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Bestuursverslag
Inleiding
De stichting Steunfonds Richard Hoogland Stichting is een stichting op protestantschristelijke 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 2021 de volgende veranderingen op. Hedwig
Loeffen trad af als lid en Dianne Otte trad toe als lid; de secretarisfunctie bleef vacant. Per
31 december 2021 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Wim Verkerk
voorzitter
Hans-Paul Siderius
penningmeester
Dianne Otte
lid
Roelof Pieter Boerma
lid
Ruben Zelissen
lid
Alle bestuursleden zijn ingeschreven in het UBO (Ultimate Beneficial Owners) register.

Secretariaat, administratie en controle
De secretariële ondersteuning werd verzorgd door de vrijwilliger mevrouw K.
Oostenbruggen.
Bestuurlijke ondersteuning werd verzorgd door Loek Zanders.
De financiële administratie en de opstelling van de jaarrekening werden uitgevoerd door de
penningmeester.
De samenstelling van de jaarrekening werd gecontroleerd door Register Belastingadviseur
K.W. van Veen van AAVV Belastingadviseurs.
Het bestuur heeft in de vergadering van 1 november aandacht besteed aan de wijzigingen in
de Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). De gevolgen van de invoering lijken
voor het bestuur beperkt; de benodigde wijziging in de statuten zal bij een volgende
statutenwijziging meegenomen worden.

Bestuursvergaderingen
In het boekjaar 2021 is het bestuur in vergadering bijeengeweest op 22 maart, 5 juli en 1
november. De vergadering van 22 maart vond online plaats in verband met de
Coronapandemie. Voor de prijsvraag zijn aparte vergaderingen (online) gehouden. De
besluiten van deze bijeenkomsten zijn gemeld in de formele bestuursvergaderingen.
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Prijsvraag
Tijdens de vergadering van 24 september 2020 is besloten om eind 2020 weer een
prijsvraag te houden met € 25.000 aan prijzengeld. Hierbij ging het om concrete plannen en
initiatieven die een antwoord hebben op de vraag: hoe kunnen we gedurende de
coronacrisis het sociaal isolement van ouderen in Utrecht voorkomen of verminderen? In
totaal zijn 12 voorstellen ingediend voor een bedrag van € 205.298. De genomineerden
presenteerden hun voorstel op 15 januari aan de jury, die bestond uit het bestuur. De
wethouder Maarten van Ooijen heeft op 22 maart online de prijs uitgereikt aan de drie
winnende organisaties, namelijk de Sunshine Society, Zin in Utrecht en Achter de
Geraniums. Loek Zanders ondersteunde het bestuur in het uitvoeren van de prijsvraag.

Beleid – beleidsagenda 2021-2024
In de vergadering van 5 juli is uitgebreid stil gestaan bij het beleid van het Richard Hoogland
Fonds voor de komende jaren. Dit heeft geleid tot een Beleidsagenda 2021-2024 “Alleen ga
je sneller, samen kom je verder”; een samenvatting van de beleidsagenda is op de website
gepubliceerd (zie ook bijlage). Naast het ondersteunen van projecten en het voorzetten van
de Richard Hoogland Prijs, zullen we in de periode 2021-2024 verder gaan met het aangaan
en versterken van samenwerking.
Present Houten
Een uitvloeisel van de beleidsagenda is dat contact is gezocht met Present Houten om te
kijken of een meer structurele ondersteuning van deze organisatie mogelijk is om de
eenzaamheid van ouderen in Houten te voorkomen en te bestrijden, hun kwetsbaarheid te
verminderen en zelfredzaamheid te vergroten. De verwachting is dat in 2022 met Present
Houten afspraken gemaakt kunnen worden over een meerjarige ondersteuning van een
concreet project.

Tehuizen
De gang van zaken in de tehuizen Nieuw Tamarinde en Tuindorp-Oost houdt de bijzondere
belangstelling van het bestuur. Dit vanuit onze historische verbondenheid met deze
tehuizen.

Jaarrekening en jaarverslag 2020
De jaarrekening en het jaarverslag over 2020 zijn door het bestuur vastgesteld en aan
belanghebbenden toegezonden. Ook staan deze verslagen op de website.

