STICHTING FUNDATIE VAN DE VRIJVROUWE VAN RENSWOUDE
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JAARVERSLAG 2017

Bestuursverslag
Achtergrond van de stichting
Maria Duyst van Voorhout, Vrijvrouwe van Renswoude, (1662-1754) liet na haar dood een groot
vermogen na aan het Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft, het Burgerweeshuis te
’s-Gravenhage en het Stadsambachtskinderhuis in Utrecht. In haar testament had zij bepaald dat
deze erfenis gebruikt moest worden om uit deze huizen ‘eenige van de verstandigste, schranderste
en bekwaamste jongens, niet jonger als vijftien jaren, maar wel daerboven, in derselver huijzen af te
sonderen en aan te zetten, hetzij in de Mathesis, teekenen of schilderkunst, Beeldhouwen of
Beeldsnijden, oeffeningen in sware Dijkagien tot behoudinge van ons Landt tegens sware
overstromingen van ’t water, of dergelijke Libere Consten’. Zo ontstonden er drie Fundaties van de
Vrijvrouwe van Renswoude in Delft, Den Haag en Utrecht. Voor zover de huizen niet genoeg ruimte
hadden de leerlingen (élèves) af te zonderen van de andere jongens, moest er aangebouwd of terrein
gekocht worden. Dat was in Utrecht het geval en zo ontstond tussen 1756 en 1761 het huidige
gebouw aan de Agnietenstraat.
De Fundatie van Renswoude Utrecht beheert voorts de geldelijke middelen die haar later door
andere erflaters zijn nagelaten of op andere wijze zijn toebedeeld. Hierdoor zijn, binnen het
vermogen van de Fundatie, de volgende fondsen op naam ontstaan: Willem van de Waterfonds,
Kasteleyn-Beyerinckfonds, Fonds De Winter, Fonds Monument Van Woerden en
Wels-Schlesionafonds.
Voorts is de Fundatie sinds augustus 1998 door het bestuur van de Bote de Vries en Anna Maria van
Maanen Stichting algeheel gevolmachtigd. De Fundatie neemt sindsdien de gehele fondsactiviteit van
deze stichting waar.
Indachtig de bedoelingen van Maria Duyst van Voorhout verleent de Fundatie financiële
ondersteuning aan jongeren, voor wie het om enigerlei reden niet mogelijk is de opleiding of studie
aan een erkende creatieve vakschool, een HBO-instelling of een universiteit zelf geheel of
gedeeltelijk te bekostigen. Zij moeten in Utrecht of omgeving wonen of studeren aan een in deze
gemeente gevestigde onderwijsinstelling. Zij worden nog steeds élèves genoemd.
De Fundatie heeft daarnaast nog steeds een verantwoordelijkheid voor het gebouw Agnietenstraat 5
te Utrecht. Om subsidietechnische redenen is in 1988 het bloot eigendom van het gebouw
ondergebracht in een aparte stichting. Deze Stichting Maria Duyst van Voorhout heeft het gebouw
tegen een statutair vastgelegde jaarlijkse canon van € 0,45 in eeuwigdurende erfpacht gegeven aan
de Fundatie.
Bestuur (College van Regenten)
Op 31 december 2017 bestond het bestuur uit:
De heer mr. D.H. (Doede) Kok, voorzitter
Mevrouw dr. E. (Eva) Röell, vice-voorzitter
De heer mr. A.C. (Ari) Doeser
De heer mr. N.P.L.M. (Peter) Doesburg
Mevrouw drs. J. (Asha) Jairam
Mevrouw M.C. (Mieke) Overkamp-Van den Berg
De heer drs. J.H.M. (Joost) van de Ven, secretaris-rentmeester.
In het verslagjaar wijzigde de bestuurssamenstelling als volgt: Mevrouw dr. E. Röell was voorzitter tot
24 januari 2017. Op die datum trad de heer mr. D.H. Kok toe tot het bestuur als nieuwe, vaste
voorzitter. Op diezelfde datum nam de heer ir. H.J. Hoorn afscheid van het bestuur. Mevrouw
Z.N Kaptein, MSc., die namens de (oud-)élèves van de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van
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Renswoude te Utrecht deelnam aan het bestuur, trad per 12 december 2017 terug. Het College is
beiden erkentelijk voor hun grote inzet voor de stichting.
Van oudsher worden de voorzitter en de vice-voorzitter ook aangeduid als ‘Eerste Huismeester’
respectievelijk ‘Tweede Huismeester’.
Toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door het College van Auditeurs van Rekening, dat
qualitate qua wordt gevormd door de burgemeesters van de drie steden waarin een Fundatie van de
Vrijvrouwe van Renswoude is gevestigd.
Kort na afloop van het verslagjaar veranderde de samenstelling van het bestuur en trad een drietal
