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VOORWOORD 
 
 
 
 
 
Het bestuur van de stichting A.L.H.J. van Ravesteyn Fonds biedt u hierbij het verslag over 
het jaar 2019 aan. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over het bestuurlijk 
handelen. Tevens wordt inzicht verschaft  in de activiteiten van het afgelopen jaar. 
De inzet van het bestuur was er ook in 2019 op gericht om de te besteden middelen 
conform de wens van de erflater te bestemmen.  
 
In de verslagperiode zijn 76 aanvragen ingediend. Er zijn 59 aanvragen toegekend.  
Het toegekende bedrag was met € 68.000 iets hoger dan het gemiddelde van 
voorgaande jaren.  
 
De omvang van het eigen vermogen van circa € 2,25 miljoen bij de oprichting van het 
fonds in 2003, bedraagt per 31-12-19 € 3,1 miljoen.        
 
Het bestuur zal zich ook de komende jaren inzetten om de doelstelling van het A.L.H.J. 
van Ravesteyn Fonds te verwezenlijken. 
 
Leidschendam-Voorburg, 9 juni 2020 
 
 
 
 
 
M.A. Span,        J.I.M. Polders-Rensen, 
Voorzitter         Secretaris  
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BESTUURSSAMENSTELLING 
 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaren en kunnen één maal 
worden herbenoemd voor een periode van vier jaren. 
 
 
Het bestuur bestond op 31 december 2019 uit:  

De heer E.P. Beimers, voorzitter, in functie benoemd 
Mevrouw J.I.M. Polders – Rensen, secretaris 

 De heer A. van Vliet, penningmeester  
De heer B. Tiggelman 
Mevrouw M.A. Span 

 
Aan het eind van het verslagjaar werd afscheid genomen van de heer Mr. E.P. Beimers 
omdat hij zijn maximale bestuurstermijn had bereikt. De heer Beimers heeft in zijn 
periode als bestuurslid, ook lange tijd de functie van penningmeester vervuld. De heer 
Beimers was feitelijk de founding father van het Van Ravesteyn Fonds in 2003, toen hij 
als wethouder financiën in onze gemeente werkzaam was. Na zijn toetreden tot het 
bestuur in 2012 droeg hij met zijn langdurige bestuurlijke ervaring en grote kennis van 
zaken op een rustige en wijze manier bij aan het functioneren van het bestuur. Hiervoor 
werd bij zijn afscheid grote erkentelijkheid en dank uitgesproken.  
 
 
 
In 2019 is bij het college van burgemeester en wethouders Mw. M.A. Span voorgedragen 
voor de functie van voorzitter en de heer L.M Jousma als lid van het bestuur. Beide 
voordrachten zijn met een benoeming per 1-1-2020 gehonoreerd. 
 
Het rooster van aftreden is met ingang van het verslagjaar 
1 januari 2019 de heer G.J.J.J. Heetman (niet herbenoembaar) 
1 januari 2019 mevrouw M. A. Span (herbenoembaar) 
1 januari 2020 de heer E.P. Beimers (niet herbenoembaar) 
1 januari 2021 de heer B. Tiggelman (niet herbenoembaar) 
1 januari 2022 mevrouw J.I.M. Polders (niet herbenoembaar) 
1 januari 2023 mevrouw M.A. Span (niet herbenoembaar) 
1 januari 2023 de heer A. Van Vliet (herbenoembaar) 
1 januari 2024 de heer L. M. Jousma (herbenoembaar) 
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DE GANG VAN ZAKEN IN 2019 
 
Het bestuur van het Van Ravesteyn Fonds maakt steeds voor de periode van vier jaar 
een Beleidsprogramma. Het programma 2016 – 2020 was het uitgangspunt waarop het 
bestuur zich baseerde bij de besluitvorming. In het verslagjaar werd een nieuwe versie 
opgesteld: het Beleidsprogramma 2020-2024. Naast de eerste 3 hoofdpunten werden 
twee nieuwe toegevoegd: 1) Actief en met accenten; 2) Versterken door samenwerken  
3) Delen van kennis; 4) Nieuwe partners en 5) Bekendheid en Zichtbaarheid. 
 
