam
OASE
Stichting Het Afrikaanshuis
Tiel
Samen voor elkaar
Stichting Oog voor Utrecht
Utrecht
Wij doen ertoe, vijf jaar Oog voor Utrecht jubileum
Stichting Theater Koningshof
Maassluis
Golden Oldies Café
Stichting Tien Yan Nederland
Amsterdam
Zinvol samen oud worden!
Stichting Present Utrecht
Utrecht
Samen Groen: sociaal & duurzaam tuinieren voor ouderen in Utrecht
Stichting Trynwâlderein
Oentsjerk
Trynwâlderein
Figulus Welzijn
Aalten
Ganzenbord in beweging
De Zorggroep
Venlo
Duofiets Eldershof in Wellg
Vrienden van de Zorgboog (Vrienden kleuren je leven)
Bakel
Levendige buurtkamer Zonnetij
De Zorggroep
Venlo
Duofiets voor bewoners met dementie Maasbracht
Stichting Thuishuis Noordwijk
Noordwijk
Inrichting Thuishuis Noordwijk
Stichting Valpoort
Etten-Leur
BTW55-Plus
Palet Welzijn
Gouda
Samen bewegen in de wijk
RCOAK
Amsterdam
Intern budget beeldmateriaal Goud Oud Worden
Stichting Marente Jeroen
Noordwijk
Jeroen’s Beleefhuis
Stichting Fietsmaatjes Montferland
‘s-Heerenberg
Fietsmaatjes Montferland
Het Generatiehuis
Leeuwarden
Generatiehuis Akademy
Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
aanschaf duofiets
Stichting Kunst=Zinnig
Rotterdam
Als de bloem niet bloeit.......
Stichting De Dame
Utrecht
De Dame zichtbaar voor alle ouderen uit Zuilen
De Skûle Welzijn
Franeker
Samen met jou!
Stichting Stadsonderneming Zutphen
Zutphen
AutoMaatje Zutphen/Warnsveld/Eefde
Stichting Vakantievreugd
Beilen
Vakantie voor ouderen met meervoudige problematiek
Buurtkamer IJdoorn
Zaandam
Buurtkamer
Serve the City
Amsterdam
Samen sterker voor (eenzame) ouderen in zorginstellingen
Stichting De Buitenhof Tilburg
Tilburg
Een groenere dagbesteding
Oranjefonds
Utrecht
Activiteiten zomer 2021
Vitalis WoonZorg Groep
Eindhoven
Vitamines voor de geest
Stichting FC Utrecht Maatschappelijk
Utrecht
Tikkie Terug momentenbox
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5.400
30.000
3.500
5.000
3.000
236.128

5.000
5.000
2.000
5.000
5.000
15.000
3.000
2.000
7.300
3.000
3.000
5.000
700
3.000
4.000
3.750
10.000
5.000
2.500
8.000
5.000
3.500
10.000
12.345
7.500
1.500
5.000
2.500
2.000
5.000
10.000
6.000
75.000
8.000
5.000

Cicero Zorggroep
ZZG zorggroep
Stichting Belangenbehartiging Ouderen Liempde
KBO-Brabant
Stichting MOAI | UP!
VBOH
Stichting Bredevoort Schittert
Stichting Thuisgekookt
DOCK Haarlem
De Kwekerij Amsterdam
SKIN-Rotterdam
Topaz
Stichting Welzijn Bloemendaal
Stichting UVV Grou
GoldenSports
Stichting Present Ridderkerk
Stichting Johanniter Nederland
Stichting Monument Witte Kerk Heiloo
Stg. Gemeenschapshuis Wanroij
Bernardus (onderdeel van Marente)
Hanzeheerd
Present Wageningen
Het Andere Wonen Waalre
Stichting Zonnebus Cuijk
WIJdezorg
Stichting Amstelring
Stichting Heritage Sinfonietta
Stichting Voedselbos te Glimmen
Stichting Present Hilversum
Zorgsaam Thuis en Ouderenzorg bv
Stichting de Beyart
Actief Rijnwoude
Stichting Vrienden van Waerthove
Palet Welzijn
Pluryn
Stichting De emigratie generatie
Stichting Muziekkoepel Nering Bögel Worpplantsoen
Stichting Present Haarlem
Stichting Present Parkstad
Stichting Fietsmaatjes Montferland
Stichting Riksja De Bilt
Stichting Dorpshuis ‘t Zandt
Stichting Present Zaanstreek
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Brunssum
Groesbeek
Liempde
‘s-Hertogenbosch
Amsterdam
Helmond
Bredevoort
Utrecht
Haarlem
Amsterdam
Rotterdam
Leiden
Bloemendaal
Grou
Amsterdam
Ridderkerk
‘s-Gravenhage
Heiloo
Wanroij
Sassenheim
Heerde
Wageningen
Waalre
Cuijk
Zoeterwoude
Amsterdam
Swalmen
Haren
Hilversum
Hulst
Maastricht
Hazerswoude-Dorp
Sliedrecht
Gouda
Nijmegen
Utrecht
Deventer
Haarlem
Hoensbroek
‘s-Heerenberg
De Bilt
‘t Zandt
Zaandam