nieuwe leden toe, te weten de heren ing. M.S.M. de Bruin, J.R.S. IJsselstein Mulder en
dr. P.F. Vlaardingerbroek.
In mei 2018 namen mevrouw drs J. Jairam en mevrouw dr. E. Röell afscheid van het bestuur. Ook hen
beiden is het bestuur erkentelijk voor hun inzet voor de stichting.
Verslag
In het verslagjaar werd voor € 26.532 aan beurzen verstrekt (vorig jaar € 15.337), waarvan nihil in de
vorm van een renteloze lening (vorig jaar € 2.975). Medio vorig verslagjaar werd besloten tot een
aanpassing van het beurzenbeleid, als uitvloeisel waarvan met ingang van het studiejaar 2016-2017
uitsluitend nog beurzen à fonds perdu worden verstrekt en geen renteloze leningen meer.
Dit boekjaar is voor een bedrag van € 19.130 aan uitstaande renteloze voorschotten afgelost door 24
oud-élèves.
Aan het einde van het boekjaar is, evenals vorig boekjaar, het gehele resultaat van de exploitatie van
het gebouw (€ 52.898, zijnde het saldo van de huuropbrengsten van woonruimten en stijlzalen en de
catering-afdracht enerzijds (€ 148.386) en de lasten terzake van de exploitatie van het gebouw
anderzijds (€ 95.488)) beschikbaar gesteld aan de Stichting Maria Duyst van Voorhout ten behoeve
van onderhoud aan en investeringen in het Fundatiegebouw en de daaruit voortvloeiende
financieringskosten en aflossingsverplichtingen in 2018. Dit exploitatieresultaat wordt, vooruitlopend
op de vaststelling van deze jaarrekening en de resultaatbestemming, ten laste van het vermogen
gebracht.
De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 26.837 dat aan het vermogen is toegevoegd.
De Fundatie heeft in het boekjaar het totale vermogen (inclusief de fondsen op naam en inclusief de
voorziening voor renteloze leningen) zien afnemen van € 1.354.217 per eind 2016 tot € 1.237.142 per
eind 2017.
Op de beleggingen werd in het boekjaar een rendement gemaakt van 3,41% (voorgaand boekjaar
5,50%). In euro’s bedroeg het beleggingsresultaat € 33.129.
In het verslagjaar is een begin gemaakt met het ontwerpen van nieuwe, op moderne leest
geschoeide statuten voor de Fundatie. Deze zullen in 2018 aan de rechtbank ter goedkeuring moeten
worden voorgelegd, omdat de huidige statuten geen bepaling inzake statutenwijziging bevatten.
Voorts is in het laatste gedeelte van het verslagjaar veel aandacht uitgegaan naar het aantrekken van
nieuwe leden van het Fundatiebestuur. Dit heeft kort na het einde van het verslagjaar tot de
toetreding van drie nieuwe bestuursleden geleid.
De stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI.
Utrecht, 29 mei 2018
Mr. D.H. Kok, voorzitter
Drs. J.H.M. van de Ven, secretaris-rentmeester
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Jaarrekening
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
ALGEMEEN
Boekjaar/verslaglegging uitgaven aan beurzen op kasbasis
- Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
- Ten aanzien van de in enig boekjaar toegewezen beurzen geldt dat uitsluitend de werkelijk
uitbetaalde gedeelten daarvan worden verantwoord in het boekjaar; het restant wordt in het
daarop volgende boekjaar verantwoord.
Fondsen op naam binnen de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude
De vermogens van het Fonds Monument Van Woerden, het Fonds De Winter, het KasteleynBeyerinckfonds, het Willem van de Waterfonds en het Wels-Schlesionafonds – alle fondsen op
naam binnen de Fundatie van Renswoude – worden apart getoond als onderdeel van het vermogen
van de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude. Geen van deze fondsen is een
afzonderlijke stichting of andere rechtspersoon. Baten, lasten, overige balansposten en
vermogensmutaties van deze fondsen op naam worden begrepen in de staat van baten en lasten
en de balans van de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude.
Omslag kosten beheer en administratie.
De Bote de Vries en Anna Maria van Maanenstichting betaalt jaarlijks – zoals ook destijds
overeengekomen in de algemene volmacht tussen deze stichting en de Fundatie – een bijdrage in de
beheer- en administratiekosten van de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude en wel
ten bedrage van 1% van haar vermogen.

