Verslag over 2018 van de Stichting Heemschut Hulpfonds
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 mei 2019
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 2018 uit de volgende leden: de heer J.A. van Gils, voorzitter, de heer P.G.
Doolaard, penningmeester, de heer P. J.A. Baars (lid), de heer D.R.M. Scholtz.
In het verslagjaar is de heer Scholtz toegetreden tot het bestuur. Daarnaast is nog een nieuwe
kandidaat voor het bestuur geworven. De benoeming door het bestuur van de vereniging leidt tot
zittingname in het bestuur van dit vijfde bestuurslid, dat per 2019 in functie treedt.
Bijeenkomsten
Het bestuur van de stichting is in het verslagjaar twee keer bijeen gekomen, te weten op 25 april en
27 september.
Inhoudelijk
In het verslagjaar heeft de vereniging Heemschut een stappenplan doorlopen om te voldoen aan de
nieuwe privacy wetgeving in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook de
activiteiten van de stichting Hulpfonds zijn qua gegevensanalyse en –bescherming hierin
meegenomen.
Ten aanzien van de governance is het door vereniging in gang gezette traject van certificering door
het CBF in de tweede helft van 2019 niet hervat. De stichting liep in dit traject mee als verbonden
partij.
De voorgenomen statutenwijziging die in 2018 was voorzien is nog niet doorgevoerd. De aanpassing
van de statuten van de vereniging heeft eerst medio 2018 in de Algemene Vergadering van Leden
plaats gehad. De statuten van de stichting dienen hierop aan te sluiten.
Het bestuur is voorts geïnformeerd over de in het voordeel van de vereniging in 2018 afgesloten
rechtszaak alsmede de uitspraak van het Gerechtshof inzake een Klaagschrift tegen de vereniging.
Deze hebben niet geleid tot een hoger beroep c.q. vervolgstappen.
Financieel
Alle legaten die de vereniging Heemschut ontvangt komen ten gunste van het Hulpfonds. Dit levert
op de begroting van de vereniging een groter tekort op (standaard was 80.000 euro ingeschat op

jaarbasis). De vereniging heeft door dit besluit een meer heldere begroting en de jaarrekeningen
worden inzichtelijker.
De gelden van de stichting worden middels een mandaat beheerd en belegd door ABN-AMROMeesPierson. Er is sprake van een vastgesteld beleggersprofiel.
Het bestuur heeft in het verslagjaar de begroting 2019 van de vereniging Heemschut besproken en
een bijdrage aan de vereniging besproken tot een maximum van 300.000 euro. In de jaarrekening is
280.000 euro opgevoerd, terwijl feitelijk een bedrag van 200.000 euro aan de vereniging werd
overgemaakt (ten opzichte van 222.500 in 2017). De openstaande vordering van de vereniging op de
stichting nam daarmee toe tot 377.000 euro. Deze oplopende vordering wordt in de jaarrekening van
de stichting als kortlopende schuld opgenomen. E.e.a. staat haaks op het eerder vastgestelde beleid
om de vordering af te bouwen, het bestuur gaat hierover met de accountant in gesprek.
In het bestuur is de mogelijke financiering van de aankoop van het Korenmetershuis, de zetel van de
vereniging, aan de orde geweest. 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.
In 2018 is opnieuw een groot bedrag ontvangen via de vereniging aan legaten. Dit betrof ruim
200.000 euro. Voor de financiële verslaglegging wordt voorts verwezen naar de jaarrekening 2017.
Vermogen
Het totale vermogen van de stichting daalde van 4.645.000 euro naar 4.479.00 euro eind 2018. De
oorzaak is in hoofdzaak een negatief beleggingsresultaat. Netto betekent dit na kostenaftrek een
verlies van 3,7 procent, voor kostenaftrek een verlies van 3,2 procent. Het verlies werd in het vierde
kwartaal 2018 gerealiseerd. De vermogenscategorie aandelen geeft een beeld van een woelig jaar,
waarbij er begin 2018 sprake was van een plus van 3,84 % werd in het laatste kwartaal 11,19%
negatief gerealiseerd.
Bijgaande grafieken geven inzicht in de vermogensontwikkeling en de bijdrage in de exploitatie van
de vereniging.
Grafiek 1: Vermogensontwikkeling

Grafiek 2: Bijdrage exploitatie vereniging