Velofiets voor de bewoners van locatie Pius, Hoensbroek
Naar een bruisend, groen en sociaal Griffioen
Kloostertuin
Ons Zomerfair Veldhoven
In je Uppie 2.0: verduurzaming van de groepsgesprekken
Aandacht voor ouderen
Lichtpuntjes
Langere Termijn Coronahulp
De Troosttas
Wat is wijsheid? Verhalen tussen uil en ratrace
Vitaal & Voorbereid
QwiekUp connect locatie Lakenhof
Aanschaf Duofiets
Grou Foarút
Opschaling GoldenSports
Aandacht voor ouderen in Ridderkerk
Johanniter vakanties
Permanente Woensdagopenstelling Witte Kerk
Ouderenparticipatie Wanroij
Beleeftuin de Bernardus
Muziekinstrumenten voor de Beleeftuin bij Brinkhoven
Pilot Sociaal Tuinieren Wageningen
Duo- en rolstoelfiets
Verbetering participatie en sociale cohesie in de wijk Padbroek in Cuijk
Duofiets Rhijndael
Bornholm buiten
Pluimconcert
Voedselboseducatie voor ouderen
Hulp aan kwetsbare ouderen
Aanschaf duofiets
Fietslabyrint Beyart
Ouderen geven lokale geschiedenisles aan kinderen
Beweegtuin Waerthove
Zoetermeerse Rolstoelvierdaagse 2021
Samen aan de wandel
De emigratie generatie Wijzer met de jaren
Seniorenfestival Old Dèventer
Sociaal tuinieren Haarlem
pilot sociaal tuinieren
Fietsmaatjes Montferland uitbreiding
Aanschaf nieuwe riksja
Maaltijdproject met dagopvang in dorpshuis ‘t Zandt
Sociaal Tuinieren Zaanstreek

3.600
5.000
5.000
5.000
35.000
5.000
1.500
30.000
3.000
3.000
17.500
2.300
3.250
5.000
10.000
5.000
5.000
4.000
5.000
6.250
4.344
2.468
2.000
7.062
4.000
4.000
1.000
7.000
5.000
3.000
3.850
7.500
7.500
2.000
4.900
10.000
1.250
7.500
2.000
3.500
2.000
5.000
6.500

Sevagram Verwenzorg
Stichting Cordaan
Stichting Cordaan
Stichting Stimenz
Stichting Platform Levensverhalen
Vereniging Collectief Westerhoven
Stichting Nationaal Ouderenfonds
Stichting De Boshalte
Stichting Present Rotterdam
Nationale Vereniging de Zonnebloem
Laakse Lente
Serve the City Utrecht
De Zorggroep
Stichting The Beach
Stichting Huis voor Amateurs
Stichting Samen is niet alleen
Stichting Amstelring
Stichting Midzomer Nachtfeest
Stichting ZINN
Stichting Triangel
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
MeerOmroep
Stichting China Festivals Rotterdam
Buurthuis Mandelaplein
Stichting HeenenWeer Oud-Zuid
Stichting Kamerata Zuid
Stichting Florence
Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels
Stichting Dag!enDoen!
Stichting Artertainment
Stichting Culturele Apotheek
Stichting Gezond Natuur Wandelen
Stichting Onder Ons
Stichting Fietsmaatjes Woerden
Stichting Tien Yan Nederland
Stichting Welzijn Bloemendaal
Stichting Zorgvakanties Hellendoorn-Nijverdal
Stichting Dorpscentrum Eexterveen
BV “De Vriendschap”
Stichting Oog voor Utrecht
KBO Heesch
GoldenSports
Woonvereniging Groen-grijs Rooi
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Heerlen
Amsterdam
Amsterdam
Apeldoorn
Amsterdam
Westerhoven
Amersfoort
Amstelveen
Rotterdam
Breda
Den Haag
Utrecht
Venlo-Blerick
Amsterdam
Oosterhout
Amsterdam
Amsterdam
Dorst
Haren
Leuth
Apeldoorn
Hoofddorp
Vlaardingen
Den Haag
Amsterdam
Tilburg
Den Haag
Rotterdam
Olst
Pernis Rotterdam
Amsterdam
Haarlem
Veenendaal
Woerden
Amsterdam
Bloemendal
Nijverdal
Eexterveen
Megen
Utrecht
Heesch
Amsterdam
Sint-Oedenrode

