Bestuursverslag 2019
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 algemene
belangen van ouderen, langdurig zieken en oudere 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 verstrekt geen subsidies voor particuliere en individuele ondersteuning.
De stichting werkt onder de naam Richard Hoogland Fonds.
Bestuurssamenstelling
In de samenstelling van het bestuur traden in 2019 geen veranderingen op. Per 31 december
2019 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
lid
Secretariaat, administratie en controle
De secretariële ondersteuning wordt verzorgd door mevrouw M. Beekhuyzen van Careyn
B.V. te Maarssen.
Bestuurlijke ondersteuning wordt verzorgd door Loek Zanders.
De financiële administratie en de opstelling van de jaarrekening worden uitgevoerd door
Truus Mesenig – debiteurencrediteuren te Terherne.
De samenstelling van de jaarrekening wordt gecontroleerd door Register Belastingadviseur
K.W. van Veen van AAVV Belastingadviseurs.
Bestuursvergaderingen
In het boekjaar 2019 is het bestuur in vergadering bijeen geweest op 25 januari, 29 maart, 23
mei en 27 september. De onderstaande onderwerpen kwamen aan de orde.
Prijsvraag
Op 25 januari 2019 vond de uitreiking van de eerste Richard Hoogland Prijs plaats. Uit de 39
inzendingen waren door het bestuur tevoren de vijf beste plannen gekozen. De inzenders
konden hun plan kort toelichten, waarna het bestuur zich terugtrok voor overleg.
Uiteindelijk werden twee prijswinnaars gekozen: Omapost en Sharing Stories. De beide
inzenders kregen elk naar behoefte een deel van het prijzengeld van € 25.000.
Naderhand is met de overige drie genomineerden overleg geweest over gedeeltelijke
financiering van hun project.
Bij het uitvoeren van deze prijsvraag kreeg het bestuur belangrijke ondersteuning van Loek
Zanders.
Tehuizen
Gezien de banden uit het verleden houdt de gang van zaken in de tehuizen Nieuw
Tamarinde, Tuindorp-Oost en Rosendaal de bijzondere belangstelling van het bestuur.
Jaarrekening en jaarverslag 2018

De jaarrekening en het jaarverslag over 2018 zijn vastgesteld en aan belanghebbenden
toegezonden.
Gemeente Utrecht
Twee bestuursleden hebben in een gesprek met wethouder Van Ooijen en een
beleidsadviseur van de gemeente Utrecht de mogelijkheden van samenwerking besproken.
Richard Hoogland
De stichting ontving van de zoon van Richard Hoogland een geschilderd portret van zijn
markante vader. Het wordt bewaard totdat een geschikte locatie is gevonden. Indien dit niet
lukt zal het aan het Centraal Museum overgedragen worden.
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 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
De portefeuille bestaat grotendeels uit sectorfondsen. Het beleggingsresultaat was in 2019
zeer goed. Ultimo 2019 is de opbouw van de portefeuille als volgt:
liquiditeiten
3,83 %
aandelen
82,75 %
obligaties
13,42 %
Vermogen
Het Gebonden Vermogen bedroeg op 1 januari 2019 € 3.336.919.
Op 31 december 2019 was dit € 3.403.657.
Het Vrij Vermogen bedroeg op 1 januari 2019 € 114.909.
Op 31 december 2019 bedroeg het Vrij Vermogen € 733.926.
Subsidies
In totaal werd in het jaar 2019 voor € 56.751 uitbetaald aan subsidies.
Prijsvraag
Het winnende project Sharing Stories ontving een bijdrage van € 16.351 voor de ontwikkeling
van een spel waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over hun ervaringen en
herinneringen.
Het winnende project OmaPost ontving een bijdrage van € 11.650 voor de organisatie van
oudere-jongere projecten waarbij de geschiedenis van de stad Utrecht een grote rol speelt.
Prijsvraag
Aan het genomineerde project KOMP, een handzame computer voor ouderen, werd een
subsidie van € 6.750 toegekend. Nadat bleek dat dit project niet uitgevoerd kon worden, is
besloten het bedrag beschikbaar te houden voor een soortgelijk project: Memory Lane.
Aan het genomineerde project Wijze Woorden werd een bijdrage van € 1.250 gegeven.
Aan het genomineerde project SyncVR, waarbij met behulp van virtual reality herinneringen
gedeeld kunnen worden, werd een bijdrage van € 6.000 gegeven.

Overige aanvragen
Miracles of Music ontving voor het programma Happy Motion € 2.500.
Het Gouwe Ouwe Orkest Transwijk ontving € 2.000 voor de aanschaf van instrumenten.
Het Thuishuis Woerden ontving voor een Ouder-Maatje-project € 1.500.
Stichting Van Harte ontving € 5.000 voor een project Samenredzaamheid van Ouderen.
Klikstart ontving € 4.000 voor een maatjesproject waarbij studenten ouderen wegwijs maken
in de wereld van laptop en smartphone.
Huize Het Oosten ontving € 4.000 als bijdrage in de aanschaf van een Belevenistafel.
Stichting Philomela ontving € 2.500 voor het muziekprogramma l’Amour est un Oiseau.

