JAARVERSLAG 2021
Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis te Arnhem

1. Algemeen.

De Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis is feitelijk en statutair gevestigd te Arnhem
en houdt kantoor aan de Jansbinnensingel 22 te 6811 AK Arnhem. De stichting is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41051416.
Krachtens de bepalingen van de statuten heeft de stichting ten doel het bevorderen van de
materiële en/of geestelijke verzorging van de jeugd in zijn algemeenheid en ook van
jongerenorganisaties, waarbij als leeftijdsgrens vijfentwintig jaar wordt gehanteerd. Het
bestuur tracht haar doel te bereiken door het verstrekken van materiële en immateriële
steun aan hulpbehoeftige individuen, gezinnen en andere samenlevingsvormen alsmede
aan organisaties op het gebied van jeugd- en jongerenzorg.
Het werkgebied van de stichting omvat de gemeenten Arnhem, Duiven, Westervoort,
Rheden, Renkum, Rozendaal en de stad Huissen.
In het verslagjaar werden de statuten gedeeltelijk gewijzigd. Het werkgebied voor
organisaties en instellingen, dat alleen de gemeente Arnhem betrof, werd uitgebreid met
de omliggende gemeenten Duiven, Westervoort, Rheden, Renkum, Rozendaal en de stad
Huissen. Het werkgebied is thans identiek aan dat van de zusterstichtingen
Dullertsstichting en Stichting Sint Nicolai Broederschap.
Naast de wijziging van het werkgebied vonden een aantal juridisch technische
aanpassingen plaats, naar aanleiding van wijzigingen in het Burgerlijk wetboek.
Het bestuur heeft in 2018 een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de periode tot en met
2022. Dit plan gold in het verslagjaar als leidraad bij de besluitvorming.
Covid-19 problematiek
Het jaar 2021 is vanwege de wereldwijde corona-problematiek wederom een heel
bijzonder jaar gebleken. Omdat hulpverleners ook in dit verslagjaar maar weinig bij
hulpbehoevenden thuis kwamen, bleef het aantal aanvragen bij het bureau (dus voor de
drie stichtingen) relatief laag, tot wel ongeveer een/derde minder dan in het praecoronajaar 2019. De wachttijden zijn hierdoor helemaal ingelopen.
De sociaal adviseurs en overige medewerkers van het bureau hebben weer overwegend
thuis gewerkt. Vanaf het eerste begin van januari tot aan eind september werden er geen
fysieke huisbezoeken afgelegd. De bezoeken zijn rond 1 oktober weer begonnen, maar
moesten vanwege een nieuwe uitbraak weer stop gezet worden medio november.
(Bestuurs)vergaderingen vonden, behalve enkele keren in de zomermaanden, vrijwel
steeds op digitale wijze plaats.

2. Begroting 2021 / Realisatie doelstellingen 2021.
Voor het jaar 2021 werd voor een bedrag van € 517.135,- aan giften/sociale
toezeggingen begroot, inclusief € 30.000,- vanuit Fonds Welkom. In 2020 was dit

€ 580.000,--.
In het jaar 2021 werd voor in totaal € 934.233,- aan giften toegezegd (hiervan kwam
€ 30.000,- vanuit het vermogen van Fonds Welkom). In 2020 was dit € 493.777,-.
In totaal zijn 161 aanvragen voor een bijdrage in behandeling genomen, waarvan 6
aanvragen vanuit Fonds Welkom. Ten opzichte van het jaar 2020 betekende dat een
afname van 2 aanvragen. Het aantal behandelde aanvragen in 2021 is onder te
verdelen in 90 voor personen en 71 voor instellingen.
Opgesplitst per soort aanvraag per jaar geeft dit in vergelijking met het vorige jaar het
volgende beeld:
Tabel eenmalige toekenningen/afwijzingen
opgesplitst naar personen en instellingen voor 2020 en 2021
Personen
Toekenning
2020
89
(91%)

2021
88
(98%)

Instellingen
Afwijzing

2020
9
(9%)

2021
2
(2%)

Toekenning
2020
53
(82%)

2021
65
(92%)

Afwijzing
2020
12
(18%)

2021
6
(8%)