JAARREKENING
Baten
Opbrengsten
Creditrente en dergelijke worden op kasbasis (uitsluitend de werkelijk in enig boekjaar ontvangen
rente) verantwoord. Ook de huuropbrengsten en de catering-afdracht van de stijlkamers, de huur
van de studentenkamers in het fundatiegebouw worden op kasbasis verantwoord.
Lasten
Ook alle uitgaven van de Fundatie worden op kasbasis in de jaarrekening verantwoord.
À fonds perdu verstrekte studiebeurzen worden als last opgenomen in de staat van baten en lasten.
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BALANS
Activa
De Fundatie heeft de eeuwigdurende erfpacht van het gebouw van de Fundatie. Daarvoor wordt een
jaarlijkse erfpachtcanon van € 0,45 betaald aan de Stichting Maria Duyst van Voorhout. De waarde
van het eeuwigdurende erfpachtrecht wordt op de balans van de Fundatie opgevoerd voor een
symbolisch bedrag van € 1,00.
Passiva
Voorziening renteloze leningen
Teneinde het vermogen zo reëel mogelijk weer te geven dient het risico van niet-terugbetaling van
studieleningen door élèves afgedekt te worden. In de praktijk is gebleken dat de renteloze leningen
uiteindelijk nooit geheel, maar wel voor een aanzienlijk deel terugbetaald worden. Aldus is een
voorziening voor het risico van niet-terugbetaling opgenomen van 50% van het bedrag aan
uitstaande leningen. Afschrijving van oude, aan verleende beurzen gelieerde, vorderingen komt ten
laste van deze voorziening.
De per saldo resulterende vrijval uit of toevoeging aan deze voorziening wordt, als baat
respectievelijk als last in de rekening van baten en lasten verantwoord.
Afschrijving van vorderingen uit verleende renteloze leningen
Het bestuur heeft er in het algemeen voor gekozen niet licht tot afschrijving over te gaan. Soms
komen élèves pas na jaren alsnog met het aanbod om terug te betalen. In het boekjaar werd een
vijftal schulden van élèves financieel afgeschreven (voor een totaalbedrag van € 2.927,99; juridisch
blijven de verplichtingen van de betrokken élèves overigens bestaan). In het voorgaande boekjaar
werden geen vorderingen afgeschreven. In het verslagjaar werd door één oud-élève, van wie de
schuld eerder financieel was afgeschreven, alsnog de volledige uitstaande schuld ad € 5.082,34
afgelost.
DIVERSEN
- De waardering van de effecten waarin de Fundatie heeft belegd geschiedt naar beurskoers op
balansdatum. Gebruikelijk is een waardering op basis van aankoopwaarde dan wel, indien die
lager is, de actuele beurswaarde. Bij die waarderingswijze worden verliezen direct genomen en
winsten pas na realisatie. Het bestuur ontleent evenwel aan de getoonde beurswaarde en het
verloop daarvan over de jaren heen een zodanig belangrijk signaal omtrent de adequaatheid van
het gevoerde beleggingsbeleid, dat ervoor gekozen is de waardering naar beurskoers te
handhaven. Waardemutaties in de beurskoers worden direct in het eigen vermogen verwerkt.
- De waardering van het goud waarin is belegd geschiedt op basis van de laatste zgn. “London Gold
Fix” om 12:00 uur ’s middags van het boekjaar (29 december in dit boekjaar); deze koers van het
goud luidt in US dollars en wordt omgerekend tegen de US dollar/Euro-koers aan het einde van
dezelfde dag.
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Balans
ACTIVA
Erfpacht fundatiegebouw
Beleggingen
Leningen
Debiteuren
Liquide middelen
Totaal activa

