JAARVERSLAG (uittreksel) 2018
Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis te Arnhem

1. Algemeen.

De Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis is feitelijk en statutair gevestigd te Arnhem
en houdt kantoor aan de Jansbinnensingel 22 te 6811 AK Arnhem. De stichting is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41051416.
Krachtens de bepalingen van de statuten heeft de stichting ten doel het bevorderen van de
materiële en/of geestelijke verzorging van de jeugd in zijn algemeenheid en ook van
jongerenorganisaties, waarbij als leeftijdsgrens vijfentwintig jaar wordt gehanteerd. Het
bestuur tracht haar doel te bereiken door het verstrekken van materiële en immateriële
steun aan hulpbehoeftige individuen, gezinnen en andere samenlevingsvormen alsmede
aan organisaties op het gebied van jeugd- en jongerenzorg.
Het werkgebied van de stichting omvat voor organisaties en instellingen de gemeente
Arnhem en bestaat voor particuliere aanvragers –naast de gemeente Arnhem- uit de
gemeenten Duiven, Westervoort, Rheden, Renkum, Rozendaal en de stad Huissen.
Op 7 december 2017 werden de artikelen 2 en 14 van de statuten notarieel gewijzigd. In
artikel 2 betroffen de wijzigingen een exactere vaststelling van de leeftijdsgrens (tot en
met 25 jaar), uitbreiding van het werkgebied voor particuliere aanvragen en benoeming
van het doelvermogen dat afkomstig is van de overgenomen Christelijke Stichting
Welkom. De wijziging van artikel 14 betrof een aanpassing aan anbi-wetgeving
(bestemming liquidatiesaldo).
Het bestuur heeft in 2018 een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de periode tot en met
2022. Dit plan gold in het verslagjaar als leidraad bij de besluitvorming.

2. Begroting 2018 / Realisatie doelstellingen 2018.
Voor het jaar 2018 werd voor een bedrag van € 620.000,- aan giften/sociale
toezeggingen begroot. In 2017 was dit ook € 620.000,In het jaar 2018 werd voor in totaal € 960.127,- aan giften toegezegd (hiervan kwam
€ 37.841,- vanuit het vermogen van Fonds Welkom en € 10.267,-- vanuit het
vermogen van het Kwasifonds) In 2017 was dit € 625.288,-.
In totaal zijn 311 aanvragen voor een bijdrage in behandeling genomen. (hiervan 5
aanvragen vanuit Fonds Welkom en 9 aanvragen vanuit het Kwasifonds) Ten opzichte
van het jaar 2017 betekende dat een toename van 77 aanvragen. Het aantal
behandelde aanvragen in 2018 is onder te verdelen in 228 voor personen en 83 voor
instellingen.
Opgesplitst per soort aanvraag per jaar geeft dit in vergelijking met het vorige jaar het
volgende beeld:

Tabel eenmalige toekenningen/afwijzingen
opgesplitst naar personen en instellingen voor 2017 en 2018
Personen
Toekenning
2017
158
(95%)

2018
212
(93%)

Instellingen
Afwijzing

2017
8
(5%)

2018
16
(7%)

Toekenning
2017
60
(88%)

2018
71
(86%)

Afwijzing
2017
8
(12%)

2018
12
(14%)

De hoogte van de toegekende bijdragen bedroeg in totaal € 960.127,-- ( in 2017
€ 625.288,--).
Hiervan is € 237.500,-- (25%) toegekend aan personen en € 722.627,-- (75%) aan
instellingen. In 2017 was de verdeling als volgt: personen € 225.480,-- (36% ) en
instellingen € 399.808,-- (64%).
De waarde van een gemiddelde particuliere gift bedroeg € 1.120,-- (in 2017 € 1.427,--)
en van een gift aan instellingen € 10.178,-- (in 2017 € 6.663,--).
In het verslagjaar is –in samenwerking met de hierna onder 4. genoemde stichtingeneen verhoogde inzet gepleegd op aanvragen van vluchtelingen voor een fiets en/of
laptop. Hiervoor werd een vereenvoudigde en daardoor snellere procedure ontwikkeld
waarmee in totaal ongeveer 180 aanvragen in dat kader konden worden afgewikkeld.
Het aantal aan Het Weeshuis toe te rekenen aanvragen is begrepen in
de bijdragen aan personen.
3. Beleggingsbeleid effecten.

