Jaarverslag Stichting MC van Beek 2020

Algemeen overzicht
De terugblik op het afgelopen bestuursjaar wordt het allermeest gekleurd door het onverwachte
overlijden van onze zeer gewaarde penningmeester Dirk Veenvliet op 30 september 2020. In de
Nieuwsbrief van het najaar 2020 hebben we daar aandacht aan besteed, maar ook nu gedenken we
hem en de waardevolle initiatieven die hij heeft genomen om de Stichting op te bouwen.
Vergaderingen
In 2020 heeft het bestuur driemaal vergaderd op 12 maart, 13 juli en op 9 november.
Door de corona en de maatregelen was het zoeken naar de vorm waarin we hebben vergaderd.
Vanwege de corona vond de vergadering in juli vergadering op locatie plaats. De vergadering in
november was blended: zowel online als op locatie. Het jaarlijkse etentje met het bestuur ging dit
jaar niet door.
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.
Na het overlijden van Dirk Veenvliet nam Gerard van Delft tijdelijk de taken van de penningmeester
op zich. Daardoor liepen de uitkeringen van de declaraties in die periode bijna geen vertraging op.
We zijn Gerard dankbaar dat hij deze verantwoordelijkheid genomen heeft. We hebben Martin
Slootweg bereid gevonden om per 1 december 2020 de taak als penningmeester te vervullen. Martin
heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring en kent de wereld in Zeist goed.
Algemeen beleid
De volgende beleidsvoornemens uit het jaarplan 2020 zijn uitgevoerd.
1) De inflatiecorrectie voor 2019 is vastgesteld op 2,6 %. Exclusief de voor 2020 te verwachte
inkomsten was voor donaties beschikbaar € 190.284,97 per 31 december 2019.
2) Voor het afgelopen jaar gold als richtlijn per donatie € 10.000,00 als maximum per aanvraag.
3) De nieuwe website van de Stichting is online gegaan.
a) Het indienen van aanvragen is overzichtelijker.
b) We hebben aanvraagprocedure uitgebreid met een ‘checklist sociale veiligheid’. Deze
checklist heeft de Stichting zelf ontwikkeld en speelt een rol bij de beoordeling van de
aanvragen. Het doel van deze checklist is dat aanvragers gestimuleerd worden aandacht aan
sociale veiligheid te besteden.
c) Het privacy statement is toegevoegd aan de website.
d) De website werd bijgehouden en waar nodig aangepast.
We gaan ervan uit dat we met deze vernieuwde website duidelijker en toegankelijker zijn voor
potentiële aanvragers.
4) In november is een nieuwsbrief verschenen.
5) De voorbereidingen voor familiedag in 2021 zijn vanwege corona ‘on hold’ gezet.
6) In de vergadering van november zouden zowel Dirk Veenvliet als Dorine Enserinck geëvalueerd
worden als bestuurslid. Na het overlijden van Dirk hebben we besloten om de evaluatie van
Dorine uit te stellen tot de voorjaarsvergadering.
Sociale veiligheid
1) Nieuw dit jaar was de mogelijkheid namens de Stichting MC van Beek deel te nemen aan de
cursus ‘In Veilige Handen’. Deze cursus wordt gegeven door Movisie en NOV en is gericht op het
bevorderen van sociale veiligheid in kleinschalige instellingen en vrijwilligersorganisaties. Wij
bieden de instellingen van wie wij een aanvraag honoreren aan om de kosten van maximaal twee
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medewerkers voor deze cursus te vergoeden. Ons doel daarbij is hen te stimuleren en te
ondersteunen om sociale veiligheid binnen hun instelling vorm te geven. Stichting MC van Beek is
na Porticus het tweede fonds in Nederland dat dat deze cursus aanbiedt aan haar doelgroep.
2) Om de inhoud te ervaren hebben drie bestuursleden het afgelopen najaar de cursus gevolgd.
Vanwege corona is de cursus online gegeven. De cursus is geëvalueerd met de deelnemers.
3) Er is regelmatig overleg geweest met Porticus en Movisie. Doel was een maatschappelijke
beweging te creëren. Dat plan is niet van de grond gekomen. Belangrijk was de overweging dat
de sector nu andere prioriteiten heeft, gezien de situatie waarin we ons als samenleving
bevinden. Movisie blijft zich binnen de eigen programma’s richten op sociale veiligheid en
Porticus en de MC van Beek Stichting zullen dat doen via hun partners en collega fondsen.
Financieel beleid
1. Het financiële beleid is gecontinueerd en waar nodig aangepast.
2. Het beleid om aan de hand van concrete aanvragen ons vermogen actief in te zetten ten
behoeve van de doelgroep is gecontinueerd. In 2020 is door Het Leger des Heils
Woonvermogen een aanvraag ingediend op grond van dit beleid. We hebben in de vorm van
een lening € 250.000 besteed aan participatie in de financiering van de aankoop van
woningen.
3. Toezeggingen uit 2018 waarvoor nog geen declaratie is ingediend op grond daarvan komen
te vervallen zijn beoordeeld, en zo nodig is contact opgenomen met de aanvragers.
Bestuurssamenstelling in 2020
Er hebben wijzigingen in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden.
Op 1 januari 2020 was het bestuur als volgt samengesteld:
Arthur Hegger
(voorzitter)
Ina van Beek
(secretaris)
Dirk Veenvliet
(penningmeester)
Gerard van Delft
(bestuurslid)
Dorine Enserinck
(bestuurslid)
Na het overlijden van Dirk Veenvliet trad Martin Slootweg per 9 november tot het bestuur toe.
De bestuurstaken waren van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 als volgt verdeeld:
Algemeen
A. Hegger