PASSIVA
Eigen vermogen:
* Stichting Fundatie van Renswoude
* Willem van de Waterfonds
* Wels-Schelsionafonds
* Kasteleyn-Beyerinckfonds
* Fonds De Winter
* Fonds Monument van Woerden

€
€
€
€
€
€

221.604,07
480.085,79
395.420,82
45.342,82
32.768,87
12.666,97

Voorziening renteloze leningen (50%)
Waarborgsommen huurders
Geldlening van Nationaal Restauratiefonds
Crediteuren
Totaal passiva
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31-12-2017

31-12-2016

€
1,00
€ 1.003.965,25
€ 358.504,40
€
14.688,19
€
33.258,52
€ 1.410.417,36

€
1,00
€ 970.836,68
€ 390.562,61
€
16.506,72
€
41.453,38
€ 1.419.360,39

31-12-2017

31-12-2016

€ 1.187.889,34
€
49.252,20
€
4.557,00
€ 109.592,81
€
59.126,01
€ 1.410.417,36

€
€
€
€
€
€

354.089,58
464.223,89
387.828,51
43.850,28
31.686,04
12.257,25

€ 1.293.935,55
€
60.281,31
€
4.468,00
€
€
60.675,53
€ 1.419.360,39

Staat van baten en lasten
BATEN

2017

Huur woonruimten en stijlzalen
Afdracht catering
Rente op bankrekeningen
Rente op leningen
Opbrengst effecten
Beheerbijdrage Bote de Vries & Anna Maria van Maanenstichting
Schenkingen/subsidies
Niet-gedeclareerde onkostenvergoedingen regenten
Vrijval voorziening renteloze leningen
Diverse baten
Totaal baten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

LASTEN

137.120,84
11.265,17
1,18
4.050,00
113,45
1.133,29
3.144,97
7.500,00
8.101,12
5.672,52
178.102,54

2016
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2017

Exploitatie gebouw
Bestuur, beheer en administratie
Erfpacht
Incasso studieleningen
Verleende studiebeurzen à fonds perdu
Onkostenvergoeding regenten
Rente lening NRF
Voordelig saldo
Totaal lasten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

95.488,20
15.428,08
0,45
4.619,86
26.531,90
7.500,00
1.696,71
26.837,34
178.102,54

107.374,40
10.448,44
139,00
4.200,00
1.109,22
500,00
10.000,00
9.857,71
329,25
143.958,02

2016
€
€
€
€
€
€
€
€
€

58.901,90
23.167,83
0,45
4.329,73
12.361,99
10.000,00
35.196,12
143.958,02

Toelichting op de balans
Activa
Erfpacht fundatiegebouw
De Fundatie heeft de eeuwigdurende erfpacht van het gebouw van de Fundatie. Daarvoor wordt een
jaarlijkse erfpachtcanon van € 0,45 betaald aan de Stichting Maria Duyst van Voorhout. De waarde
van het eeuwigdurende erfpachtrecht wordt op de balans van de Fundatie opgevoerd voor een
symbolisch bedrag van € 1,00.
31-12-2017
€
2.268,90
€ 522.061,63
€
95.896,87
€ 383.737,85
€ 1.003.965,25

Beleggingen
Effecten (obligaties)
Effecten (Profielfonds) bij ABN-AMRO
Goud
Liquiditeiten beschikbaar voor belegging
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€
€
€
€
€

31-12-2016
2.268,90
739.519,75
97.613,83
131.434,20
970.836,68

De liquiditeiten zijn per saldo met € 252.304 toegenomen, voornamelijk doordat in het boekjaar een
bedrag ad € 280.000 aan effecten is verkocht, vooruitlopend op een voorgenomen verbouwing in de
loop van 2018.
Leningen
Lening aan St. Maria Duyst van Voorhout
Renteloze leningen élèves

