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Bestuursverslag 

Inleiding 

De stichting Steunfonds Richard Hoogland Stichting is een stichting op protestants-
christelijke grondslag. De stichting is opgericht met als doel het stimuleren van activiteiten 
op het raakvlak van diaconaat, pastorale zorg en gezondheidszorg in het verpleeghuis en de 
verzorgingshuizen die de toenmalige Richard Hoogland Stichting exploiteerde. In de loop 
van de jaren heeft de doelstelling zich verbreed tot het bevorderen van de belangen van 
ouderen, langdurig zieken en gehandicapten en de stad Utrecht en nabije omgeving , die 
enigerlei vorm van hulpverlening op het gebied van ouderenzorg, verpleeghuiszorg of 
reactivering behoeven, aanvullend op de reguliere gesubsidieerde zorg. De stichting werkt 
onder de naam Richard Hoogland Fonds. 

Bestuurssamenstelling 

In de samenstelling van het bestuur traden in 2020 de volgende veranderingen op. Gerard 
van Dieren en Bram van der Wees traden af als secretaris respectievelijk penningmeester. 
Hans-Paul Siderius trad toe als penningmeester en Ruben Zelissen als lid; de 
secretarisfunctie bleef vacant. Per 31 december 2020 is de samenstelling van het bestuur als 
volgt: 
Wim Verkerk   voorzitter 
Hans-Paul Siderius  penningmeester 
Hedwig Loeffen  lid 
Roelof Pieter Boerma  lid 
Ruben Zelissen  lid 

Secretariaat, administratie en controle 

De secretariële ondersteuning werd verzorgd door mevrouw M. Beekhuyzen van Careyn 
B.V. te Maarssen.  
Bestuurlijke ondersteuning werd verzorgd door Loek Zanders. 
De financiële administratie en de opstelling van de jaarrekening werden uitgevoerd door de 
penningmeester. 

Bestuursvergaderingen 

In het boekjaar 2020 is het bestuur in vergadering bijeengeweest op 24 januari, 15 mei, 29 
mei en 24 september. De vergaderingen van 15 en 29 mei vonden online plaats in verband 
met de Corona pandemie. 

Prijsvraag 

Tijdens de vergadering van 24 september is besloten om eind 2020 weer een prijsvraag te 
houden met € 25.000 aan prijzengeld. In totaal zijn 12 voorstellen ingediend voor een 
bedrag van € 205.298. De selectie van de winnaar(s) en de uitreiking vinden begin 2021 
plaats. Loek Zanders ondersteunde het bestuur in het uitvoeren van de prijsvraag.   
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Tehuizen 

De gang van zaken in de tehuizen Nieuw Tamarinde, Tuindorp-Oost en Rosendaal houdt de 
bijzondere belangstelling van het bestuur.       

Jaarrekening en jaarverslag 2019 

De jaarrekening en het jaarverslag over 2019 zijn vastgesteld en aan belanghebbenden 
toegezonden. Ook staan deze verslagen op de website. 

Gemeente Utrecht 

Met de gemeente Utrecht is in 2020 een paar keer overleg gevoerd. Doel is om te kijken of 
we elkaar kunnen versterken op het terrein van de bestrijding van eenzaamheid van 
ouderen in Utrecht. Het overleg vanuit het bestuur is gevoerd door Wim Verkerk (voorzitter) 
en Hedwig Loeffen (bestuurslid). Vanuit de gemeente was de wethouder gesprekspartner. 
Via het programma "Utrecht Omarmt" ondersteunt de gemeente allerlei initiatieven om de 
eenzaamheid onder Utrechtse ouderen tegen te gaan.  De wethouder is gevraagd om de 
Richard Hoogland Prijs in 2021 uit te willen reiken. De wethouder heeft zijn medewerking 
toegezegd.  

Beleggingsbeleid       

Het bestuur stond in alle vergaderingen stil bij het beleggingsbeleid. Besloten werd om de 
portefeuilles nauwelijks te wijzigen. Het beleggingsbeleid is gericht op gemiddeld hoge 
inkomsten uit dividend en rente.  
In overleg met de Protestantse Gemeente Utrecht is in principe toegezegd om te beleggen 
in vastgoed dat aansluit bij de doelstellingen van het Fonds, namelijk het Klooster op Zuilen 
in de te verbouwen Bethelkerk. 
De financiële positie van de stichting is toereikend. 

Opbouw beleggingsportefeuille 
De portefeuille bestaat grotendeels uit sectorfondsen. Het beleggingsresultaat was in 2020, 
met inachtneming van de Coronapandemie, goed, namelijk 7,6%. Ultimo 2020 is de opbouw 
van de portefeuille als volgt: 
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Subsidies 

In 2020 werden subsidies verstrekt aan de volgende projecten. 
Buurtorganisatie Sociaal Utrecht ontving € 6.750 voor het project Memory Lane. 
Stichting Thuisbus Woerden ontving € 3.700 voor het project Thuisbus. 
Stichting Gouden Dagen ontving € 2.535 voor het project De Gouden Koets Utrecht. 
Stichting Vier het Leven ontving € 5.000 voor het project Vier het Leven in de regio Utrecht. 
Stichting Hospice Utrecht ontving € 7.000 voor de uitbreiding van het Stadshospice. 
Stichting NL Cares ontving € 3.124 voor het project Balkonserenades. 
Stichting Serve the City Utrecht ontving € 3.000 voor het project Jongeren voor Ouderen. 
Stichting Dorpshuis Austerlitz ontving € 5.000 voor de inrichting van het vernieuwde 
dorpshuis. 
Stichting AxionContinu ontving € 5.000 voor het project De KunstBOX. 
 
In verband met de Coronapandemie is voor een aantal toegekende projecten uitstel 
aangevraagd, dan wel zijn projecten anders uitgevoerd dan oorspronkelijk het plan was.  
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Rekening van baten en lasten 

Rekening van baten en lasten 

 
 

2020 2019
Baten

Rente 0 -2 
Resultaat op aandelen 343 887 652 654
Resultaat op obligaties -11 476 99 974
Diverse baten 5 756
Onttrekking voorziening projecten 41 109 56 805
Totaal baten 373 520 815 187

Lasten

Kosten projecten 41 109 56 805
Toevoeging rente gebonden vermogen 68 073 66 738
Kosten beheer vermogen, bankkosten 13 821 0
Uitvoeringskosten 10 619 15 779
Afschrijven vorderingen 6 264
Totaal lasten 139 886 139 323

Saldo 233 634 675 864