-

Het uitgangspunt van het door de stichting gehanteerde beleggingsbeleid voor effecten
is primair gericht op het genereren van een evenwichtige kasstroom op jaarbasis,
rekening houdend met de ingeschatte jaarlijkse behoefte aan financiële middelen en
een continuïteitswens voor de toekomst. Vanwege de lange beleggingshorizon en de
aanhoudende lage rente is het risicoprofiel vastgesteld op matig offensief. Aan het eind
van het verslagjaar vertaalde dit zich als volgt in de verschillende
vermogenscategorieën:
Aandelen 54,6 %
Obligaties 31,6 %
alternatieve beleggingen 7,2 %
liquiditeiten 6,7 %
Het bestuur heeft in het voorjaar van het verslagjaar het beleggingsstatuut opnieuw
vastgesteld.

4. Fiscale Status en FIN lidmaatschap.
De stichting is gerangschikt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De
stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting en niet BTW-plichtig.
Het fiscale nummer van de stichting is 808932895.

De stichting is lid van de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland), de
belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Het FIN hanteert een
gedragscode. Het bestuur onderschrijft deze code en leeft deze na.
De rentmeester maakt deel uit van de fiscale commissie van het FIN.

5. Agrarisch bezit.
In het verslagjaar werden geen agrarische bezittingen ge- of verkocht. In de
Pannerdense Waard vond een uitmeting plaats, hetgeen tot een zeer geringe
oppervlakte mutatie leidde.
Per 31 december 2018 bedroeg het agrarisch bezit in totaal 510 hectare 57 are 24
centiare.
6. Samenwerking Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis (BNW) met Sint Nicolai
Broederschap (SNB) en de Dullertsstichting (DS).
Ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen werkt BNW nauw samen met de
DS en de SNB. Het door de drie stichtingen gezamenlijk in stand gehouden uitvoerend
bureau stemt de activiteiten van de drie stichtingen op elkaar af.
Op 2 maart 1999 is een convenant gesloten inzake deze samenwerking. In 2003 is,
naar aanleiding van dit convenant, afgesproken dat periodiek de samenwerking wordt
geëvalueerd zowel op het punt van de kostenverdeling als de toegevoegde waarde.
Op 24 mei en 18 september vond het voorzittersoverleg plaats; het jaarlijks overleg
tussen de drie voorzitters en de rentmeester.
In de loop van het verslagjaar zijn de Richtlijnen Sociaal beleid (toekenningsbeleid
voor giften) incidenteel in een bestuursvergadering ter sprake gekomen en heeft het
bureau gezorgd voor afstemming van dit beleid met de DS en SNB.
7. Bestuur
a. Vergaderingen
Het Bestuur vergaderde in 2018 –verspreid over het verslagjaar- acht keer. Deze
vergaderingen vonden alle plaats in het stichtingshuis van de Dullertsstichting,
Jansbinnensingel 22 te Arnhem.
Het bestuur heeft dit verslagjaar in het kader van de FIN Normen Goed Bestuur voor
het eerst een vorm van zelfevaluatie toegepast. Dit blijkt een waardevol instrument
voor het functioneren van het bestuur.
b. Jaarstukken 2017.
In gevolge artikel 10 van de statuten heeft de penningmeester, de heer drs. J. Bruil RA
RC, een balans en staat van baten en lasten (de jaarstukken) opgemaakt.

De accountant, KroeseWevers accountants te Doetinchem, heeft de jaarstukken van
2017 gecontroleerd. In de bestuursvergadering van 24 mei 2018, heeft het bestuur de
jaarstukken over 2017 vastgesteld.
c. Boerderijentocht.
Op 7 september vond de jaarlijkse “Boerderijentocht” plaats waaraan de
bestuursleden, de rentmeester en de heer H.J. Beltman deelnamen. Dit jaar werd een
bezoek gebracht aan pachter Peters in Pannerden en vervolgens aan Stichting Leergeld
in Arnhem.
d. Bestuurssamenstelling en beloning.
In mei van het verslagjaar is secretaris de heer Van Roosmalen afgetreden. De functie
van secretaris werd overgenomen door mevrouw Froberg.
Per 31 december van het verslagjaar bestond het bestuur uit:
- De heer drs. J. van Amstel, voorzitter
- Mevrouw J.M. Froberg
- De heer drs. J. Bruil RA RC , penningmeester
- De heer W.G. Groothedde, MA
- Mevrouw E.I. Pot
- De heer H. Wammes

