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Beleidsplan 2017-2020          
 
 
Inleiding 
 
Dit beleidsplan van de Stichting Heemschut Hulpfonds is vastgesteld in de vergadering van 
het bestuur van 16 november 2016. 
 
De stichting Heemschut Hulpfonds fungeert als steunstichting ten behoeve van de 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut, vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in 
Nederland. Jaarlijks verstrekt het Heemschut Hulpfonds uit de opbrengst van haar vermogen 
een bijdrage ter dekking van die kosten, die Heemschut maakt om haar statutaire 
doelstelling te verwezenlijken.  

De stichting Heemschut Hulpfonds bestaat sinds 2001 onder de huidige naam. Het fonds 
werd in 1963 opgericht als Stichting Heemschut Restauratie Hulpfonds, met als doel de 
restauratie van daarvoor in aanmerking komende gebouwen te bevorderen door het 
verstrekken van leningen en het behulpzaam zijn bij bevorderen van restauraties bij niet 
tijdig beschikbaar komen van door overheden verstrekte gelden voor goedgekeurde 
restauraties. In 1985 werd deze doelstelling, mede door de oprichting van het Nationaal 
Restauratiefonds, gewijzigd in ‘het verstrekken van bijdragen aan de vereniging Bond 
Heemschut ter financiering van die uitgaven, welke direct zijn gericht op de bevordering van 
de restauratie, behoud en bewaring van daarvoor in aanmerking komende gebouwen.’  

In de periode van dit beleidsplan is het voornemen de naam van de stichting opnieuw te 
wijzigen. De voorgestelde naamswijziging ‘Heemschutfonds’ draagt bij om de relatie tussen 
de vereniging Heemschut en de stichting inzichtelijker te maken, alsmede om het fonds meer 
te positioneren als beherende en financiën wervende organisatie, en de vereniging als 
uitvoeringsorganisatie. 

Dit beleidsplan omschrijft de doelstelling van de stichting en beschrijft de weg waarlangs 
deze doelen worden bereikt: de strategie. Dit vanuit een vernieuwde visie op de rol tussen 
stichting en vereniging.  
 
Jaarlijks zullen deze doelen worden geëvalueerd door het bestuur en zal publieke 
verantwoording worden afgelegd. Het beleidsplan wil richting geven aan de keuzes die 
worden gemaakt om de beschikbare middelen op een zo goed mogelijke wijze in te zetten 
ten behoeve van de statutaire doelstelling.  
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Doelstelling stichting 
 
De stichting Heemschut Hulpfonds heeft statutair het volgende doel: 
 
‘Het behoud en de bewaring van daarvoor in aanmerking komend cultureel erfgoed te 
bevorderen.’ (Artikel 2 lid 1) 
 
‘De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door bijdragen te verstrekken aan de te 
Amsterdam gevestigde vereniging Bond Heemschut, Vereniging tot bescherming van 
cultuurmonumenten in Nederland (…), ter financiering van die uitgaven, welke zijn gericht 
op de bevordering van behoud en bewaring van daarvoor in aanmerking komend cultureel 
erfgoed.’ (Artikel 2 lid 2) 
 
De doelstelling zoals vastgelegd in de statuten is breed. Het verschaft het bestuur van de 
Stichting Hulpfonds in beginsel mogelijkheden om al dan niet via de vereniging gelden te 
verstrekken voor allerlei soorten van uitgaven, van acties, structurele uitgaven tot uitgaven 
ten behoeve van het behoud en/of de restauratie van een bepaald object. In de praktijk zijn 
de uitgaven tot op heden gekoppeld aan het beleid van de vereniging, zoals vastgelegd in 
een vigerend beleidsplan en de jaarplannen van de vereniging. 
 
De statuten van de vereniging Heemschut zijn in 2015 aangepast. De statuten van de 
stichting dateren uit 2001 en vallen in het kader van de ANBI-wetgeving onder het 
overgangsrecht.  
 