De hoogte van de toegekende bijdragen bedroeg in totaal € 934.233,-- ( in 2020
€ 493.777,--).
Hiervan is € 95.932,-- (10%) toegekend aan personen en € 838.301,-- (90%) aan
instellingen. In 2020 was de verdeling als volgt: personen € 114.302,-- (23% ) en
instellingen € 379.475,-- (77%).
De waarde van een gemiddelde particuliere gift bedroeg € 1.090,-- (in 2020 € 1.284,--)
en van een gift aan instellingen € 12.897,-- (in 2020 € 7.160,--).
De bijna verdubbeling in 2021 van de toegekende bijdragen, vloeit mede voort uit de
extra inspanningen die het bestuur gedaan heeft om een gedeelte van de koerswinsten
op de aandelenportefeuille rechtstreeks te besteden in het kader van de doelstelling.
3. Beleggingsbeleid effecten.
Het uitgangspunt van het door de stichting gehanteerde beleggingsbeleid voor effecten
is primair gericht op het genereren van een evenwichtige kasstroom op jaarbasis,
rekening houdend met de ingeschatte jaarlijkse behoefte aan financiële middelen en
een continuïteitswens voor de toekomst. Vanwege de lange beleggingshorizon en de
aanhoudende lage rente is het risicoprofiel vastgesteld op matig offensief.
Het bestuur heeft in april 2018 het beleggingsstatuut voor het laatst vastgesteld. De
beleggingscommissie heeft in het verslagjaar een aantal keren gesproken over
aanpassing van het statuut, zowel met het bestuur als met de bank. Wijziging zal naar
verwachting in 2022 plaatsvinden.

4. Fiscale Status en FIN lidmaatschap.

De stichting is gerangschikt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De
stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting en niet BTW-plichtig.
Het fiscale nummer van de stichting is 808932895.
In het verslagjaar heeft de belastingdienst een schriftelijk onderzoek ingesteld naar de
eventuele aangifteplicht van de stichting voor omzetbelasting, vennootschapsbelasting
en/of loonheffing. De conclusie was dat de stichting geen aangifteplicht heeft.
De stichting is lid van de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland), de
belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Het FIN hanteert een
gedragscode. Het bestuur onderschrijft deze code en leeft deze na.
De rentmeester maakt deel uit van de fiscaal-juridische commissie van de FIN.

5. Agrarisch bezit.
In het verslagjaar vond er een enkele kleine ruiling- en verkooptransactie plaats
(Leerdam en Valburg). Daarnaast werd er tesamen met de hierna sub 6 genoemde
samenwerkingspartners gezamenlijk (ieder voor 1/3e gedeelte) een perceel grond in
Pannerden verworven, dat liberaal verpacht is. Het aandeel van Het Burger en Nieuwe
Weeshuis daarin betreft ongeveer 0,9 hectare.
Per 31 december 2021 bedroeg het agrarisch bezit in totaal ruim 514 hectare (2020:
513 hectare), waarvan bijna 81 ha in erfpacht is uitgegeven, 381 ha regulier verpacht
en 52 ha liberaal verpacht.

6. Samenwerking Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis (BNW) met Sint Nicolai
Broederschap (SNB) en de Dullertsstichting (DS).
Ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen werkt BNW nauw samen met de
SNB en de DS. Het door deze drie stichtingen gezamenlijk in stand gehouden
uitvoerend bureau stemt de activiteiten van de drie stichtingen op elkaar af.
Op 2 maart 1999 is een convenant gesloten inzake deze samenwerking. In 2003 is,
naar aanleiding van dit convenant, afgesproken dat periodiek de samenwerking wordt
geëvalueerd zowel op het punt van de kostenverdeling als de toegevoegde waarde.
In de laatst vastgestelde kostenverdeling, te weten BNW 20%, SNB 35% en DS 45%,
is geen verandering gekomen. De verdeelsleutel van de (loon)kosten rentmeester is
eveneens gelijk gebleven (iedere stichting 33,3%).
Op 4 mei en 3 november vond het voorzittersoverleg plaats; het jaarlijks overleg
tussen de drie voorzitters en de rentmeester. Aan de orde kwamen een aantal
onderwerpen van gemeenschappelijk belang, zoals het bureau en personele zaken,
grondbeheer, ICT en gemeenschappelijke projecten.
In de loop van het verslagjaar zijn de Richtlijnen Sociaal beleid (toekenningsbeleid
voor giften) en het beleid/handelwijze inzake de uitbetaling van giften in een
bestuursvergadering ter sprake gekomen en heeft het bureau gezorgd voor afstemming
van dit beleid met de SNB en DS.