Help onze ouderen terug naar thuis
Kerstdiner
Kerst De Osdorperhof
(Re)activering eenzame ouderen
Werken aan Veerkracht met Verhalentafels
Fietsmaatjes Westerhoven
OldStars in de Wijk; Ouderen met een migratie-achtergrond (sociaal) in beweging
Abel’s muzikale fietstour: ‘Langs de Amsterdamse Grachten’
Sociaal Tuinieren
Met de Zonnebloem naar de Floriade
Samen komen wij er wel
Babbelen met Beppe
Bewegen met de Silverfit Mile Sinselhof Venlo
Tijd voor Wildeman
Herinrichting en materialen Pannehoef
Digimaat
Amstelring Kerstconcert
Social Sofa
Activiteitenveld en Jeu de Boules baan, locatie Dilgtweg
Beweegtuin Leuth
Zlimsamen Veluwe
Forever Young Radio
Rotterdam Chinese New Year de wijk in
Midweek Nunspeet Ouderensoos
Heen en Weer met de belauto in Oud-Zuid
Grijs gedraaid
Beweegtoestellen buiten voor bewoners
Beleeftuin Aafje Smeetsland
Dag!enDoen! in Fryslân
Marja’s Very Merry Christmas
Leesgeluk: landelijk vaccinatieprogramma tegen eenzaamheid onder ouderen
Ontmoeten en Verbinden met Gezond Natuur Wandelen
Project Samen eten moet mogelijk blijven
Start Fietsmaatjes in Woerden
Project Lunchcafé
Filmclub Vogelenzang
Zorgvakantie Rooseveltpaviljoen Doorn
Project Het bruisende Dorpscentrum van Eexterveen borrelt over
Aanschaf biljart
Aandacht voor ouderen
Aanschaf duofietsen
Opschaling GoldenSports
Groen-grijs Rooi

6.000
800
626
5.000
14.750
5.000
50.000
2.210
2.500
25.000
5.000
3.000
4.000
7.500
6.000
7.500
6.000
2.000
3.000
6.000
15.000
13.732
5.000
1.110
3.500
10.000
5.000
10.000
34.000
3.000
12.000
15.000
12.681
7.000
2.200
1.200
5.000
4.000
1.500
3.000
5.000
15.000
2.500

Zorgcirkel - Het Buitenhuis
Wijdewormer
Het Buitenhuis
Lindenberg Cultuurhuis
Nijmegen
Vergeten recepten
Stichting Hobby om de Hoek
Leeuwarden
Karavaan van Verbinding
Vereniging Hofje het Genietschap
Weert
Inrichting gemeenschappelijke ruimte
Stichting Geinoord Maatschappelijk
Nieuwegein
Geinoord Met En Voor Elkaar
Stichting Marhaba
Hoofddorp
Steun tijdens de tweede coronacrisis
Bewonersvereniging Holendrecht
Amsterdam
Activiteiten bewonersvereniging
Samen Sterk HDL
Heeswijk-Dinther
Aanschaf duofiets
Totaal Ouderenzorg Algemeen - Goed Oud Worden			
		
Ouderenzorg Cariben
Samenwerkende Fondsen Cariben
Hilversum
Advieskosten Curaçao
Adviescollege Samenwerkende Fondsen Cariben
Hilversum
Microprojectenbudget Curaçao
Samenwerkende Fondsen Cariben
Hilversum
Advieskosten Bovenwindse eilanden
CEDE Aruba
Hilversum
Microprojecten Aruba
RCOAK
Amsterdam
Intern budget algemene kosten Cariben
Voedselbank Curaçao
Hilversum
Corona Voedselhulp Curaçao
Totaal Ouderenzorg Cariben - 			
Ouderenzorg Vakantie-impulsactiviteiten
Oranjefonds
Utrecht
146 Impuls vakantieactiviteiten Samen ouder
Totaal Ouderenzorg Vakantie-impuls - 			
		