€
€
€

31-12-2017
31-12-2016
260.000,00 € 270.000,00
98.504,40 € 120.562,61
358.504,40 € 390.562,61

Lening aan Stichting Maria Duyst van Voorhout
Dit betreft een lening met een looptijd van 30 jaar, lineaire aflossing en een rente van 1,5% per jaar.
De resterende looptijd van de lening is 26 jaar.
€ 270.000,00
Saldo uitstaand per 31-12-2016
Aflossing in verslagjaar
€ -10.000,00
Saldo uitstaand per 31-12-2017
€ 260.000,00
Renteloze leningen élèves
Saldo uitstaand per 31-12-2016
Afgeschreven in verslagjaar i.v.m. oninbaarheid

€
€
€
€
€

Aflossingen élèves in verslagjaar
Saldo uitstaand per 31-12-2017

120.562,61
-2.927,99
117.634,62
-19.130,22
98.504,40

Debiteuren
Nog te ontvangen erfenisdelen Wels-Schlesionafonds
Nog te ontvangen kostenbijdrage BdVAMvM *)
Nog te ontvangen kosten St. Maria Duyst

€
13.500,00
€
1.133,29
€
54,90
€
14.688,19
*) BdVAMvM staat voor Bote de Vries & Anna Maria van Maanenstichting

Liquide middelen
Bankrekeningen
Kas

31-12-2017
31-12-2016
€
33.078,52 €
41.273,38
€
180,00 €
180,00
€
33.258,52 €
41.453,38
Bankrekeningen betreft rekeningen bij ING Bank, ABN-AMRO Bank en RABO Bank.

Passiva
Eigen vermogen
Saldo per 31-12-2016
Overname NRF-lening van St. Maria Duyst
Voordelig resultaat verslagjaar

Overdracht exploitatiesaldo gebouw aan St. Maria Duyst
Beleggingswinst
Saldo per 31-12-2017
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€
€
€
€
€
€
€

1.293.935,55
-113.114,30
26.837,34
1.207.658,59
-52.897,81
33.128,56
1.187.889,34

Het resultaat over het boekjaar is niet voldoende om de vermogensoverdracht aan Stichting Maria
Duyst van Voorhout te dekken. Om dit tekort te compenseren is een groot deel van de
beleggingswinst nodig en blijft een klein deel over voor vermogensgroei. De resterende
vermogensgroei bedraagt € 7.068 ofwel 0,55% tegenover een jaarinflatie voor 2017 van 1,3%.
Voorts speelt dit verslagjaar bij het verloop van het vermogen een belangrijke rol dat op 1-1-2017
een in 2013 door het Nationaal Restauratiefonds verstrekte hypothecaire lening administratief werd
overgenomen van Stichting Maria Duyst van Voorhout, gelet op het feit dat de lening, die sinds 2013
op de balans van laatstgenoemde stichting stond, formeel op naam van de Fundatie staat.
Door al deze ontwikkelingen daalde het vermogen van de Fundatie per saldo met € 106.046.
Voorziening renteloze leningen
Uitstaande leningen per 31-12-2017
Aldus een risicovoorziening van 50%

€
€

98.504,40
49.252,20

Geldlening van Nationaal Restauratiefonds (NRF)
Dit betreft een annuïteitenlening met een looptijd van 30 jaar en een rente van 1,5% per jaar. De
resterende looptijd van de lening is 25 jaar en 5 maanden.