Beleggingsbeleid
Het bestuur stond in alle vergaderingen stil bij het beleggingsbeleid. Besloten werd om de
portefeuille van Van Lanschot enigszins aan te passen om deze weer binnen de bandbreedte
van het gewenste profiel bij Van Lanschot (maximaal 65% aandelen, rest obligaties) te
krijgen. 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. Door vertraging in de ontwikkeling van dit project is nog
geen formeel besluit genomen.
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De financiële positie van de stichting is toereikend.
Opbouw beleggingsportefeuille
De portefeuille bestaat grotendeels uit sectorfondsen. Het beleggingsresultaat was in 2021
goed, namelijk 14,1%. Ultimo 2021 is de opbouw van de portefeuille als volgt:

2%
25%
Aandelen
Obligaties
Liquide middelen
73%

Subsidies
In 2021 werden subsidies verstrekt aan de volgende projecten:
Stichting SeniorenStudent
€ 5 000
Stichting BedtimeStories
€ 3 500
Stichting Sunshine Society*
€ 10 000
Stichting Zin in Utrecht*
€ 5 000
SyncVR Medical
€ 24 000
Stichting Achter de Geraniums*
€ 10 000
Stichting Gouden Dagen
€ 3 004
Cosbo-stad-Utrecht
€ 1 999
Clowneratskie
€ 2 500
GeluksBV
€ 7 700
Stichting Thuishuis Woerden
€ 2 250
* Winnaars prijsvraag

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
2021

2020

-4
360 217
330 676

0
343 887
-11 476
0
41 109
373 520

Baten
Rente
Resultaat op aandelen
Resultaat op obligaties
Diverse baten
Onttrekking voorziening projecten
Totaal baten

74 953
765 842

Lasten
Kosten projecten
Toevoeging rente gebonden vermogen
Kosten beheer vermogen, bankkosten
Uitvoeringskosten
Afschrijven vorderingen
Totaal lasten

169 116

41 109
68 073
13 821
10 619
6 264
139 886

Saldo

596 726

233 634
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74 953
69 435
15 897
8 832
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Beleidsagenda Richard Hoogland Fonds 2021-2024
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”
Voor het Richard Hoogland Fonds staat het welzijn van ouderen in Utrecht op één. Een goede
gezondheid van ouderen – van lichaam, ziel en geest – wordt steeds belangrijker, zeker nu
ouderen vaker en langer zelfstandig wonen. Ruim een kwart van de mensen boven de 65 jaar is
kwetsbaar voor ernstige gezondheidsproblemen. En ruim 1 op de 2 ouderen voelt zich eenzaam –
dat zijn in Utrecht alleen al meer dan 10.000 mensen!
Daarom stelt het Richard Hoogland Fonds geld beschikbaar voor
projecten en initiatieven die eenzaamheid voorkomen en
bestrijden, bijdragen aan zingeving en het omgaan met
levensvragen, kwetsbaarheid verminderen en zelfredzaamheid van
ouderen in Utrecht vergroten. Zo zetten we inspirerende plannen
om in concrete activiteiten. Hiervoor werken we met veel zorg
samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, professionals
en vrijwilligers.

Historie

In 2021 werd de Richard Hoogland Prijs voor de
tweede keer uitgereikt. Achter de Geraniums (foto),
Sunshine Society en Zin in Utrecht ontvingen
cheques uit handen van voorzitter Wim Verkerk en
wethouder Maarten van Ooijen.

De Richard Hoogland Stichting, vernoemd naar de Utrechtse
huisarts Richard Albertus Hoogland, werd in 1968 in het leven
geroepen om een nieuw te bouwen gereformeerd bejaardentehuis te beheren: De Lichtkring in
Tuindorp. In de opvolgende jaren werden onder de stichting ook het verpleeghuis Tamarinde en
verzorgingstehuis de Warande in Overvecht geopend. In de jaren negentig volgden verschillende
fusies tussen Utrechtse tehuizen.

