
Steunfonds Richard Hoogland Stichting 
 
Bestuursverslag 2016 
 
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 in Utrecht die de toenmalige Richard 
Hoogland Stichting exploiteerde. In de loop der jaren heeft de doelstelling zich 
verbreed tot het bevorderen van de niet-persoonlijke materiële 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. Verwezenlijking hiervan is met 
name gericht op steunverlening in financiële zin aan de verpleeg- en 
verzorgingshuizen die voorheen behoorden tot de Richard Hoogland Stichting. 
 

Bestuurssamenstelling 
In de vergadering van 20 mei 2016 nam mevrouw T. van Amerongen-Huizenga 
afscheid als secretaris. Met grote betrokkenheid en alertheid heeft zij gedurende een 
lange reeks van jaren deel uitgemaakt van het bestuur. Het bestuur is haar veel 
dank verschuldigd. 
De heer Roelof-Pieter Boerma trad in de vergadering van 20 mei aan als adviseur 
van het bestuur, met name gericht op de beleggingen van de stichting.  
 
Per 31 december 2016 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
W. Verkerk   voorzitter 
A. van der Wees  penningmeester 
F.S. Hoornstra   lid 
R.P. Boerma   adviseur 
 
In 2017 zal het bestuur uitgebreid worden met twee nieuwe leden. De heer 
Hoornstra is aftredend in 2017. 
 

Secretariaat en administratie 
De secretariële ondersteuning wordt verzorgd door mevr. M. Beekhuyzen van 
Careyn B.V. te Maarssen. 
De financiële administratie en de opstelling van de jaarrekening worden uitgevoerd 
door Truus Mesenig – debiteurencrediteuren te Houten. 
 

ANBI-status 
Het Steunfonds Richard Hoogland Stichting heeft de ANBI-status. Het is een 
vermogensfonds dat niet actief geld of goederen werft. De opbrengsten uit het 
vermogen worden vrijwel geheel besteed aan de eigen doelstelling. 
RSIN: 8041.85.372 
Website: www.careyn.nl/steun-en-vriendenstichtingen/stichting-steunfonds-
richard-hoogland-stichting/ 
 

Bestuursvergaderingen 



Het bestuur is in het boekjaar 2016 in vergadering bijeen geweest op 20 mei en 28 
oktober 2016. De navolgende onderwerpen kwamen aan de orde: 
-- De stand van zaken in de tehuizen. 
-- Jaarrekening en jaarverslag 2015 
-- Invulling komende vacatures wegens het vertrek van mevrouw Van Amerongen 
en – in 2017 – de heer Hoornstra. 
-- De subsidieaanvragen. 
-- Het beleggingsbeleid. 
-- De naamsbekendheid van de stichting. 
 

Opbouw beleggingsportefeuille 
Ultima 2016 is de opbouw van de beleggingsportefeuille als volgt: 
Liquiditeiten   13,0 % 
Aandelen   63,0 % 
Obligaties   22,0 % 
Termijndeposito    2,0 % 
 

Subsidietoekenningen 
 
Aan Aveant werd ten behoeve van de Utrechtse tehuizen een bijdrage uitgekeerd 
van € 50.000 ten behoeve van de aanschaf van een rolstoelbus. 
 
Aan Aveant werd ten behoeve van Tamarinde een bijdrage uitgekeerd van € 6.019 
ten behoeve van een rolstoeltransporter (een soort bakfiets met een laadklep voor 
een rolstoel). 
 
Aan Aveant werd ten behoeve van de herinrichting van de tuin van verpleeghuis 
Tamarinde, waar buurtbewoners aan meewerken, een bijdrage uitgekeerd van  
€ 5.000. 
 
Aan Careijn werd een bijdrage uitgekeerd van € 1.500 voor het project Zomerweken 
in de Huiskamers. 
 
Aan Careijn werd een bijdrage uitgekeerd van € 1.489 voor wissellijsten in de 
gangen bij de kleinschalige wooneenheden in de Warande. 
 
Aan de Telefonische Hulpdienst Utrecht werd een bijdrage uitgekeerd van € 5.000 
voor inrichtingskosten in de nieuwe locatie. 
 