Het streven is om tijdens de beleidsplanperiode te komen tot aanpassing van de statuten, 
waarbij in elk geval een naamswijziging (Heemschutfonds), een precisering van de 
doelstelling (uitkering alleen aan of via de vereniging en niet ‘onder meer’) en een 
actualisatie naar aanleiding van de ANBI-richtlijnen en wijzigende wetgeving en 
toezichtregels voor de filantropische sector en vermogensfondsen alsmede een koppeling 
aan de geactualiseerde verenigingsstatuten wordt gerealiseerd. 
 
De naamswijziging biedt meer ruimte aan de mogelijkheid van de stichting zelf financiële 
bijdragen te verwerven. In het verleden waren deze alleen afkomstig van de vereniging 
Heemschut. In 2015 is voor het eerst een rechtstreeks legaat ontvangen, hetgeen mede 
komt door de transparantie van de stichting (o.a. verslaglegging middels een eigen website). 
 
De precizering van de doelstelling van de stichting maakt dat het doel bereikt kan worden 
middels de vereniging, waarbij in het kader van de financiële verantwoording de vereniging 
een geconsolideerde jaarrekening zal presenteren. Hiermee wordt voldaan aan de nieuwe 
verslagleggingsregels waaraan fondsenwervende instellingen dienen te voldoen (richtlijn 
650). 
Vereniging en stichting kunnen, hoewel bestaand vanuit verschillende structuren, daarmee 
worden beschouwd als één entiteit. Mede op extern advies is besloten om beide structuren 
separaat te laten voortbestaan. De vereniging kent leden, de stichting kan in de 
beleidsperiode eventueel donateurs (gaan) werven. 
 
Bestuursleden en governance 
 
In de statuten is aangegeven dat het bestuur van de Stichting Hulpfonds bestaat uit de 
voorzitter en de penningmeester van de Bond Heemschut, die in deze tevens de functie van 
voorzitter en penningmeester van de Stichting Heemschut Hulpfonds vervullen. Daarnaast 
zijn er drie leden, die geen bestuurslid zijn van de Bond Heemschut maar op voordracht van 
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het (Algemeen) Bestuur van de Bond zitting nemen in de Stichting. Hierdoor is er een nauwe 
relatie met de Bond Heemschut.  
 
Bij de aanpassing van de statuten zal gekeken worden naar de samenstelling van het 
bestuur waarbij én tegemoet wordt gekomen aan de binding met de vereniging én ook aan 
de richtlijnen van het CBF, refererend aan het validatiestelsel van de FIN, aangaande 
governance inzake bestuurlijke koppelingen rekening wordt gehouden. 
 
Ten behoeve van het vastleggen van de deskundigheid van de onafhankelijke leden zullen 
profielen worden opgesteld van de bestuursleden van de stichting.  
 
Financieel beleid 
 
De Stichting Heemschut Hulpfonds legt zich toe op het verantwoord beheer van het eigen 
vermogen. Uitgangspunt is het in stand houden van een zodanige omvang van het 
vermogen dat de continuïteit van de basisactiviteiten van de vereniging geborgd is.  
 
De Stichting streeft naar het in stand houden van het vermogen op  het huidige niveau van 
ca. 4 miljoen euro, met als globale ondergrens 3 miljoen euro. Dit om ook op de lange 
termijn de Erfgoedvereniging Bond Heemschut voldoende financieel te kunnen 
ondersteunen, zodat het werk van Heemschut op de lange termijn gewaarborgd blijft. De 
groei (of krimp) van het vermogen van de Stichting wordt bepaald door het 
vermogensrendement, legaten en giften en de financiële bijdrage aan Heemschut. 
 
De Stichting stelt elk jaar op basis van de historische gegevens van de laatste vijf jaren en 
een toekomstprognose de te verwachten ontwikkeling van het vermogen voor de komende 
jaren vast. Op basis daarvan stelt zij een maximaal bedrag vast wat zij het daarop komende 
jaar ter beschikking kan stellen aan Heemschut. Vooralsnog wordt uitgegaan van een 
geschat rendement van 2,5 %. 
 
De vereniging Bond Heemschut heeft tot op heden gezorgd voor fondsenwerving en het 
werven van legaten en schenkingen en dergelijke en zal dit blijven doen. In de nieuwe 
beleidsplanperiode kan indien dit wenselijk wordt geacht het accent verschuiven naar of 
mede worden gericht op het werven van gelden door de stichting. 
 