Vermogensbeheer
G. van Delft
D. Veenvliet (tot 30
september)
M Slootweg (vanaf
9 november)

Donaties
I. van Beek
D. Enserinck
A. Hegger

Archivering
Statuten en KvK: G. van Delft
Financiën: D. Veenvliet (tot 30
september)
M. Slootweg (vanaf 9 november)
Vermogensbeheer/beleggingen:
D. Veenvliet (tot 30 september)
M. Slootweg (vanaf 1 december)
Notulen: I. van Beek
Donaties: D. Enserinck

Financieel overzicht 2020
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
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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 2020
De werkgroep die de donaties voorbereid, bracht voor elke bestuursvergadering een advies uit aan
het bestuur.
In 2020 zijn 36 aanvragen ingediend. Dat zijn er 13 meer dan het voorgaande jaar. In een jaar zijn nog
nooit zoveel aanvragen ingediend. Vergeleken met 2018 (het vorige topjaar) zijn er drie meer
aanvragen binnengekomen. Deels komt deze toename doordat instelling een aanvraag deden om
zich aan het coronatijdperk aan te passen.
Van de 36 aanvragen zijn er 21 gehonoreerd. Het totale bedrag dat werd toegezegd was € 110.806.
In 2019 was dat €99.345. In totaal een toename van 11%.
In 2020 werden toezeggingen aan de volgende Stichtingen gedaan:
1. Hadassahoeve
2. Woongroep Bussum
3. Tweede Mijl
4. Anker Zorgcentrum
5. Het Passion
6. De Tussenvoorziening
7. Woongroep Mozart
8. Wesp
9. Nieuw Seizoen
10. Vrienden Gezinshuis De Grote Geer
11. Woongroep De Vlinder
12. DAC Eemland
13. Racham
14. De Tussenvoorziening
15. Stichting Christelijke Hulpverlening
16. De Zwaan
17. Herstel
18. Shining Light
19. De Hofstee
20. Distinto
21. De Ark Gouda
Een overzicht van de toezeggingen, uitbetalingen en afboekingen is in het financieel jaarverslag te
vinden.
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