Jaarverslag Stichting MC van Beek 2019
Algemeen overzicht
Vergaderingen
In 2019 heeft het bestuur driemaal vergaderd. Op de vergaderingen zijn besluiten genomen
over het financiële beleid dat door de commissie vermogensbeheer was voorbereid en over
de aanvragen die van een advies voorzien waren door de commissie donaties.
Bijzonder was dit jaar de bijeenkomst op 25 maart waarin we samen met Movisie onze
plannen over sociale veiligheid hebben gepresenteerd aan instellingen die in het verleden
een aanvraag bij ons hebben ingediend.
Algemeen beleid
1. De volgende beleidsvoornemens uit het jaarplan 2019 zijn uitgevoerd.
a. Tijdens de vergadering van 26 februari 2019 is de inflatiecorrectie over 2018
vastgesteld op 1,7 %. Bij toevoeging van de inflatiecorrectie aan het kapitaal
wordt bij een vermogen van € 2.531.480,81 een bedrag van 43.035,16 aan
het kapitaal toegevoegd.
b. Exclusief de voor 2019 te verwachte inkomsten was voor donaties
beschikbaar € 225,744,82. Als richtlijn per donatie gold € 25.000, - als
maximum per aanvraag.
c. De website van de Stichting is bijgehouden en aangepast. Met name is bij de
aanvraagprocedure de vraag om een overzicht van het sociale
veiligheidsbeleid toegevoegd. Er is een start gemaakt om de website te
vernieuwen.
d. Het functioneren van twee van de bestuursleden is geëvalueerd aan de hand
van de vastgestelde procedure. Ina van Beek en Gerard van Delft zijn bereid
om zich voor de Stichting te blijven inzetten voor een nieuwe periode van vier
jaar.
Op 25 maart 2019 organiseerde het bestuur samen met Movisie een
studiebijeenkomst rond ons voornemen de sociale veiligheid te bevorderen.
Instellingen die in de loop de jaren een beroep op Stichting MC van Beek
hadden gedaan zijn uitgenodigd. Er waren vijftig deelnemers. Er werd een
checklist gepresenteerd waarin duidelijk gemaakt wordt hoe een instelling
sociale veiligheid kan bevorderen. Het was stimulerend om met elkaar bezig
te zijn rond dit thema. Van de studiebijeenkomst is een verslag gemaakt en in
een nieuwsbrief verspreid.
e. Dit initiatief heeft voor de Stichting een vervolg. De checklist wordt bijgewerkt,
instellingen die een aanvraag indienen wordt voor maximaal twee deelnemers
aangeboden om bij Movisie een cursus te volgen over dit onderwerp.
f. Naar aanleiding van de studiedag en het ontwikkelen van een checklist voor
veiligheidsbeleid is overleg geweest met het fonds Porticus, een internationaal
fonds, dat ook actief is op dit terrein. We gaan hierin samen optrekken, Ina
van Beek vervult namens de Stichting de rol van adviseur sociale veiligheid.
g. Het bestuur stelde een privacy statement vast dat op de website wordt
geplaatst.
Financieel beleid
h. Het financiële beleid is gecontinueerd en waar nodig aangepast.
i. Het beleid om aan de hand van concrete aanvragen ons vermogen actief in te
zetten ten behoeve van de doelgroep is gecontinueerd. In 2019 zijn geen
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j.

nieuwe aanvragen ingediend met de vraag ons vermogen in te zetten.
Toezeggingen uit 2017, die bijna kwamen te vervalen, zijn allemaal
nagekeken, en zo nodig is contact opgenomen met de aanvragers.

Bestuurssamenstelling in 2019
Er hebben geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden.
Van 1 januari tot 31 december 2019 was het bestuur als volgt samengesteld:
Arthur Hegger
(voorzitter)
Ina van Beek
(secretaris)
Dirk Veenvliet
(penningmeester)
Gerard van Delft
(bestuurslid)
Dorine Enserinck
(bestuurslid)
De bestuurstaken waren van 1 januari tot 31 december 2019 als volgt verdeeld:
Algemeen
A. Hegger

Vermogensbeheer
G. van Delft
D. Veenvliet

Donaties
I. van Beek
D. Enserinck
A. Hegger

Archivering
Statuten en KvK: G. van Delft
Financiën: D. Veenvliet
Vermogensbeheer/beleggingen:
D.Veenvliet
Notulen: I. van Beek
Donaties: D. Enserinck

Financieel overzicht 2019
Voor elke bestuursvergadering zorgde de penningmeester voor een actueel financieel
overzicht en werden voorgenomen besluiten omtrent de financiën toegelicht. De
penningmeester stuurde elke maand elk kwartaal overzicht van de financiële stand van
zaken van de stichting. In het bestuur werden de kwartaaloverzichten besproken. Conform
het voornemen heeft er geen fundamentele wijziging in het financiële beleid plaatsgevonden.
Het bestuur accepteerde het financiële beleid van de penningmeester. De penningmeester
heeft een uitgebreid financieel jaarverslag geschreven dat onderdeel van dit jaarverslag
vormt. De commissie Vermogensbeheer reageert alert op ontwikkelingen in de financiële
markt.
Het financieel jaarverslag is separaat opgenomen.
Toegekende donaties in 2019
De werkgroep die de donaties voorbereid, bracht voor elke bestuursvergadering een advies
uit aan het bestuur.
In 2019 zijn 23 aanvragen ingediend. Dat zijn er 10 minder dan in 2018, maar dat was een
jaar met heel veel aanvragen. Vergeleken met 2017 zijn er zeven meer aanvragen
ingediend. We hebben geen verklaring voor deze fluctuaties.
Van de 23 aanvragen zijn er 18 gehonoreerd.
Het totale bedrag dat werd toegezegd was € 130.276,- (zie voor specificatie jaarrekening) in
2018 was dat € 202.794; in totaal een afname van € 72,518, -).
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In 2019 werden toezeggingen aan de volgende stichtingen gedaan:
Vrienden vd Hondsberg
Troostvol
Wesp
Nico Adriaans Stichting
Centrum voor Dienstverlening (CvD)
De Woonvlinder
Voorschot
WoonSaam
Joseph Wresinski Cultuur Stichting
Stoelenproject
Yulius
Dominicanen Klooster Huissen
Keroazie
Eigen Wijze
dnoDoen
Troostvol
DAC Eemland
Veteranen Search Team

€
5.000,00
€
5.000,00
€
4.500,00
€
1.500,00
€
10.000,00
€
11.000,00
€
8.000,00
€
3.000,00
€
2.500,00
€
2.500,00
€
875,00
€
5.000,00
€
9.970,00
€
1.500,00
€
11.220,00
€
6.000,00
€
15.000,00
€
6.750,00

Een overzicht van de toezeggingen, uitbetalingen en afboekingen is in het financieel
jaarverslag te vinden.
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