(verkort) Bestuur verslag 2020
Doelstellingen van de Stichting
Met inachtneming van de bedoelingen van Maria Duyst van Voorhout wil de Fundatie
jeugdige personen tot in beginsel de leeftijd van 30 jaar, die om enigerlei reden in de
onmogelijkheid verkeren de opleidingen of studies, die zij wensen te volgen of reeds
volgen, zelf geheel of gedeeltelijk te bekostigen, zodanig geldelijk ondersteunen dat zij
hun opleidingen of studies kunnen aanvangen of vervolgen.
Geldelijke ondersteuning kan in de vorm van het verstrekken van een beurs en/of een
renteloze lening.
Samenvatting van de activiteiten aan doelstellingen in het verslagjaar
De coronacrisis ofwel de COVID-19-pandemie heeft een flinke invloed gehad op de
hoeveelheid aanvragen voor ondersteuning. Het negatief effect op het aantal aanvragen
voor een financiële bijdrage voor studies en stages in het buitenland was het gevolg van
de reisbeperkingen en sluiting van landsgrenzen voor studenten die naar het buitenland
wilden afreizen. Vele stage- en studieplannen zijn uitgesteld of afgeblazen. Studenten die
al gestart waren met een masterprogramma in het buitenland hebben veelal online
onderwijs gevolgd en helaas moeten inboeten op levenservaringen die het onderwijs in
het buitenland onder normale omstandigheden met zich meebrengt.
Ondanks het lager aantal aanvragen en dankzij het hanteren van een ruimhartig
toekenningsbeleid voor financiële ondersteuning van studenten in moeilijkheden, steeg
het totaal bedrag van de toekenningen met meer dan 11% in 2020.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR GEDURENDE 2020
Mevrouw M.H. Wetselaar-Cosijn, voorzitter
Dr. J.J. Hazenberg, vice-voorzitter
Mr. R.W. van Ierschot
Drs. E. Smits
Mevrouw mr. J. Spierdijk
Mevrouw dr. C.M.J. Vrijmoet-Wiersma
MUTATIES IN HET BESTUUR
In december 2020 werd afscheid genomen van de heer Mr. R.W. van Ierschot als lid van
het bestuur. Hij werd per 1 januari 2021 opgevolgd door de heer Mr. P.M. Eversdijk.
Per 1 januari 2021 heeft De heer dr. J.J. Hazenberg het voorzitterschap overgenomen van
mevrouw M.H. Wetselaar-Cosijn. Mevrouw dr. C.M.J. Vrijmoet-Wiersma treedt sinds die
datum op als vice-voorzitter.
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Samenvatting financiële aangelegenheden
Beleggingsbeleid
Daar de Fundatie zich niet actief inzet om inkomsten uit giften, subsidies of andere
bronnen te
verwerven is in de praktijk, naast de donatie van de Stichting Boschuysen, het vermogen
de bron waaruit de bursalen ter beschikking gestelde middelen voortkomen.
Beleid ten aanzien van donaties aan doelstellingen
De Fundatie werkt niet met een begroting, maar met een donatiebudget. Het
donatiebudget is
gebaseerd op 3% reëel rendement van het vermogen, minus de organisatiekosten.
Daarnaast wordt er jaarlijks een bijdrage verleend door de Stichting Boschuysen.

Verkorte staat van baten en lasten Fundatie van Renswoude
2020
€
Baten

2019
€

815.004

940.392

Besteed aan doelstellingen

696.854

900.102

Algemene kosten

231.729

237.921

Lasten:

928.583
Saldo van baten en lasten

-113.579

1.138.023
-197.631

Verwachting komende jaren
De waarde van de beleggingen is in 2020 licht toegenomen. Het is wel duidelijk dat de
coronacrisis een zeer grote impact heeft op de maatschappij en de economie en het
toekomstig effect hiervan op de beleggingsportefeuille blijft onzeker. De directe risico's
zijn echter beperkt door een gedegen liquiditeitsbeleid en goede vermogenspositie.
Gezien de positieve ontwikkeling van het eigen vermogen werd het donatiebudget voor
2021 licht verhoogd.
Operationeel is de organisatie goed in staat om de beoordeling van aanvragen in 2020 op
afstand(digitaal) te blijven doen.