Legaten kunnen feitelijk zowel aan de vereniging als de stichting worden gedaan. In een 
schriftelijke overeenkomst tussen de vereniging Bond Heemschut en de Stichting 
Heemschut Hulpfonds is thans de werkwijze bevestigd dat legaten die aan de vereniging 
worden nagelaten en die 100.000 euro of meer bedragen rechtstreeks ten goede komen aan 
de stichting Hulpfonds. Het is de wens van het verenigingsbestuur dat dit in de komende 
beleidsperiode zal veranderen, zodat alle legaten in beheer worden gegeven aan de 
stichting. Hierdoor ontstaat een transparanter en consistenter beeld van de financiële positie 
van de vereniging. 
 
De Stichting Heemschut Hulpfonds heeft de ANBI-status. De stichting heeft vanwege haar 
werkzaamheden tevens de toekenning Culturele ANBI. Mogelijk komt de vereniging in de 
beleidsperiode tot een erkenning door het CBF in het kader van de nieuwe 
erkenningsregeling. Het is de verwachting dat hierin de Stichting wordt meegenomen. 
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Belegd vermogen: financiële governance 
 
De Stichting belegt haar vermogen in aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en 
liquide middelen. Hiertoe is zij een contract aangegaan met een vermogensbeheerder. De 
deelovereenkomst Vermogensbeheerder is vastgesteld in 2016. Hierbij wordt uitgegaan van 
een maatwerkprofiel, er wordt gematigd offensief belegd. 

In een beleggingssstatuut wordt het kader aangegeven waarbinnen de 
verantwoordelijkheden tussen de stichting en de vermogensbeheerder zijn vastgelegd. Het 
omvat nadere afspraken over de doelstellingen van het beleggingsbeleid en geeft nadere 
randvoorwaarden waaronder deze doelstellingen dienen te worden gerealiseerd. Eén van de 
doelstellingen betreft nadere afspraken over duurzaam beleggen. Er wordt uitsluitend belegd 
in beleggingen die voldoen aan de Global Compact van de Verenigde Naties, dit geldt niet 
voor de vermogenscategorie alternatieve beleggingen. 
 
In de beleidsperiode zal het huidige beleggingsstatuut worden herijkt op basis van een 
periodiek te toetsen beleggingsprofiel. 
 
Doelen en werkzaamheden 
 
In 2017 is het beleid van het hulpfonds erop gericht om maximaal 190.000 euro uit te keren 
aan Heemschut. De hoogte van dit bedrag is mede gebaseerd op het rendement uit de 
beleggingen en te verwachten inkomsten inflatie en kosten. 
Vanwege de ruime kaspositie van de vereniging en de lage rentestand op spaartegoeden 
kiest het bestuur van de Stichting evenals van de Vereniging ervoor om de kaspositie van de 
vereniging te verlagen. De feitelijke jaarlijkse bijdrage van de Stichting aan de Vereniging 
wordt hierop afgestemd. Bij een banksaldo van de vereniging dat in overeenstemming is met 
een reële liquiditeitspositie, waarbij de lopende jaaruitgaven kunnen worden voldaan, kan de 
bijdrage van de stichting opnieuw omhoog gaan. 
 
Incidenteel kan een hogere bijdrage worden verstrekt als dat leidt tot structureel  betere 
financiële vooruitzichten  op de lange termijn voor Heemschut of de Stichting. De inzet van 
extra middelen vanuit de stichting richting de vereniging kan bijvoorbeeld worden ingezet 
om het multipliereffect bij fondsenwerving te genereren. Uit eigen middelen kunnen meestal 
geen totale projecten worden gefinancierd maar met een eerste bijdrage een impuls wordt 
gegeven voor verdere financiering door fondsen, overheden of particulieren.  
 
Voor de periode 2017-2020 is door de vereniging voorzien dat alleen wordt ingezet op het 
ondersteunen van acties en projecten die het bewustzijn ten aanzien van 
monumentenbehoud bevorderen. Heemschut zet deze gelden in naar eigen inzicht, 
bijvoorbeeld in de vorm van productontwikkeling of tijdelijke personele ondersteuning van de 
basis bezetting van het bureau voor de uitvoering van de desbetreffende projecten. 
 