Het accent dat ligt op het onderdeel Individuele Noden kwam tot uiting in de langzaam 
doch gestaag stijgende hoeveelheid aanvragen. Het accent op de doelgroep ‘Jeugd en 
jongeren’ kwam tot uiting in de meerjarenafspraken die inmiddels met Leergeld en ook 
met Sport & Welzijn, zijn gemaakt. Het Van Ravesteyn Fonds gaf prioriteit aan donaties 
ten behoeve van duurzame activiteiten en besteedt minder aan feesten en festivals. De 
festivals worden vaak professioneel georganiseerd, waardoor hoge organisatiekosten 
ontstaan. Het fonds wil juist graag de activiteiten van vrijwilligers honoreren.  
In 2019 werd door het bestuur graag gehoor gegeven aan de uitnodigingen van 
organisaties die bijdragen hadden ontvangen voor investeringen of activiteiten. 
Met nieuwe partners wordt samenwerking met organisaties beoogd die een langduriger 
relatie als grondslag hebben.  
 
Het bestuur kwam viermaal bijeen, steeds ten huize van een van de bestuursleden. 
Ongeveer driekwart van de besluiten over ingediende aanvragen kon op basis van een 
advies van voorzitter en secretaris na email-overleg met de bestuursleden worden 
genomen. Een spoedaanvraag bij Individuele Noden (bv dreigende huisuitzetting) kan op 
deze manier binnen enkele dagen afgehandeld zijn. De overige aanvragen, met name 
aanvragen van organisaties voor grotere bedragen, of bijzondere Individuele Noden, 
werden behandeld in een bestuursvergadering.  
 
In 2019 ontving het bestuur een donatie van € 15.000 uit de ‘nalatenschap’ van het 
opgeheven koor COV/Sempre Animato met de wens dit geld in ongeveer 10 jaar te 
bestemmen voor muzieklessen voor kinderen van minder draagkrachtige ouders en 
muziektherapie voor mensen met dementie. In het verslagjaar werden meerdere 
donaties uit deze nalatenschap gedaan. 
 
Met het gemeentebestuur was er in de afgelopen twee verslagjaren geen formeel 
contact. Het bestuur stelt er wel prijs op om in de gelegenheid gesteld te worden 
mondeling verantwoording aan het College van B&W te kunnen afleggen en maakt dat 
bij het aanbieden van de Jaarverslagen ook altijd kenbaar. 
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LIDMAATSCHAPPEN EN SAMENWERKING 
 
Het Van Ravesteyn Fonds neemt deel aan het HAFO, het Haags Fondsen Overleg waarbij 
het fonds meestal vertegenwoordigd wordt door de voorzitter.  
Het Van Ravesteyn Fonds is lid van de FIN, de stichting van Fondsen In Nederland. De FIN 
vertegenwoordigt de fondsen bij het overleg over de wet- en regelgeving, 
professionaliseert de filantropische organisaties en is uitgever van het Fondsenboek 
waar het Van Ravesteyn Fonds in vermeld is. 
 
Met Stichting “Zorg en Bijstand” werd de prettige samenwerking voortgezet. Het VRF 
maakt gebruik van de diensten van hun maatschappelijk werker bij aanvragen voor 
Individuele Noden, waar deskundige advisering bij nodig is.  
Als een aanvraag Individuele Noden niet ontvankelijk is omdat de hulpbehoevende 
persoon geen inwoner is van Leidschendam of Stompwijk, worden aanvragers ook 
geattendeerd op de Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg; het Pape-Fonds; de 
Stichting Zorg en Bijstand en W.G. van der Boor’s ondersteuningsfonds die bij Individuele 
Noden financieel kunnen bijspringen. Ook komt gezamenlijke financiering met een van 
de bovengenoemde fondsen voor, met name bij grotere bedragen. 
Het Van Ravesteyn Fonds heeft afgezien van de woonplaats geen andere beperkende 
voorwaarden vooraf voor aanvragers. Elke aanvraag wordt op zijn merites beoordeeld. 
 
Voor de Cultureel Maatschappelijke aanvragen door organisaties, wordt samengewerkt 
met de andere in de gemeente werkzame fondsen. Ook met Vlietwensen en Fonds 1818 
werd bij aanvragen met grotere bedragen gezamenlijk gedoneerd. Met name Fonds 
1818 spendeert een aanzienlijk bedrag in onze gemeente. 
 
Platform Filantropie Leidschendam-Voorburg 
Mede op initiatief van het Van Ravesteyn Fonds is op 4 november 2019 het Platform 
Filantropie Leidschendam-Voorburg opgericht. In dit platform zijn de lokale fondsen, de 
serviceclubs en de gemeente vertegenwoordigd. De krachtenbundeling moet leiden tot 
meerwaarde. De deelnemers verwachten meer inzicht te krijgen in de wensen en 
behoeften van de inwoners. Informatie-uitwisseling kan leiden tot doeltreffender inzet 
van de deelnemers op een breder terrein van doelen en projecten. 
 