7. Bestuur
a. Vergaderingen
Het Bestuur vergaderde in 2021 –verspreid over het verslagjaar- acht keer. De fysieke
vergaderingen vonden plaats in het stichtingshuis van de Dullertsstichting,
Jansbinnensingel 22 te Arnhem. Vanwege corona vonden de overige vergaderingen
plaats d.m.v. video-conferencing.
Het bestuur heeft dit verslagjaar vanwege corona geen zelfevaluatie toegepast en
wacht daarvoor tot een fysieke bijeenkomst mogelijk is.
b. Jaarstukken 2020.
In gevolge artikel 10 van de statuten heeft de penningmeester, de heer mr G.J. den
Hartog, een balans en staat van baten en lasten (de jaarstukken) opgemaakt.
De accountant, KroeseWevers accountants te Doetinchem, heeft de jaarstukken van
2020 gecontroleerd. In de bestuursvergadering van 20 mei 2021 heeft het bestuur de
jaarstukken over 2020 vastgesteld.
c. Boerderijentocht.
Op 15 oktober vond de jaarlijkse “Boerderijentocht” plaats waaraan de bestuursleden,
de rentmeester en mevrouw M. Smit en de heer H.J. Beltman van het bureau
deelnamen. Dit jaar werd een bezoek gebracht aan pachter mevrouw M. Teeuwen en
haar schaapskudde alsmede aan het park Lingezegen, op de grens van Arnhem en Elst.
d. Bestuurssamenstelling en beloning.
In het verslagjaar waren er geen mutaties in de bestuurssamenstelling.
Per 31 december van het verslagjaar bestond het bestuur uit:
- De heer drs. J. van Amstel, voorzitter
- De heer W.G. Groothedde, MA
- Mevrouw J.M. Froberg, secretaris
- Mevrouw E.I. Pot
- De heer H. Wammes
- De heer G.J. den Hartog, penningmeester

(aftredend maart 2022)
(aftredend juni 2023)
(aftredend september 2023)
(aftredend september 2023)
(aftredend maart 2024)
(aftredend januari 2026)

De rentmeester-directeur van het bureau maakt geen deel uit van het bestuur.
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning of vacatiegeld,
doch uitsluitend een vaste onkostenvergoeding van € 300,- per bestuurslid per jaar. Dit
is vastgesteld bij bestuursbesluit de dato 3 mei 2003 en sindsdien ongewijzigd
gebleven.
8. Personele bezetting uitvoerend bureau.

Eén van de medewerkers van het bureau van de stichting heeft vanaf het vorige
verslagjaar een lange ziekteperiode gekend, maar aan het einde van dit verslagjaar was
de betrokkene gelukkig weer geheel hersteld.
In mei is mevrouw S. van der Veen, sociaal adviseur, op haar verzoek met (vervroegd)
pensioen gegaan. Zij is opgevolgd door mevrouw M. Smit, die al per 1 oktober van
het vorige jaar met een geleidelijk aantal opbouwende uren in dienst was gekomen.
Per 31 december 2021 waren op het uitvoerend bureau werkzaam voor de afhandeling
van de (sociale) aanvragen: mevrouw N. Petiet (30 uur), de heer H.J. Beltman (36
uur), mevrouw J. van Gestel (32 uur) en mevrouw M. Smit (32 uur). De (financiële)
administratie werd gevoerd door mevrouw L. Heinst-van Til (36 uur) en mevrouw M.
Megchelenbrink (32 uur). Mevrouw N.J.M. Groot (36 uur) verzorgde de algemene
administratieve ondersteuning.
Het bureau wordt aangestuurd door de rentmeester-directeur, mr M. Schellingerhout,
die werkzaam is voor 0,9 fte.
Op basis van een 40-urige werkweek is dat een totaal van 6,75 fte.

De arbeidsovereenkomsten van de medewerkers en rentmeester van het bureau zijn
afgesloten met de Dullertsstichting en Stichting Sint Nicolai Broederschap
gezamenlijk. De kosten van hun dienstverband worden betrokken in de hiervoor sub 6
genoemde kostenverdeling. Bij de beloning van de medewerkers worden de
schaalindelingen en tabellen voor gemeenteambtenaren als richtsnoer genomen.
De kosten van de rentmeester-directeur worden, ieder voor een/derde gedeelte,
gedragen door de Dullertsstichting, Stichting Sint Nicolai Broederschap en Stichting
Het Burger en Nieuwe Weeshuis. Met de rentmeester-directeur is een specifieke
beloningsregeling afgesproken. Bij die beloningsregeling geldt als uitgangspunt dat de
beloning niet bovenmatig mag zijn en binnen de range van voormelde
schaalindelingen past. De salariskosten van de rentmeester-directeur worden, ieder
voor een/derde gedeelte, gedragen door de Dullertsstichting, Stichting Sint Nicolai
Broederschap en Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis. Het bestuur acht het
bepaalde in artikel 2: 383 lid 1 laatste zin Burgerlijk wetboek van overeenkomstige
toepassing, voorzover er, bijvoorbeeld uit hoofde van governance, een
publicatievoorschrift- of aanbeveling zou bestaan.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 mei 2022.

voorzitter,

secretaris,

