
Bestuursverslag 2017 
 
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, 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 steun-
verlening in financiële zin aan de verpleeg- en verzorgingshuizen voorheen behorend tot de 
Richard Hoogland Stichting. 
 

Bestuurssamenstelling  
In de vergadering van 10 maart trad de heer G. van Dieren toe tot het bestuur. 
In de vergadering van 12 mei trad mevrouw H. Loeffen toe tot het bestuur. 
In de vergadering van 7 september nam de heer F. Hoornstra afscheid van het bestuur. Hij is 
meer dan twintig jaar lid geweest. Het bestuur is hem grote dank verschuldigd. 
Per 31 december 2017 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
W. Verkerk, voorzitter 
G. van Dieren, secretaris 
A. van der Wees, penningmeester 
Mw. H. Loeffen, lid 
R.P. Boerma, adviseur 
 

Secretariaat en administratie  
De secretariële ondersteuning wordt verzorgd 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 Houten. 
De jaarrekening wordt gecontroleerd door AAVV Belastingadviseurs te Vleuten. 
 

Bestuursvergaderingen 
In het boekjaar 2017 is het bestuur in vergadering bijeen geweest op 10 maart, 12 mei en 7 
september. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde. 
 
Tehuizen 
De gang van zaken in de tehuizen Nieuw Tamarinde, Waranda, Tuindorp-Oost en 
Rosendaal hadden de voortdurende belangstelling van het bestuur. In mei sprak het bestuur 
met manager mevrouw Ostendorf en sprak het zijn zorgen uit. 
 
Jaarrekening en jaarverslag 2016 
De jaarrekening en het jaarverslag over 2016 zijn vastgesteld en aan belanghebbenden 
toegezonden. 
 
Naamsbekendheid en subsidiebeleid 
Het bestuur schonk uitgebreid aandacht aan de sterk veranderende omgeving van de 
stichting. De vertrouwde doelen vallen weg, en te weinig nieuwe doelen dienen zich aan. 
Het bestuur besluit om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten door een eigen 



website te laten ontwerpen. Overwogen wordt om een (wellicht jaarlijkse) prijs in te stellen 
voor vernieuwende ideeën op het gebied van de ouderenzorg voor zover die binnen de 
doelstelling van de stichting valt. 
De stichting besluit meer contact te zoeken met andere vermogensfondsen in de stad Utrecht 
en sluit zich daartoe aan bij het Utrechts Fondsen Overleg. 
 
Beleggingsbeleid 
Ook dit jaar stond het bestuur uitgebreid stil bij het beleggingsbeleid. Besloten werd de 
adviesrelatie met Van Lanschot te handhaven. Tevens werd besloten de portefeuille bij Alex 
Vermogensbank neutraler in te richten door uitsluitend te beleggen in etf-fondsen van 
Vanguard. Deze overgang is in het verslagjaar gerealiseerd. Het beleggingsbeleid is gericht 
op gemiddeld hoge inkomsten uit dividend en rente. Het is niet de bedoeling uit 
koersstijgingen rendement te kweken. 
De financiële positie van de stichting is toereikend. 
Ultimo 2017 is de opbouw van de beleggingsportefeuille als volgt 

liquiditeiten 4,00% 
 aandelen 78,00% 
 obligaties 17,00% 
 

Subsidietoekenningen 
Aan Aveant wordt een bijdrage uitgekeerd van € 140 voor een cd-speler in de 
gemeenschapskamer van Tuindorp-Oost. 
Aan COSBO-Utrecht wordt een bedrag van € 7.500 uitgekeerd voor het project  
'Ouderen, wat houdt ze bezig?" 
Aan Aveant wordt een bedrag van € 2.000 toegekend voor een zithoek in de PG-afdeling van 
Warande Overvecht. 
Aan het Nationaal Ouderenfonds wordt € 1.000 overgemaakt voor kerstdiners voor ouderen 
in Utrecht-Oost. 