Het bestuur blijft openstaan voor vergroting van het werkgebied, vooral richting de 
voormalige gemeente Voorburg. Daarvoor is extra vermogen nodig dat door legaten of 
fondsenwerving bijeen moet worden gebracht. Hoewel we daarvoor openstaan, worden 
er momenteel geen plannen voor dat doel gesmeed. Eventueel kan door samenwerking 
met de andere lokale fondsen en serviceclubs die dit streven delen een wat actiever 
beleid op dit punt worden ontwikkeld. 
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AANVRAGEN EN VERSTREKKINGEN (ZIE OOK BIJLAGE 1 )  
 
 
In de verslagperiode zijn 76 aanvragen ingediend, waarvan er 59 zijn gehonoreerd. 
Daarvoor is een bedrag van bijna €68.000,- toegekend. 
Van de toegekende aanvragen waren er 21 (36%) bestemd voor Individuele Noden en 38 
(64%) voor de Cultureel Maatschappelijke sector.  
Opvallend was het aantal vervallen aanvragen. Soms werd door het bestuur een 
aanvulling op een incomplete aanvraag verlangd waarna er niets meer werd vernomen.  
Voor Individuele Noden was het gemiddelde toegekende bedrag € 790 en voor Cultureel 
Maatschappelijke organisaties was dat bedrag gemiddeld € 1.350.  
 
 
In de afgelopen 10 jaar was de ontwikkeling van het aantal aanvragen als volgt. 
 

Jaar Ontvangen Gehonoreerd Afgewezen of 
niet 
ontvankelijk* 

Ingetrokken of 
vervallen 

2009 39 24 9 1 
2010 43 27 16 1 

2011 49 31 20 2 

2012 53 42 4 4 

2013 43 36 5 4 

2014 44 36 6 2 

2015 58 42 15 1 
2016 60 42 17 1 

2017 70 60 8 2 

2018 77 62 10 5 

2919 76 59 14 6 

*wegens het ontbreken van een binding met de voormalige gemeente Leidschendam 

 
 
Een overzicht van de aanvragen en toekenningen van bijdragen die zijn afgehandeld in 
2019 treft u in bijlage 1 aan. 
 
 
 
In de grafiek op de volgende pagina treft u de ontwikkeling van de gehonoreerde 
verzoeken in relatie tot de gemiddelde toekenningen in Euro’s aan. 
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Aard van de donaties in de afgelopen 10 jaar 
 

 Individuele Noden Cultureel-Maatschappelijke Activiteit 

 
Jaar 

 
Particulier 

Via 
ondersteunende 

instelling 

 
Cultuur 

Algemeen 
maatschappelijk doel 

Sport 
recreatie 
wijkzaken 

2010 7 2 10 2 5 

2011 19 3 19 3 5 

2012 3 12 20 10 8 

2013 2 7 17 12 6 

2014 1 8 6 11 6 

2015 1 10 12 12 6 

2016 3 12 3 12 10 

2017 1 18 10 22 9 

2018 2 18 10 18 16 

2019 4 17 12 14 12 

 

 
Stichting Zorg & Bijstand 
Sinds 2009 maakt het bestuur gebruik van de diensten van Stichting Zorg en Bijstand in 
Den Haag om aanvragen voor Individuele Noden die complex van aard zijn, van een 
advies te laten voorzien. De maatschappelijk werker van Zorg en Bijstand onderzoekt de 
aanvraag en neemt contact op met de aanvrager. Vaak bezoekt de medewerker ook de 
aanvrager/cliënt. Dit resulteert in een schriftelijk advies aan het Van Ravesteyn Fonds. 
De adviezen worden nagenoeg altijd overgenomen. 
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FINANCIËLE POSITIE 
 
In 2006 is na de boedelafwikkeling de omvang van het vermogen op het moment van 
oprichting van de Stichting A.L.H.J. van Ravesteyn Fonds op 1 oktober 2003 vastgesteld 
op € 2.280.659. Dit bedrag moet in stand worden gehouden en wordt daarom jaarlijks 
geïndexeerd op basis van de prijsindex. 
Het vermogen bestaat uit het uit het belegd vermogen en uit het bedrag op bank- en 
spaarrekeningen. Het verloop van het vermogen in de afgelopen jaren is als volgt 
geweest:  
 

Datum Vermogen 

31-12-2010 2.663.092 

31-12-2011 2.550.385 

31-12-2012 2.325.208 

31-12-2013 2.486.693 

31-12-2014 2.498.731 

31-12-2015 2.600.539 

31-12-2016 2.882.878 

31-12-2017 3.090.042 

31-12-2018 2.987.329 

31-12-2019 3.141.839 

 

 
De jaarlijkse bestedingsruimte lag in de afgelopen jaren op ongeveer € 60.000.  
In het jaar 2019 was het toegekende bedrag € 68.000.  
Het bedrag dat tot en met 2019 gemoeid was met de toekenningen bedroeg € 922.000. 