Saldo per 31-12-2016
Overname lening van St. Maria Duyst per 1-1-2017
Aflossingen
Saldo per 31-12-2017

€
€
€
€

113.114,30
-3.521,49
109.592,81

In boekjaar betaalde rente (1,5%)

€

1.696,71

Crediteuren
Nog te betalen aflossingen élèves aan BdVAMvM *)
Nog te betalen terzake van NRF-lening aan St. Maria Duyst
Nog te betalen overdracht exploitatiesaldo aan St. Maria Duyst

€
€
€
€
*) BdVAMvM staat voor Bote de Vries & Anna Maria van Maanenstichting
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1.010,00
5.218,20
52.897,81
59.126,01

Toelichting bij staat van baten en lasten
Baten
Huur woonruimten en stijlzalen
Er worden drie appartementen en vijf studentenkamers als woonruimte verhuurd.
Daarnaast worden zes stijlzalen en -kamers verhuurd voor verschillende doeleinden.
Het totaal aan huur nam toe met 28% ten opzichte van vorig jaar. De huren van de woonruimtes
stegen met € 1.919 ofwel 3%, voornamelijk door huurverhoging.
De huren van de stijlzalen namen toe met € 27.827 ofwel 64% door beduidend betere bezetting.
Opbrengst effecten
De opbrengst van effecten betreft de rente op twee antieke obligaties in het bezit van de stichting
die eenmaal per twee jaar wordt opgevraagd en uitgekeerd.
Schenkingen/subsidies
In het boekjaar werd door de gemeente Utrecht het "Legaat Van der Monde", inclusief
enkele jaren achterstallige rente die nog aan de stichting was verschuldigd, aan de stichting
overgemaakt. Via het resultaat wordt dit legaat aan het vermogen van de stichting toegevoegd.

Vrijval voorziening renteloze leningen
Saldo voorziening 31-12-2016
Afgeschreven vorderingen oud-élèves

Saldo voorziening 31-12-2017
Vrijval
Diverse baten
Verkoop boeken over de fundatie
Vergoeding gebruik keuken door exerne cateraars
Vergoeding gebruik parkeerterrein door derden
Waardecorrectie beleggingen ultimo 2016
Aflossing van eerder afgeschreven studielening
Teveel afgelost op finaal afgeloste leningen
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€
€
€
€
€

60.281,31
-2.927,99
57.353,32
-49.252,20
8.101,12

€
€
€
€
€
€
€

200,00
150,00
231,75
0,01
5.082,34
8,42
5.672,52

Lasten

2017

Exploitatie gebouw
- Belastingen en heffingen
- Nutsbedrijven
- Verzekeringen
- Salaris en sociale lasten châtelaine
- Onkosten / vergoedingen huisbeheer
- Diverse kosten

€
€
€
€
€
€
€

8.017,40
9.975,30
12.739,54
35.289,35
28.124,49
1.342,12
95.488,20

2016

€
€
€
€
€
€
€

7.716,20
8.677,82
11.808,29
10.929,53
17.356,46
2.413,60
58.901,90

De kosten van salaris en sociale lasten van de châtelaine stegen dit boekjaar sterk doordat de
werkzaamheden uitbreidden en doordat een andere beloningsmodel werd gehanteerd.
De kosten van het huisbeheer stegen dit boekjaar aanzienlijk. Dit werd voornamelijk veroorzaakt
doordat gedurende dit boekjaar noodgedwongen voor een veel duurdere vorm van schoonmaak van
het fundatiegebouw werd gekozen dan in het vorige boekjaar. Ook bracht de hogere bezettingsgraad van
de verhuurde ruimtes hogere schoonmaakkosten met zich mee.
Bestuur, beheer en administratie
De kosten voor bestuur, beheer en administratie vielen belangrijk lager uit dan vorig boekjaar.
De afname wordt verklaard doordat in het vorige boekjaar sprake was van een achttal eenmalige,
bijzondere uitgavenposten tot een totaalbedrag van € 7.620.
Verleende studiebeurzen à fonds perdu
In het boekjaar werden beduidend meer studiebeurzen verleend dan in voorgaand boekjaar.
Daarnaast werd in het vorige boekjaar nog een deel van de beurzen in de vorm van een
renteloze lening verstrekt en dit boekjaar niet meer.
Rente lening van Nationaal Restauratiefonds (NRF)
In het boekjaar werd een in 2013 door het Nationaal Restauratiefonds verstrekte hypothecaire lening
administratief overgeheveld van zusterstichting Maria Duyst van Voorhout naar deze stichting, gelet op
het feit dat de lening formeel op naam van deze stichting staat.
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