Tegenwoordig gaan ouderen niet meer automatisch naar een tehuis en is langer thuis blijven
wonen het nieuwe normaal. Daarmee is de reikwijdte van de Richard Hoogland Stichting ook
uitgebreid. Onder de naam Richard Hoogland Fonds ondersteunen wij projecten gericht op het
welzijn van ouderen in de stad Utrecht en de direct aanliggende gemeenten.

Tijd voor nieuw beleid
Verschillende belangrijke trends en ontwikkelingen in het werkgebied van het Richard Hoogland
Fonds geven aanleiding om in 2021 het beleid van de stichting te herzien.
•
•
•

•

Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe, zowel nationaal als in Utrecht, terwijl het aantal
mensen dat beschikbaar is om voor ouderen te zorgen sterk zal afnemen.
Eenzame ouderen worden nog altijd onvoldoende bereikt via de huidige initiatieven. Een
succesvolle aanpak om eenzame ouderen te identificeren is nog niet gevonden.
Door de veranderingen rond de tehuizen heeft het Richard Hoogland Fonds steeds minder
banden met de oorspronkelijke doelgroep van de tehuizen.
Het verbreden van de doelgroep en het werkingsgebied en de prijsvraag hebben tot een grote
toename van de naamsbekendheid en het aantal aanvragen geleid.

Beleidsagenda Richard Hoogland Fonds 2021-2024
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Speerpunten voor de periode 2021 - 2024
Het Richard Hoogland Fonds legt tussen 2021 en 2024 de focus op het voorkomen en bestrijden
van eenzaamheid onder ouderen.
In Utrecht werken we samen om eenzaamheid onder stadsgenoten tegen te gaan. De kern van de
aanpak: op tijd zien wanneer iemand eenzaam is en daar zelf of samen iets aan doen. Eenzaamheid
is complex en kent vaak een historie, dus zijn creativiteit en samenwerking nodig om het te lijf te
gaan. We delen de zorg en iedereen kan daarbij helpen; de bakker en de multinational, de
supermarktmedewerker en de notaris, de buurman en de thuishulp. Iedereen is nodig.

Projecten ondersteunen
Het Richard Hoogland Fonds blijft in de periode 2021-2024 geld beschikbaar stellen voor projecten
van organisaties in en om Utrecht. De prioriteit ligt bij projecten die gericht zijn op:
•
•
•
•

Zingeving onder ouderen vergroten;
Eenzaamheid onder ouderen herkennen, voorkomen en bestrijden;
Kwetsbaarheid van ouderen verminderen;
Zelfredzaamheid van ouderen vergroten;

Het Richard Hoogland Fonds steunt een grote diversiteit aan projecten: senioren sneller laten herstellen
aan de hand VR (SyncVR, links), meehelpen in de tuin van eenzame ouderen (Stichting Present Utrecht,
midden) en het leggen van duurzame verbindingen tussen jong en oud (senior&student, rechts).

Voortzetten Richard Hoogland Prijs
In 2018 en 2020 is de Richard Hoogland Prijs georganiseerd. De Prijs wijkt op twee punten af van
reguliere aanvragen: ook particulieren kunnen een plan insturen en de Prijs vraagt om een
concrete oplossing voor een specifiek thema. Ook in 2022 en 2024 wordt er een prijsvraag
uitgeschreven om de eenzaamheid onder ouderen in Utrecht te bestrijden. Hiervoor is per editie
een bedrag beschikbaar van 25.000 euro.

Verbindingen zoeken
In de periode 2021-2024 wil het Richard Hoogland Fonds verder gaan met het beleid om waar
mogelijk de samenwerking aan te gaan en te versterken. Belangrijke partijen in dat kader zijn de
voormalige tehuizen van de Stichting, de gemeente Utrecht, alle organisaties die zich bezighouden
met de zorg voor ouderen, andere fondsen op het terrein van de ouderenzorg, en kerkelijke
instanties in Utrecht en omgeving. Ook zoeken we nadrukkelijk samenwerking met
migrantenorganisaties die zich het lot van ouderen aantrekken. Daarom is ons motto voor de
komende jaren: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.
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