(aftredend december 2021)
(aftredend september 2023)
(aftredend mei 2019)
(aftredend november 2022)
(aftredend september 2023)
(aftredend maart 2024)

De rentmeester-directeur van het bureau maakt geen deel uit van het bestuur.
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning of vacatiegeld,
doch uitsluitend een vaste onkostenvergoeding van € 300,- per bestuurslid per jaar. Dit
is vastgesteld bij bestuursbesluit de dato 3 mei 2003 en sindsdien ongewijzigd
gebleven.
8. Personele bezetting uitvoerend bureau.
Door het blijvend hoge aantal aanvragen voor de drie samenwerkende stichtingen, was
in het verslagjaar de druk op de medewerkers van het bureau voortdurend hoog. Per 1
januari 2018 heeft mevrouw L. Heinst-van Til een uitbreiding van uren gekregen, zij is
van een 30-urige naar een 36-urige werkweek gegaan. De heer H.J. Beltman heeft
wederom het gehele jaar gefungeerd als primus inter pares voor Het Weeshuis.
Per 31 december 2018 waren op het uitvoerend bureau werkzaam de
rentmeester/directeur mr M. Schellingerhout, voor de afhandeling van de sociale
aanvragen mevrouw S.I. van der Veen, mevrouw N. Petiet, de heer H.J. Beltman en
mevrouw J. van Gestel. De (financiële) administratie werd gevoerd door mevrouw L.
Heinst-van Til en mevrouw M. Megchelenbrink. Mevrouw N.J.M. Groot verzorgde de
algemene administratieve ondersteuning.
Op basis van een 40-urige werkweek is dat een totaal van 6,75 fte (vorig jaar 6,6 fte).
Bij de beloning van de medewerkers worden de schaalindelingen en tabellen voor
gemeenteambtenaren als richtsnoer genomen.

De kosten van de rentmeester-directeur worden, ieder voor een/derde gedeelte,
gedragen door de Dullertsstichting, Stichting Sint Nicolai Broederschap en Stichting
Het Burger en Nieuwe Weeshuis. Met de rentmeester-directeur is een specifieke
beloningsregeling afgesproken. Het bestuur acht het bepaalde in artikel 2: 383 lid 1
laatste zin Burgerlijk wetboek van overeenkomstige toepassing, voorzover er,
bijvoorbeeld uit hoofde van governance, een publicatievoorschrift- of aanbeveling zou
bestaan.

9. Overige zaken
In het verslagjaar werd op 9 maart een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin
een verregaande samenwerking is overeengekomen met Stichting Kwasi Fonds, welke
laatstgenoemde vervolgens werd ontbonden. Het vermogen/liquidatiesaldo werd als
Kwasi Fonds (fonds op naam) in de jaarrekening van Stichting Het Burger en Nieuwe
Weeshuis geadministreerd. Vanuit dit geoormerkte vermogen kunnen giften worden
gedaan aan kinderen en jong volwassenen tot en met 25 jaar met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking die in het werkgebied van Het Weeshuis wonen en die
aanspraak hebben (of hebben gehad) op een Wajong uitkering. Het moet gaan om
aanvragen terzake van vergoeding van vervoerskosten, aanvragen voor de aanschaf
van communicatiemiddelen, aanvragen voor het mogelijk maken van (deelname aan)
sociale activiteiten en aanvragen ter delging van de kosten van al dan niet
huishoudelijke voorzieningen. Ook instellingen en organisaties uit het werkgebied van
Het Weeshuis die actief zijn op het gebied van ontplooiing of bevordering van welzijn
van de hiervoor genoemde groep van jongeren, komen voor project ondersteuning in
aanmerking.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 mei 2019.

voorzitter,

secretaris,

