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Bestuurssamenstelling	  
De	  bestuurssamenstelling	  heeft	  in	  2015	  een	  wijziging	  ondergaan.	  
De	  heer	  P.	  M.	  Gijsbers	  heeft	  op	  22	  april	  2015	  zijn	  taak	  als	  voorzitter	  van	  de	  vereniging	  neergelegd.	  
Daarmee	  is	  ook	  zijn	  voorzitterschap	  van	  de	  stichting	  Heemschut	  Hulpfonds	  krachtens	  de	  statuten	  
beëindigd.	  De	  heer	  ir.	  J.A.	  van	  Gils	  is	  door	  de	  Algemene	  Vergadering	  van	  Leden	  in	  op	  29	  mei	  2015	  
benoemd	  tot	  voorzitter	  ad	  interim.	  Krachtens	  de	  statuten	  is	  hij	  hiermee	  tevens	  voorzitter	  van	  de	  
Stichting	  Heemschut	  Hulpfonds.	  
De	  heer	  M.A.	  Blom	  heeft	  op	  22	  april	  2015	  zijn	  taak	  als	  penningmeester	  van	  de	  vereniging	  neergelegd.	  
Daarmee	  is	  ook	  zijn	  voorzitterschap	  van	  de	  stichting	  Heemschut	  Hulpfonds	  krachtens	  de	  statuten	  
beëindigd.	  De	  heer	  mr.	  J.L.M.A.	  van	  Susante	  is	  door	  de	  Algemene	  Vergadering	  van	  Leden	  in	  op	  29	  
mei	  2015	  benoemd	  tot	  penningmeester	  ad	  interim.	  
Voorts	  zijn	  tijdens	  het	  verslagjaar	  krachtens	  de	  statuten	  benoemd	  als	  lid	  van	  de	  stichting	  de	  heer	  
prof.	  dr.	  R.M.M.J.	  Bauer,	  professor	  of	  finance	  aan	  de	  Universiteit	  Maastricht	  en	  de	  heer	  drs.	  P.	  Baars,	  
MT-‐lid	  bij	  het	  Nationaal	  Groenfonds.	  Met	  hun	  ervaring	  op	  het	  gebied	  van	  economie,	  beleggingen	  en	  
financiën	  alsmede	  erfgoed	  en	  bestuur	  is	  met	  deze	  complementaire	  deskundigheid	  het	  bestuur	  weer	  
op	  sterkte.	  
	  
Bijeenkomsten	  
Het	  bestuur	  van	  de	  stichting	  is	  in	  het	  verslagjaar	  een	  aantal	  maal	  bijeen	  gekomen,	  te	  weten	  op	  8	  mei,	  
9	  november	  en	  18	  december.	  
	  
Inhoudelijk	  
In	  het	  kader	  van	  de	  verslaglegging,	  die	  dient	  te	  voldoen	  aan	  de	  ANBI-‐regels,	  is	  de	  website	  
de	  domeinnaam	  www.heemschuthulpfonds.nl	  aangevuld	  met	  de	  wettelijk	  vereiste	  
documenten.	  
In	  het	  verslag	  jaar	  zijn	  de	  nieuwe	  leden	  ingewerkt	  en	  is	  van	  de	  vermogensbeheerder	  in	  de	  
vergadering	  een	  toelichting	  gekregen	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  vermogen.	  Het	  bestuur	  heeft	  in	  
haar	  vergadering	  gesproken	  over	  de	  rendementsontwikkeling	  en	  de	  
beleggingen.	  Intern	  is	  gekeken	  in	  een	  aparte	  bijeenkomst	  gekeken	  naar	  de	  wenselijkheid	  van	  de	  
huidige	  wijze	  van	  (intensief	  actief)	  beleggen.	  Met	  de	  beheerder	  is	  daarop	  in	  het	  verslagjaar	  een	  
nieuwe	  deelovereenkomst	  voorbereid.	  Het	  besluit	  om	  minder	  actief	  te	  beleggen	  wordt	  in	  2016	  
geeffectueerd.	  
In	  het	  verslagjaar	  bedroeg	  het	  beleggingsresultaat	  van	  de	  portefeuille	  5,27	  procent,	  ten	  opzichte	  van	  
een	  benchmark	  van	  4,94	  procent.	  
De	  vereniging	  Bond	  Heemschut	  heeft	  in	  het	  jaar	  2015	  een	  bijdrage	  toegezegd	  gekregen	  van	  
160.000	  euro	  ter	  uitvoering	  van	  haar	  activiteiten.	  Dit	  bedrag	  is	  niet	  volledig	  overgemaakt	  vanwege	  de	  
ruime	  kaspositie	  van	  de	  vereniging,	  en	  omdat	  rendementen	  op	  de	  spaarrekening	  van	  de	  vereniging	  
minder	  renderen	  dan	  als	  belegging	  bij	  de	  stichting.	  	  
In	  het	  verslagjaar	  is	  een	  bedrag	  van	  ruim	  98.646	  euro	  vanuit	  de	  vereniging	  ontvangen	  als	  restant	  van	  
een	  groter	  legaat	  dat	  eerder	  werd	  ontvangen.	  
	  


