Bestuursverslag 2018
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, die enigerlei vorm van hulpverlening op het
gebied van ouderenzorg, verpleeghuiszorg en/of reactivering behoeven, aanvullend op de
reguliere gesubsidieerde zorg.
Bestuurssamenstelling
In de samenstelling van het bestuur traden in 2018 geen veranderingen op. Per 31 december
2018 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Wim Verkerk
voorzitter
Gerard van Dieren
secretaris
Bram van der Wees
penningmeester
Hedwig Loeffen
lid
Roelof Pieter Boerma
adviseur
Secretariaat en administratie
De secretariële ondersteuning wordt verzorgd door mevrouw M. Beekhuyzen van Careyn
B.V. te Maarssen. De financiële administratie en de opstelling van de jaarrekening worden
uitgevoerd door Truus Mesenig - debiteurencrediteuren te Terherne.
Bestuursvergaderingen
In het boekjaar 2018 is het bestuur in vergadering bijeen geweest op 2 februari, 1 juni en 21
september. De onderstaande onderwerpen kwamen aan de orde.
Tehuizen
De gang van zaken in de tehuizen Nieuw Tamarinde, Waranda, Tuindorp-Oost en
Rosendaal had de voortdurende belangstelling van het bestuur. In september sprak het
bestuur met de heer Hans Admiraal, per 1 september directeur van Careyn Utrecht Stad.
Gesprekonderwerp was onder meer de sluiting van Tuindorp-Oost en de gevolgen daarvan
voor de bewoners, onder wie ook mensen die eerder al De Lichtkring moesten verlaten. Het
bestuur is niet blij met deze ontwikkeling.
Jaarrekening en jaarverslag 2017
De jaarrekening en het jaarverslag over 2017 zijn vastgesteld en aan belanghebbenden
toegezonden.
Naamsbekendheid en subsidiebeleid
Het bestuur schakelde de stichting Denkkracht in om te helpen bij het nadenken over
naamsbekendheid en subsidiebeleid. Tijdens een brainstormsessie in april kreeg het bestuur
veel nieuwe ideeën en stimulansen aangereikt.
Het bestuur besloot om de focus op de vanouds protestantse instellingen te verminderen, en
de subsidies te richten op doelgroepen. We steunen bij voorkeur aanvragen die innovatief
zijn en bijdragen aan versterking van de collectieve zelfredzaamheid, welbevinden,
zingeving en persoonlijke ontwikkeling van ouderen zowel binnen als buiten de
zorginstellingen.
Besloten werd om de werknaam van de stichting te vereenvoudigen tot Richard Hoogland
Fonds. Besloten werd ook om een eigen website te laten ontwerpen. Tot slot werd besloten

om een prijsvraag uit te schrijven voor projecten die de eenzaamheid onder ouderen in
Utrecht kunnen verminderen.
Bij het uitvoeren van deze activiteiten kreeg het bestuur steun van Loek Zanders, een van de
deelnemers aan de Denkkrachtsessie.
Prijsvraag
Uit de voorgestelde thema’s voor de prijsvraag is ‘eenzaamheid’ gekozen omdat het breed is
en actueel. Als prijzengeld wordt € 25.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag kan over meerdere
winnaars wordt gespreid. Het dient geheel besteed te worden aan de uitvoering van het
project. Als naam wordt gekozen voor ‘Richard Hoogland Prijs 2018’. De wedstrijd is op 1
oktober gelanceerd. Inzendingen moesten uiterlijk 30 november binnen zijn. Deze werden in
een buitengewone bestuursvergadering op 14 december 2019 besproken.
Beleggingsbeleid
Het bestuur stond uitgebreid stil bij het beleggingsbeleid. Besloten werd de adviesrelatie met
Van Lanschot te handhaven. De Alex-portefeuille bleef ongewijzigd. Alex Vermogensbeheer
werd in november geïntegreerd in Binckbank.
Het beleggingsbeleid is gericht op gemiddeld hoge inkomsten uit dividend en rente. Het is
niet de bedoeling uit koersstijgingen rendement te kweken.
In het verslagjaar is een gesprek geweest met een deskundige over duurzaam en
maatschappelijk verantwoord beleggen.
In overleg met de Protestantse Gemeente Utrecht wordt gekeken naar de mogelijkheid om te
beleggen in vastgoed dat aansluit bij de doelstellingen van het Fonds.
De financiële positie van de stichting is toereikend.
Opbouw beleggingsportefeuille
Ultimo 2018 is de opbouw van de beleggingsportefeuille als volgt:
liquiditeiten
5,85 %
aandelen
80,22 %
obligaties
13,73 %
Subsidies
Aan Huize Parkwijk (Aveant/Careyn) werd € 4.922 toegekend als bijdrage voor een Silverfit
Alois.
Aan Huize Het Oosten werd € 1.000 toegekend als bijdrage aan een duo-rolstoelfiets.
Aan het COSBO werd toestemming gegeven om € 2.800 die overbleef van het project
Zomerschool, te besteden aan de vervolgtraining van zorgprofessionals t.b.v. de
Zomerschool.
Aan De Haven in Bunschoten wordt € 3.000 toegekend als bijdrage in de aan te leggen
Beleeftuin.