Over de afgelopen 10 jaren laten de toekenningen het volgende beeld zien. 
De bedragen zijn afgerond. 
 

Jaar Toekenning 

2010 55.000 

2011 59.000 

2012 50.000 

2013 53.000 

2014 67.000 

2015 78.000 

2016 56.000 

2017 60.000 

2018 60.000 

2019 68.000 
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FINANCIËLE JAARSTUKKEN  
 
Het accountantsrapport is opgemaakt door Lucro accountancy en vormt onderdeel van 
dit verslag. Het is als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd. 
Het bestuur heeft de financiële jaarstukken vastgesteld op 9 juni 2020 
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VOORUITZICHTEN 
 
De ontwikkeling van het vermogen heeft binnen het bestuur de volle aandacht. De beurs 
blijft grillig en de rentestand zeer laag.  
Ondanks de voortdurende onzekerheden op de financiële markten is er geen aanleiding 
geweest het beleggingsstatuut aan te passen. Op basis van dit statuut evalueerden de 
penningmeester de heer dr. A van Vliet en het bestuurslid de heer B. Tiggelman in 
overleg met de beleggingsadviseur van het Van Ravesteyn Fonds, ABN-AMRO-bank, de 
beleggingsportefeuille periodiek. Regelmatig werden er aanpassingen gedaan.  
 
Dat de recente Coronacrisis het vermogen het komende verslagjaar zal beïnvloeden, laat 
zich raden. Hoe het aantal aanvragen zich zal ontwikkelen is nog niet goed te overzien. 
 
Door het stilliggen van cultureel-maatschappelijke activiteiten ontstaat een nieuwe 
problematiek. Sommige organisaties vragen niets aan, maar daar waar de kosten 
doorlopen zonder de activiteiten zullen problemen ontstaan.  
 
Bij de Individuele Noden verwacht het bestuur een verdere toename van 
probleemsituaties als gevolg van schulden. Daardoor zijn er grotere bedragen nodig om 
goed te kunnen helpen. Samenwerking met de Stichting Sociaal Fonds L/V en de andere 
fondsen die mensen met individuele noden ondersteunen zal nodig zijn om ernstiger 
problemen zoals huisuitzetting te kunnen voorkomen. 
 
De ontwikkeling die in de afgelopen jaren richting het beperken van de hoogte van 
donaties is ingezet, zal mogelijk verder gaan. Het door de gemeente ingestelde fonds 
‘Vlietwensen’ vangt gelukkig een deel van de aanvragen met een wijkgericht of 
maatschappelijk doel af, waardoor de andere doelen door het Van Ravesteyn Fonds 
gesteund kunnen blijven. 
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BELEIDSONTWIKKELING 
 
Het Beleidsprogramma geeft het bestuur vooral houvast en richting bij de beoordeling 
van aanvragen en het toekennen van de (hoogte) van donaties. Het Beleidsprogramma 
kan, als praktijkervaringen daar aanleiding toe geven, tussentijds worden aangepast aan 
de actuele situatie. 
 
In het Beleidsprogramma staan o.a. de volgende uitgangspunten:  

o Bij het toekennen van donaties gaat de voorkeur uit naar bestedingen met een 
duurzaam karakter. Festivals en andere louter feestelijke gebeurtenissen krijgen 
een lagere prioriteit. 

o Het bestuur geeft prioriteit aan aanvragen voor activiteiten die door 
vrijwilligersorganisaties worden uitgevoerd. 
De organisatie van evenementen wordt steeds vaker in handen gelegd van 
professionele en commercieel werkende organisaties. Dat die organisaties daar 
vaak hoge kosten voor in rekening brengen, vindt het bestuur afbreuk doen aan 
de doelstelling dan wel belangen van mensen die met zo’n evenement gediend 
zijn.  

o Aanvragen ten gunste van jeugd en jongeren kunnen op een positieve insteek 
rekenen. 

o De verdeling van donaties over de verschillende categorieën mag nog wat 
wijzigen ten gunste van de Individuele Noden. Voor een groeiende groep mensen 
geldt dat hoge tandartskosten of vervanging van versleten huisraad niet meer 
opgebracht kunnen worden. De omvang van de gevraagde bedragen neemt toe. 
Dat gebeurt vooral bij het voorkomen van huisuitzetting. 
Deze trends zullen in het jaarlijkse overleg met het gemeentebestuur naar voren 
worden gebracht. 
 

