
1

JAARREKENING 2020

Inhoud: bladz.:

Balans per 31 december 2020 2

Staat van baten en lasten over 2020 3

Beleidsnotitie 2020 4

Financieel jaaroverzicht ABN AMRO 2020 bijlage

Samenstelling bestuur per 1 januari 2021:

Dr. G. Verwey, voorzitter
J. Verwey MA, secretaris
Dr. R.S. Buys, penningmeester
Prof. dr. R.A.M. Aerts, lid
Prof. dr. J.A.A.M. Biemans, lid
Prof. dr. A.B.G.M. van Kalmthout, lid

Goedgekeurd 31 maart 2021:

G. Verwey                                                               R.A.M. Aerts

J. Verwey                                                                 J.A.A.M. Biemans

R.S. Buys                                                                 A.B.G.M. van Kalmthout



2

Activa 2020 2019
Bestuurrekening 3.914,09 6.573,83
Direct Kwartaal Spaarrekening (1) 271.984,15 308.965,42

275.898,24 315.539,25
Passiva

Vermogen 272.316,64 311.957,65

Schulden (K&L, Kw. 4) 3.581,60 3.581,60

275.898,24 315.539,25

Het vermogen is als volgt gemuteerd:
Vermogen eind 2019 311.957,65
Saldo baten en lasten 2020 -39.641,01
Vermogen eind 2020 272.316,64

Vermogen eind 2018 367.399,48
Saldo baten en lasten 2019 -55.441,83
Vermogen eind 2019 311.957,65

BALANS per EIND 2020
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Baten 2020 2019
Rente spaarrekening(en) 18,72                        83,85                     
Donaties 63,25                        100,00                   

81,97                        183,85                   
Lasten
Besteed aan de doelstelling                   36.438,75               52.176,40 
Vacatiegelden 2.100,00                   2.100,00
Bankkosten (cumulatieve maandtariferingsnota's) 195,06                      287,00
Diverse kosten en transacties                        989,17                 1.062,28 

39.722,98                 55.625,68              
Exploitatiesaldo 39.641,01-                 55.441,83-              

Saldo baten en lasten 39.641,01-                55.441,83-            
Toelichting:
Besteed aan de doelstelling:
Ketters en Letters (G. Verwey) 14.326,40                 14.326,40
Subsidie M. Karssenberg (biogr. G. Kapteyn-Muysken) 10.000,00                 
C:Engelse vertaling Coornhert - tranche 1 (E. Verwey) 3.488,70                   
C:Bijdrage G.Voogt (Wondere IJveraar) via Verloren 1.689,54                   
C:Bijdrage G.Voogt (Constraint on Trial) via Verloren 3.334,11                   
C:Publieksbiografie Coornhert 3.600,00                   
Subsidie R.J. Wille (Mannen vd microscoop) 2000,00
Subsidie Over de grondwet gesproken 850,00
Subsidie Correspondentie Erasmus 10.000,00
C:Vertaling DV Coornhert - Kruidhofjes 10.000,00
C:Coornhert-biografie Tekst en Uitleg (J.Gruppelaar, 3e termijn) 15.000,00

36.438,75                 52.176,40

Diverse kosten en transacties
Vergaderkosten nvt 57,00
Porto 12,61                      11,79
Internet/Webhosting 126,99                    126,99
KvK registratie (LEI) 48,40                      48,40
Reiskosten incidenteel (JG Deventer) 82,73                      
Boeken diversen (representatie, Verloren, bio) 263,31                    
Advies fiscalist BHG 179,08                    
Bedankdiner P. Blumenthal voor fin. advies Jaarrekeningen 276,05                    
Etentje afscheid Huub 151,70
Boeket Uitgeverij Verloren 48,90
Kosten aanpassing Jaarrekeningen 2017 & 18 617,50

989,17                    1.062,28             

              STAAT van BATEN & LASTEN 2020
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Beleidsnotitie financiën 2020 

 
 
Doelstelling volgens statuten: 
 
