
      
 

Verslag over 2019 van de Stichting Heemschut Hulpfonds 
 
Vastgesteld in de digitale bestuursvergadering van 23 april 2020 
 
De Stichting Heemschut Hulpfonds is in 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) Het is tevens een Culturele ANBI. Sinds 2017 is er sprake van een jaarrekening conform de 
norm RJ650. Sinds hetzelfde jaar zijn de jaarrekeningen van zowel de Erfgoedvereniging Bond 
Heemschut als de Stichting Heemschut Hulpfonds ook samengevat in een samengestelde 
jaarrekening. In het kader van de verslaglegging, die dient te voldoen aan de ANBI-regels, is de 
website www.heemschuthulpfonds.nl voor 1 juli aangevuld met de wettelijk vereiste documenten.  
Een LEI-nummer is toegekend door de Kamer van Koophandel.  
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur bestond eind 2019 uit de volgende leden: de heer H. Hellegers, voorzitter, de heer P. 
Doolaard, penningmeester,  de heer  P. J.A. Baars (lid), de heer D.R.M.  Scholtz (lid), de heer B. 
Scholten (lid).  
 
In het verslagjaar is de heer Scholten als nieuw lid toegetreden tot het bestuur. Tevens heeft door de 
wisseling van de functie van voorzitter bij de vereniging Heemschut in  juni 2019 de heer H. Hellegers 
de heer J.A. van Gils opgevolgd. Omdat een nieuwe penningmeester bij de vereniging  niet binnen de 
vereiste termijn kon worden aangekondigd en benoemd, is de heer Doolaard bereid gebleven het 
penningmeesterschap te blijven vervullen. In januari 2020 is een bestuurswissel voorzien voor deze 
functie. 
 
Bijeenkomsten 
Het bestuur van de stichting is in het verslagjaar twee keer bijeen gekomen, te weten op 17 januari 
en 16 mei. 
 
Inhoudelijk 
De vereniging Heemschut voldoet aan de nieuwe privacy wetgeving in het kader van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Het bestuur van de stichting Heemschut Hulpfonds is met deze 
regelgeving bekend en hierover geïnformeerd. De activiteiten van de stichting Hulpfonds zijn qua 
gegevensanalyse en –bescherming meegenomen in de werkwijze van de vereniging.  
 
Het bestuur is in 2019 overgestapt op een digitale omgeving via de ABN-AMRO, waardoor een aantal 
vertegenwoordigers zicht heeft op de rekeningen en beleggingen, en langs deze weg via een 
procedure gelden kunnen worden overgeboekt. 
 
De voorgenomen statutenwijziging die in 2019 was voorzien is nog niet doorgevoerd. De statuten 
van de stichting dienen aan te sluiten op die van de vereniging. Door de wisseling van het bestuur 
van de vereniging en van het voorzitterschap van de stichting alsmede de voorgenomen benoeming 
van een nieuwe penningmeester is dit eind 2019 opgepakt, om in 2020 zijn beslag te krijgen. 
 



In 2019 is een brief ontvangen van de belastingdienst met een aantal vragen inzake de stichting, in 
het kader van de ANBI status. Deze vragen zijn beantwoordt. Met de belastingdienst is in 2020 verder 
overleg gepland. 
 
Het beleggingsstatuut is in 2019 op een aantal kleine punten aangepast. 
 
Het bestuur van de vereniging Heemschut in oude samenstelling heeft in het voorjaar van 2019 
tijdens een Heidag met het bestuur van de stichting Heemschut Hulpfonds van gedachten gewisseld 
over een groot aantal punten, waaronder de positie van beide gremia ten opzichte van elkaar. 
 
Financieel 
Alle legaten die de vereniging Heemschut ontvangt komen ten gunste van het Hulpfonds. De 
vereniging heeft door dit besluit een meer heldere begroting en de jaarrekeningen worden 
inzichtelijker. Jaarlijks wordt er uit het vermogen een bedrag toegekend om het (structurele) 
begrotingstekort van de vereniging te dekken. 
 
De gelden van de stichting worden middels een mandaat beheerd en belegd door ABN-AMRO-
MeesPierson. Er is sprake van een vastgesteld beleggersprofiel. 
 
Het bestuur heeft in het verslagjaar de begroting 2020 van de vereniging Heemschut gemaild 
gekregen. De bijdrage aan de vereniging is eerst in 2020 besproken en een maximum van 264.000 
euro is vastgesteld als bijdrage over 2020. In de jaarrekening 2019 is bedrag van 230.000 euro als 
betaling verwerkt, terwijl feitelijk een bedrag van 280.000 euro aan de vereniging werd toegezegd.  
De openstaande vordering van de vereniging op de stichting nam daarmee toe tot 430.247 euro. 
Deze oplopende vordering wordt in de jaarrekening van de stichting als kortlopende schuld. Omdat 
de kaspositie van de vereniging door een lagere opname is geslonken, vormt de vordering door de 
directe inbaarheid zonder nadere bestuursbesluiten de eerste basis voor de continuïteit van de 
vereniging, en vormt zij en de basis waarop de accountant haar goedkeurende verklaring over de 
jaarrekening van de vereniging Heemschut kan afgeven. 
 
Met het bestuur van Heemschut is ook in 2019 over de mogelijke financiering van de aankoop van 
het Korenmetershuis, de zetel van de vereniging, gesproken. De gemeente Amsterdam is echter 
steeds leidend in het al dan niet ten uitvoer brengen van haar voorgenomen beleid tot afstoting van 
het pand. 
 
Tevens is gesproken over de continuïteit van de vereniging in relatie tot de inkomsten van de 
vereniging, het vermogen van de stichting en de rendementsverwachting en de relatie tot de 
uitgaven. 
 
Vermogen 
Het totale vermogen van de stichting steeg afgerond van 4.428.000 euro eind 2019 naar 5.064.000 
euro. Dit komt door een positief beleggingsresultaat. Netto betekent dit na kostenaftrek een 
rendement van  17,27 procent, voor kostenaftrek een opbrengst van 17,90 procent. Het 
gerealiseerde koersresultaat is 62.381, het ongerealiseerde koersresultaat 650.888 euro. 
 
Bijgaande grafieken geven inzicht in de vermogensontwikkeling en de bijdrage in de exploitatie van 
de vereniging. 
 
 
 
 
 



Grafiek 1: Vermogensontwikkeling 
 

 
 
Grafiek 2: Bijdrage exploitatie vereniging 
 

 