In 2019 is het Beleidsprogramma weer fundamenteel geactualiseerd en in het 
Beleidsprogramma 2020-2024 vastgesteld. 
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Bijlage  
 

GESCHIEDENIS, DE SCHENKING AAN DE GEMEENTE EN DE OPRICHTING VAN DE 
STICHTING 
 
Op 14 maart 2002 ontving het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Leidschendam-Voorburg een brief van de ABN-AMRO als executeur-
testamentair met de mededeling dat de voormalige gemeente Leidschendam een erfenis 
van circa € 2,3 miljoen ten deel was gevallen uit de nalatenschap van de op 19 januari 
1900 in Rotterdam geboren heer Adriaan Louis Hendrik Jacob van Ravesteijn. Die kreeg 
naar verluidt van zijn vader op zijn negentiende verjaardag een machinefabriek  aan de 
Sluiskant in Leidschendam. Deze wordt later uitgebreid en in 1952 worden de dan 
grondig verbouwde machinefabriek en scheepswerf feestelijk heropend. Begin jaren 
zestig trekt Van Ravesteijn zich terug en blijft met zijn tweede vrouw, waar hij in 1941 in 
Voorburg mee huwde, op de woonboot “De Witte Raaf” wonen. De grond van de werf 
wordt later bebouwd met woningen en het huidige ‘De Schuitejager’. Op 28 juli 1973 
overleed de heer Van Ravesteijn.  
De bestemming van zijn nalatenschap was vastgelegd in zijn testament van 6 juli 1973. 
Zijn echtgenote, mevrouw Van Ravesteijn-Wijnman overlijdt op 19 december 2001. De 
erfstelling werd bij collegebesluit van 8 mei 2002 door de gemeente aanvaard. 
 
DE SCHENKING AAN DE GEMEENTE 
Op grond van het testament moet een afzonderlijk beheer gevoerd worden over het 
vermogen, afgezonderd van het overig vermogen van de gemeente en moet dat 
vermogen worden aangeduid als “A.L.H.J. van Ravesteyn Fonds”, verder vermeld als VRF. 
Het testament van de heer Van Ravesteijn bevat stringente bepalingen met betrekking 
tot het vermogen en waaraan te ondersteunen personen en instellingen moeten 
voldoen.  
 
Uitkeringen mogen slechts worden gedaan ten laste van de uit het vermogen gekweekte 
inkomsten en derhalve niet ten laste van het vermogen zelf. 

De renten en andere opbrengsten uit de erfrechtelijke verkrijging moeten door de 
gemeente Leidschendam worden besteed: 
a. tot het doen van uitkeringen tot het verlenen van ondersteuning aan personen 
van alle gezindten en levensbeschouwingen, die ten minst een jaar of langer inwoner zijn 
van de gemeente Leidschendam en naar het oordeel van burgemeester en wethouders 
daaraan behoeften hebben op grond van sociale of medische indicaties; 
b. tot het doen van uitkeringen ter bevordering van maatschappelijke, charitatieve 
en culturele activiteiten aan zodanige personen van alle gezindten en 
levensbeschouwingen en aan zodanige instellingen, wonende of gevestigd in de 
gemeente Leidschendam, die naar het oordeel van burgemeester en wethouders van 
Leidschendam daarvoor in aanmerking komen. 
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DE OPRICHTING VAN DE STICHTING 
Het college van burgemeester en wethouders besloot tot het oprichten van een stichting 
op basis van het testament waarbij het vermogen werd ondergebracht en die zich verder 
zou belasten met de uitvoering van de wilsbeschikking.  Op 16 juni 2003 nam het college 
daartoe een besluit waarmee de gemeenteraad op voorhand op 25 maart 2003 conform 
de daartoe strekkende concept acte van oprichting instemde. De oprichtingsakte werd 
op 21 juli 2003 verleden bij notariskantoor Muller & Zwart in Leidschendam.  
 
 


	Stichting A.L.H.J. van Ravesteyn Fonds
	Stichting A.L.H.J. van Ravesteyn Fonds
	Inhoud          Pagina

	De omvang van het eigen vermogen van circa € 2,25 miljoen bij de oprichting van het fonds in 2003, bedraagt per 31-12-19 € 3,1 miljoen.