Sociale zorg
Stichting RCOAK
Amsterdam
Bijdrage ondersteuning organisatie CBF traject
Burennetwerk Amsterdam
Amsterdam
Eenvoudige burenhulp en buurcontact in Amsterdam
Hart voor Noord
Amsterdam
Ondersteuning buurtverbinders
Stichting Mensen Maken Amsterdam
Amsterdam
Ondersteuning zes buurtfondsen in Amsterdam
Gilde Amsterdam
Amsterdam
Tegemoetkoming huur
Stichting OOPOEH
Amsterdam
Tegemoetkoming huur
Vrijwilligersacademie
Amsterdam
Tegemoetkoming huur
Corona Voedselhulpbudget RCOAK
Amsterdam
Voedselhulp via Human Aid Now
Filantropisch Gilde Oude Kerk
Amsterdam
Contributie en organisatie activiteiten
De H&H, Hebben en Houwen Kledingbank Amsterdam
Amsterdam
Verdere opstart van De H&H, Hebben en Houwen, kledingbank Amsterdam
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam
Amsterdam
Spreekuur Wereldhuis Nieuw West
Sichting Sant’Egidio Nederland
Amsterdam
Franciscustafel
Stichting Bright Fame
Amsterdam
Futureproof
Stichting Oudezijds 100
Amsterdam
Inloop Oudezijds 100
Stichting Drugspastoraat Amsterdam
Amsterdam
Ondersteuning drugspastoraat Amsterdam
De Regenboog Groep
Amsterdam
Opkomen tegen afglijden
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam
Amsterdam
Wereldhuis noodhulp
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam
Amsterdam
Sociale Kruidenier Noord inkoop houdbare producten
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam FBNA
Amsterdam
Individuele noodhulp
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5.000
12.000
1.000
1.500
5.000
3.500
3.000
2.000
899.678

13.550
11.778
4.483
6.989
10.603
5.000
52.403

75.000
75.000

1.885
20.000
5.000
30.000
29.820
20.818
29.752
400.000
2.000
15.000
15.000
35.000
10.000
4.500
12.500
5.000
30.000
10.000
60.000

De Regenboog Groep
Amsterdam
Individuele noodhulp niet rechthebbenden
De Regenboog Groep
Amsterdam
Maaltijdvoorziening
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam
Amsterdam
Ondersteuning Straatpastoraat
Jongerencultuurfonds Amsterdam
Amsterdam
Alle kinderen een kans op kunst
ABC Amsterdam
Amsterdam
Taalles voor ongedocumenteerde vrouwen
Leefkringhuis
Amsterdam
Ambulante Hulp
Human Aid Now
Vinkeveen
Dagelijkse lunch ongedocumenteerden Wereldhuis Amsterdam
Human Aid Now
Vinkeveen
Dagelijkse lunch ongedocumenteerden Het Koffiehuis Amsterdam
ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
Amsterdam
Hulpverlening voor ongedocumenteerden in Amsterdam
ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
Amsterdam
Project Activiteten Ongedocumenteerden (PAO)
Arkin
Amsterdam
Kerstattenties
Stichting RCOAK
Amsterdam
Kleine giften goede doelen algemeen
Voedselbank Amsterdam
Amsterdam
Ondersteuning voedseldistributie
Stichting Het Koffiehuis Amsterdam
Amsterdam
Woon-, werkproject
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam
Amsterdam
Sociale Kruidenier Noord
Diverse organisaties
Amsterdam
Kersttoevoegingen voedselpakketten
Leger des Heils
Amsterdam
Tegemoetkoming huur Lindenhofje
RCOAK intern budget
Amsterdam
Ontsluiting publicatie
Temma (*onder Bénco BV)
Amsterdam
Ontwikkeling ondersteuningstool financiële regelingen
Stichting Hart voor Noord
Amsterdam
Organisatie Luistergroepen
Corona Voedselhulpbudget RCOAK
Amsterdam
Corona voedselhulp Amsterdam via Human Aid Now
Haëlla Stichting
Den Haag
Kleine Armoede Hulp
De H&H, Hebben en Houwen Kledingbank Amsterdam
Amsterdam
H&H, Hebben en Houwen, kledingbank Amsterdam
Totaal Sociale zorg - 			

10.000
20.000
15.000
10.000
18.750
30.000
7.650
13.770
15.000
15.000
1.424
1.500
25.000
50.000
7.500
8.000
22.694
7.650
8.000
15.000
100.000
15.000
10.000
1.163.213

Totaal 269 projecten			
*

3.464.797

Van de onderstaande projecten is een deel van de donatie ten laste gebracht van Fonds op Naam Stichting Henriëtte Hofje
Nationale Vereniging de Zonnebloem
Breda
Met de Zonnebloem naar de Floriade
Stichting Fietsmaatjes Woerden
Woerden
Start Fietsmaatjes in Woerden
KOO
Den Haag
KunstKnuffel 2.0
Stichting Philomela
Amsterdam
Participatieconcerten L’Amour est un oiseau
Stichting Present Amsterdam
Amsterdam
Sociaal Tuinieren 2022-2024 Groene aandacht
GoldenSports
Amsterdam
Opschaling GoldenSports
Lindenberg Cultuurhuis
Nijmegen
Vergeten recepten
Totaal Fonds op Naam Henriëtte Hofje			
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12.500
3.500
7.500
7.500
15.000
7.500
6.000
59.500

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
De foto’s in dit jaarverslag zijn ons voor dit doel eenmalig ter
beschikking gesteld door de initiatiefnemers van de projecten die
wij steunen. Waarvoor veel dank.

Ontwerp
Taluut
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