
    
 
Verslag over 2016 van de Stichting Heemschut Hulpfonds 
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur bestond eind 2016 uit de volgende leden: de heer J.A. van Gils, wnmd. voorzitter, de 
heer prof. dr. R.M.M.J. Bauer, de heer  P. J.A. Baars (leden). De heer J. van Susante (penningmeester) 
is wegens zijn aftreden uit het bestuur van de Bond Heemschut in de eerste helft van 2016 ook 
afgetreden als bestuurslid van de stichting Heemschut Hulpfonds. De heer Witsen-Elias heeft in de 
tweede helft van 2016 aangegeven uit het bestuur te treden. 
 
Bijeenkomsten 
Het bestuur van de stichting is in het verslagjaar een aantal maal bijeen gekomen, te weten op 14 
juni, 13 september en 16 november. 
 
Inhoudelijk 
In het kader van de verslaglegging, die dient te voldoen aan de ANBI-regels, is de website 
www.heemschuthulpfonds.nl aangevuld met de wettelijk vereiste documenten. 
 
In het verslag jaar heeft de waarnemend voorzitter de bestuursleden geïnformeerd over de gang van 
zaken rond het aftreden van bestuursleden bij de Bond Heemschut en de discussie in de 
ledenvergadering. Het bestuur heeft geconstateerd dat dit geen financiële gevolgen heeft voor de 
stichting en heeft de openheid van de waarnemend voorzitter hierover op prijs gesteld. De heer P. 
Doolaard, die in de ALV van Heemschut in 2017 zal worden voorgedragen als penningmeester a.i., is 
de laatste twee vergaderingen aanwezig geweest om vast bekend te raken met het werk van de 
stichting. 
 
In 2016 is een nieuwe overeenkomst getekend met de ABN-AMRObank. Uitgangspunt was een 
eenvoudiger portefeuille met minder handelingen en derhalve een lagere kostenstructuur. De 
beleggingsportefeuille is naar aanleiding van deze aanpassing omgebouwd. 
 
Het bestuur heeft voorts gewerkt aan een aanpassing van de statuten. Deze zijn in het verslagjaar 
voorgelegd aan het bestuur van de vereniging. Voorts is er een concept opgesteld van de financiële 
behoeften door de vereniging en de mogelijkheden van de stichting. Deze opzet vormde de basis 
voor een aangepast beleggersprofiel, dat in het verslagjaar is opgesteld en besproken. 
 
In het verslagjaar is tevens gewerkt aan een nieuw beleidsplan over de periode 1917-1920, dat door 
het bestuur is vastgesteld. Het bestuur heeft in het verslagjaar tevens de begroting 2017 van de 
vereniging Heemschut besproken en de bijdrage aan de vereniging goedgekeurd.  
 
Financieel 
In 2016 is, vooruitlopend op een eventuele aanvraag voor erkenning door het CBF, de jaarrekening 
ingericht conform de vereiste norm 650. Voor de financiële verslaglegging wordt hiernaar verwezen. 
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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