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Bestuursverslag 2020 

 
Missie & doelstelling 

Onze missie is om jeugdwerk en jeugdzorg in Zwolle met financiële bijdragen te bevorderen en 
te steunen. We realiseren dit door de jaarlijkse netto-opbrengsten van ons vermogen in de 
eerste plaats ten goede te laten komen aan de ontwikkeling (in de breedste zin van het woord) 
van jongeren tot en met 25 jaar die wonen of verblijven in Zwolle. Hierbij maken we geen 
onderscheid naar achtergrond of geloofsopvatting.  

Bestuur 
Het bestuur van onze stichting bestaat uit een voorzitter, penningmeester, (bestuurlijk) 
secretaris, minimaal twee en maximaal vier algemene leden. Alle bestuursleden zijn lid van de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wonen en/of werken in Zwolle. De zittingstermijn van 
een bestuurslid is vijf jaar, waarna het bestuurslid maximaal twee keer kan worden herbenoemd. 
Het bestuur wordt bijgestaan door een betaalde ambtelijk secretaris.  

Verantwoording 

Het bestuur heeft in 2020 vijf keer vergaderd en wel op 2 maart, 13 mei, 30 juni, 29 september 
en 7 december. 

Honorering van aanvragen 
Begin 2020 brak de pandemie Covid-19 uit en sinds maart 2020 heeft ook Nederland veel te 
maken gehad met lockdowns. Dit is van invloed geweest op de uitvoering van projecten 
(annulering, uitstel of gewijzigde uitvoering) en op het aantal aanvragen. In totaal hebben 88 
aanvragen (in 2019 waren dit er 116) het stichtingsbestuur bereikt. Daarvan heeft het bestuur er 
58 (in 2019 waren dit er 75) geheel of gedeeltelijk gehonoreerd voor in totaal € 167.019 (in 2019 
was dit € 214.796). 

Externe contacten en communicatie 
Het bestuur is lid van de landelijke Vereniging van (charitatieve) Fondsen In Nederland (FIN) en  
handelt overeenkomstig de gedragscode van de FIN. Ook neemt de stichting al jaren deel aan de 
werkgroep Totaal Rendement op Vermogen (TROV) van de FIN. 

De stichting heeft een zetel in het Dagelijks Bestuur van Stichting Noodfonds Zwolle e.o. Deze 
verleent financiële hulp aan individuele personen in de regio Zwolle, in gevallen waarbij andere 
voorzieningen ontbreken. In het Noodfonds participeren overheid (gemeente), het brede veld 
van hulpverlening, maatschappelijke organisaties en financiers/fondsen. Hervormd Weeshuis 
Zwolle draagt financieel bij aan het Noodfonds in de vorm van een garantie tot € 6.000 per jaar. 
In 2020 heeft het bestuur de jaarlijkse subsidie verhoogd naar € 9.000 met het oog op de 
pandemie. 

De stichting publiceert op haar website (www.hervormdweeshuiszwolle.nl) de toezeggingen die 
zij de afgelopen drie kalenderjaren heeft gedaan, de beleidsnotitie, het bestuursverslag en de 
jaarrekening, en publiceert na elke vergadering een persbericht. 
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Vermogensbeheer 
De stichting beheert een vermogen van krap 7 miljoen. Het beheer is erop gericht dat het 
vermogen waardevast blijft en de stichting de continuïteit van haar doelstelling kan waarborgen. 
Het beleggingsstatuut versie 2017 beschrijft de structurele aanpak van het vermogensbeheer, 
de wijze waarop de stichting haar beleggingsrisico's wil beheersen en de organisatorische 
randvoorwaarden. Met ingang van 2014 is het vermogensbeheer voor een groot gedeelte via 
beleggingsmandaten (‘comfort inkomsten mandaat matig offensief’ en ‘duurzaam select 
mandaat offensief’) uitbesteed. 

Er zijn risico's verbonden aan beleggen. Daarom wordt een voorzichtig beleggingsbeleid 
gevoerd. De stichting belegt binnen de categorie aandelenfondsen bij voorkeur in fondsen die 
zich richten op bedrijven die zijn opgenomen in algemeen erkende aandelenindices die op 
duurzaamheid hebben geselecteerd. 
 
De afgelopen jaren zijn de renteniveaus gedaald. Door het voorzichtige en defensieve 
beleggingsbeleid beschikte de stichting ook in 2020 over voldoende middelen om de 
gehonoreerde aanvragen te kunnen subsidiëren.  

Resultaat 2020 

Het nettoresultaat over 2020 bedraagt voordelig € 55.734 (2019 voordelig € 589.864). Van dit 
resultaat is € 51.291 bestemd voor de dekking van de inflatie 1,3%). Zie voor meer informatie 
het document ‘Jaarrekening 2020’. 

Vooruitblik 

Er zijn geen belangrijke en bijzondere bestuurlijke voornemens voor 2021 die grote invloed 
hebben op de financiële positie en de baten en lasten over 2021.  
 
Op basis van een sluitende begroting inclusief de dekking van de inflatie (raming 1,5%) over het 
eigen vermogen is de verwachting dat het beschikbare budget voor toezeggingen op het niveau 
van voorgaande jaren kan blijven. 
Mochten de toekenningen van aanvragen een groter bedrag vergen dan is begroot, dan kan in 
het meerdere worden voorzien door onttrekking aan de Bestemmingsreserve Egalisatie Giften. 

Het bestuur is bezig om zijn positie te herdefiniëren ten aanzien van ons giftenbeleid zodat we 
het verschil blijven maken voor de Zwolse jeugd.  

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 juni 2021 

Het bestuur,  
 
drs. M.C. Westerhof, voorzitter 
mr. M. van Bruggen, secretaris 
J.Boks QC MIF CCP, penningmeester 
drs. A.A. Valkenburg-Van Roon, lid 
J. H. Salet, lid      
J.C. Huiskamp, lid  