Artikel 2.  
1. De stichting heeft tot doel: 

a. de bevordering van een publieksgerichte cultuuroverdracht; 
b. de versterking van een ethisch-humanitaire grondhouding van tolerantie, die zich laat inspire-

ren door voorbeelden van nonconformistische stellingname in godsdienst, filosofie en weten-
schap uit het verleden en heden; 

c. de bevordering van onderwijs, onderzoek en teksteditie met betrekking tot het onder punt 
1b genoemde aandachtsgebied; 

d. het stimuleren van een levende, literair verantwoorde, nationale geschiedschrijving in het al-
gemeen en van de Nederlandse letteren en kunsten van de negentiende en twintigste eeuw 
in het bijzonder 

 
2. De stichting beoogt dit doel te bereiken: 

a. door het opzetten en redactioneel begeleiden van digitale editieprogramma’s, die in het re-
sultaat voor een breed publiek toegankelijk zijn; 

b. door boekedities met in voorkomend geval annotaties en vertalingen; 
c. door alle andere middelen van audio-visuele presentatie in de sfeer van de uitvoerende kun-

sten (film, muziek, toneel etcetera), die daarvoor in aanmerking kunnen komen; 
d. door het scheppen van structurele voorzieningen ten behoeve van in punt 1a,b,c genoemde 

activiteiten, zoals een instituut of centrum; 
e. door subsidies, het instellen van leerstoelen en prijsvragen. 

 
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 
 
 
De stichting houdt zich slechts ad hoc bezig met fondsenwerving. Het vermogen van de stichting 
wordt gevormd door schenkingen, subsidies en donaties, erfstellingen, vermogensopbrengsten en 
andere baten.  
 
De activiteiten worden gefinancierd uit de opbrengsten van het vermogen. In de bestuursvergade-
ring van 9 december 2010 is bepaald dat ook het vermogen van de Stichting aangewend kan worden 
voor de financiering van het beleid in overeenstemming met de statutaire doelstelling (“intering” op 
het vermogen). 
 

 
>> 
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In 2020 is een bedrag uitgegeven van € 39.722,98 (2019: € 55.625,68), waarvan € 36.438,75 (in 2019: 
€ 52.176,40) aan de doelstelling. Per saldo is er in 2020 voor € 39.641,01 ingeteerd op het vermogen 
(in 2019 was dat € 55.441,83).  
 
De conclusie is dat er in 2020 per saldo ca. 16k€ minder aan de doelstelling is uitgegeven dan in 
2019. De besteding ad ca. € 36.000 over 2020 valt binnen de algemene richtlijn om jaarlijks rond de 
€ 50.000 aan het vermogen te onttrekken t.b.v. de doelstelling.  
 
Gezien de marktontwikkelingen lijkt het nog altijd niet raadzaam te denken aan opnieuw beleggen 
van (een deel van) het resterend vermogen ad ca. 270k€. ABN heeft een aantal maanden geleden op 
de vraag van de penningmeester herbeleggen afgeraden. Dit is recent nog eens met klem bevestigd 
door de ter zake kundige oud-penningmeester Peter Blumenthal: 
“Om nu te beleggen op basis van een ‘goede’ beurs in 2019 en per saldo ook in 2020 vind ik onver-
antwoord. In 2020 vonden heftige fluctuaties plaats vooral op basis van de angsten en al dan niet 
vermeende impact die het covid19-virus op het bedrijfsleven zou hebben. […] De beurs in 2018 was 
‘slecht’. Nu is er weinig angst en veel hebzucht en buitengewoon veel speculatie: bitcoin, IT-
aandelen, Tesla, Robin Hood, GameStop enz. enz. waarbij ook ‘zwakke’ handen zich voor het eerst 
op het beleggingspad begeven.”  
 
Naast de financiële ontwikkelingen geeft ook de situatie van de Stichting zelf weinig legitimatie voor 
herbeleggen. De Stichting wil komende jaren (de vrijheid hebben om) significante bedragen uit te 
geven, o.a. in het kader van het Coornhertjaar. Daarnaast wordt ook nagedacht over de toekomst 
van de Stichting. Het vrij aan beleggen besteedbare vermogen hangt daar in grote mate van af, im-
mers: beleg alleen dat deel van je vermogen dat je niet op korte (of zelfs middellange) termijn nodig 
hebt. Dat is momenteel onduidelijk, omdat er nog niet besloten is over een toekomstvisie van de CS. 
Wel zou het bestuur kunnen nadenken over het werven van fondsen. Ook dit hangt echter direct 
samen met de toekomstvisie die het bestuur komende tijd zal moeten ontwikkelen. 
  
 


