
     
 

Verslag over 2020 van de Stichting Heemschut Hulpfonds 
 
Vastgesteld in de digitale bestuursvergadering van 15 april 2021 
 
De Stichting Heemschut Hulpfonds is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 41200707 en heeft als doel ‘het behoud en de bewaring van daarvoor in 
aanmerking komend cultureel erfgoed te bevorderen’ en tracht dit doel te bereiken middels het 
verstrekken van bijdragen aan de in Amsterdam gevestigde Erfgoedvereniging Bond Heemschut. 
  
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, wordt de 
website www.heemschuthulpfonds.nl voor 1 juli aangevuld met de wettelijk vereiste documenten. In 
2021 zal dit gebeuren volgens een nieuw wettelijk format. 
Een LEI-nummer (Legal Entity Identifier) is toegekend door de Kamer van Koophandel.  
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van de Stichting bestond eind 2020 uit de volgende leden: de heer H. Hellegers, 
voorzitter, de heer H.P.M. van der Maat, penningmeester, de heer P. J.A. Baars (lid), de heer D.R.M.  
Scholtz (lid) en de heer B. Scholten (lid). De heren Hellegers en Van der Maat zijn overeenkomstig de 
statuten van Stichting Hulpfonds tevens lid van het bestuur van de vereniging Heemschut. 
 
In het verslagjaar heeft in januari 2020 de heer Van der Maat de heer Doolaard opgevolgd als 
penningmeester. Voor het overige hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de 
bestuurssamenstelling. De heer Baars is herbenoemd voor een nieuwe zittingstermijn. 
 
Bijeenkomsten 
Het bestuur van de Stichting is in het verslagjaar drie keer (vanwege de corona-maatregelen digitaal) 
bijeen gekomen. De vergaderingen vonden plaats op 31 januari, 23 april en 8 oktober. Met 
vertegenwoordigers van ABN-AMRO Mees Pierson is gesproken over onder meer de portefeuille, 
wijzigingen in de wet- en regelgeving en de update van het beleggingsbeleid.  
 
Inhoudelijk 
De vereniging Heemschut voldoet ook in 2020 aan de wetgeving in het kader van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Het bestuur van de Stichting Heemschut Hulpfonds is met deze 
regelgeving bekend. De activiteiten van de Stichting zijn qua gegevensanalyse en –bescherming 
meegenomen in de werkwijze van de vereniging.  
 
Het bestuur heeft twee vertegenwoordigers uit het bestuur aangewezen die via de digitale omgeving 
van ABN-AMRO zicht hebben op de rekeningen en beleggingen, en langs deze weg kan via een 
vastgestelde procedure geld worden overgeboekt. 
 



De voorgenomen statutenwijziging betreffende de doelomschrijving van de Stichting die in 2020 zou 

plaats vinden is in het verslagjaar niet tot stand gekomen. De reden hiervan is dat het bestuur van de 

vereniging Heemschut de verhouding tussen vereniging en Stichting heeft geëvalueerd en met de 

Raad van Toezicht van vereniging Heemschut heeft gesproken over een voorstel voor de 

organisatorische toekomst van het Hulpfonds. De Raad van Toezicht op haar beurt heeft hierover 

weer contact en overleg gehad met de leden van de Rekencommissie van de vereniging. 

 Het bestuur van de Stichting Hulpfonds heeft zich in haar vergadering van oktober 2020 bereid 

verklaard om, na akkoord van de belastingdienst, die vooraf een standpunt wordt gevraagd, haar 

vermogen (grotendeels) als stamvermogen onder te brengen bij de vereniging.  

 De borging van het stamvermogen na overdracht door de Stichting aan vereniging Heemschut zal 

binnen de vereniging moeten plaatsvinden door het instellen van een beleggingscommissie onder 

het bestuur. In de op te stellen overdrachtsakte zal duidelijk moeten worden opgenomen dat het 

stamvermogen zo veel mogelijk in stand blijft en de wijze waarop het vermogen wordt geborgd. 

Met de belastingdienst is in 2021 verder overleg gepland.  
 
Financieel 
Alle legaten die de vereniging Heemschut ontving kwamen door de wijze van beheer ten gunste van 
het Hulpfonds, ten dienste van de vereniging. Het verenigingsbestuur heeft vooruitlopend op een 
mogelijke overdracht van het vermogen van de Stichting Hulpfonds aan de vereniging Heemschut 
dan wel samenvoeging/fusie besloten dit vanaf 2020 niet meer te doen.  
 
Jaarlijks wordt er uit het vermogen van de stichting Hulpfonds een bedrag toegekend om het 
(structurele) begrotingstekort van de vereniging te dekken. Dit bedrag kan alleen beschikbaar 
worden gesteld uit het vermogen en de bijbehorende resultaten, om zo de continuïteit van de 
vereniging tot in lengte van jaren te borgen. 
 
De gelden van de Stichting Hulpfonds worden middels een mandaat beheerd en belegd door ABN-
AMRO-MeesPierson. Er is sprake van een vastgesteld beleggersprofiel. 
 
Het bestuur van de Stichting Hulpfonds heeft in het verslagjaar de begroting 2020 van de vereniging 
Heemschut ontvangen en de bijdrage aan de vereniging met een maximum van 264.000 euro 
vastgesteld als bijdrage over het verslagjaar. Hiervan is 261.500 euro daadwerkelijk aan de vereniging 
Heemschut overgemaakt. 
 
De openstaande vordering van de vereniging op de Stichting nam toe tot 449.560 euro. Deze 
oplopende vordering wordt in de jaarrekening van de Stichting Hulpfonds opgenomen 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. 
 
De mogelijke financiering van de aankoop van het Korenmetershuis, de zetel van de vereniging, is in 
2020 (door de corona-crisis) niet verder aan de orde geweest. In 2021 gaat de gemeente verder met 
het ten uitvoer brengen van het haar voorgenomen beleid tot afstoting van het pand. 
 
Vermogen 
Het totale vermogen van de stichting steeg afgerond van 5.088.000 euro eind 2019 naar 5.112.000 
euro. Dit komt door een positief beleggingsresultaat in een roerig jaar met sterke periodieke 
dalingen op de aandelenmarkt gedurende de eerste periode van de covid-19 pandemie.  



 
Het netto resultaat op de beleggingen leverde na kostenaftrek een koersresultaat op van 6,83 
procent. Het gerealiseerde koersresultaat is in euro’s 111.761, het ongerealiseerde koersresultaat 
121.076 euro en rente en dividend leverden 90.730 euro op. 
 
Bijgaande grafieken geven inzicht in de vermogensontwikkeling en de bijdrage in de exploitatie van 
de vereniging. 
 
Grafiek 1: Vermogensontwikkeling 
 
 

  
 
Grafiek 2: Bijdrage exploitatie vereniging 
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