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Doelstelling: De stichting verleent steun aan Nederlandse leden van een Nederlands-Hervormd kerkgenootschap die
hulpbehoeftigen zijn door bijvoorbeeld ouderdom of ziekte. De Van Heumen - de Sitter Stichting kan eenmalig financiële
ondersteuning bieden.
Hoofdlijnen ven het beleidsplan:
De Van Heumen - De Sitter Stichting heeft als statutaire doelstelling: "uit haar jaarlijkse inkomsten telken jare giften
beschikbaar te stellen aan Nederlanders, mannen en vrouwen, lidmaten van het Nederlands Hervormd Kerkgenootschap of
van enig ander in Nederland wettig erkend Protestants kerkgenootschap, van goed zedelijk gedrag en door behoefte,
ouderdom, lichaamsgebreken, voortdurende ziekte of andere, door het bestuur der stichting te beoordelen, redenen voor
die begunstiging in aanmerking komende."
Om dit doel te bereiken maakt de stichting gebruik van haar middelen, welke bestaan uit onroerende goederen en effecten.
In dit jaarverslag wordt kort weergegeven op welke wijze het bestuur vormgeeft aan deze doelstelling. De werkwijze
betreffende de giften wordt uitgevoerd door een ter zake kundige maatschappelijk werkende (zie paragraaf giften), het
beheer van het land is door het bestuur gedelegeerd aan het rentmeesterskantoor LBP|SIGHT (zie paragraaf beheer
gronden) en het financiële en beleggingsbeleid wordt uitgevoerd door het bestuur.
Namen en functie van de bestuurders:
de heer R.W.Ch. de Sitter (voorzitter)
de heer Drs. F.A. van Es (commissaris)
de heer Drs. A. Schreuders
de heer Mr. K.F. Leenhouts
mevrouw M.J. Rietveld
Beloningsbeleid bestuurders: het bestuur geniet geen bezoldiging. Eventueel gemaakte onkosten en fiscaal aanvaarde
vacatiegelden worden op declaratiebasis vergoed.
Beloningsbeleid personeel: de stichting heeft 1 persoon in loondienst met functie maatschappelijk werkende voor 8 uur
per week, de beloning is afgeleid van de CAO voor ziekenfondsen en zorginstellingen.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Giften. In 2015 zijn in totaal 331 giften aangevraagd. Aan 234 van deze aanvragen is uiteindelijk een gift toegekend voor
een totaalbedrag van circa € 175.000,-. Hiervan is in het verslagjaar € 160.253,- uitbetaald.
Beheer gronden. In 2015 is 8.05.77 ha hectare toegevoegd aan de onroerende goederen portefeuille van de stichting.
De totale oppervlakte aan onroerende bedroeg eind 2015: 375.97.51 hectare.
De verpachte gronden van de stichting liggen in twee pachtprijsgebieden, te weten het Rivierengebied en het Oostelijk
Veehouderijgebied. Per 1 juli 2015 zijn de pachtprijzen in het Rivierengebied met 10% gestegen en in het Oostelijk
Veehouderijgebied met 20% gestegen.
Het bestuur heeft in 2015 driemaal vergaderd.
Voor het dagelijkse beleid wordt regelmatig overlegd tussen de voorzitter en het rentmeesterskantoor.
Financiële verantwoording
Balans: de stichting is aan te merken als een vermogensfonds, niet zijnde een fondswervende instelling. Het vermogen dient
uitsluitend voor instandhouding en aanwending conform de doelstelling.
Staat van baten en lasten: deze is op de volgende pagina weergegeven.
Toelichting: deze is op de navolgende pagina weergegeven.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
Rekening
2015
€

Rekening
2014
€

288.035
23.726
311.761

272.949
28.261
301.210

64.658
29.375
3.326
18.852
0
116.211

62.042
28.585
2.534
20.978
0
114.139

Som der baten
Som der lasten
Beschikbaar voor giften

311.761
116.211
195.550

301.210
114.139
187.071

VERSTREKTE GIFTEN

160.253

190.036

35.297

-2.965

BATEN
Pachten, canons en vergoedingen landerijen
Diverse opbrengsten
LASTEN
Kosten personeel, beheer, advies en administratie
Grondlasten en grondbeheer
Kantoorkosten
Overige exploitatiekosten
Bijzondere lasten

Overschot boekjaar, bestemd voor giften en instandhouding
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TOELICHTING
Algemeen
De financiële verantwoording is opgesteld op basis van historische kosten.
Onroerende zaken
De stichting bezit onroerende zaken. Het betreft uitsluitend verpachte landerijen.
Op de onroerende zaken wordt niet afgeschreven.
Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen pachten en diverse opbrengsten
enerzijds en de kosten en andere lasten anderzijds over het jaar, tenzij anders vermeld.
Winsten worden opgenomen indien en voorzover zij aan het einde van het boekjaar voorzienbaar zijn.
Met verliezen en risico's is reeds rekening gehouden voorzover zij aan het einde van het boekjaar
voorzienbaar zijn.
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