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Samenvatting 
 
 
Het bestuur van de stichting A.L.H.J. van Ravesteyn Fonds biedt u hierbij het verslag over het 
jaar 2020 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 2020 op gericht om de te besteden middelen conform 
de wens van de erflater te bestemmen.  
 
Door de Covid 19 pandemie kwamen er minder aanvragen binnen. Ook werd de uitvoering 
van projecten uitgesteld, of werden activiteiten slechts gedeeltelijk of voornamelijk digitaal 
uitgevoerd. 
Door de beperkende maatregelen konden geplande bijeenkomsten niet doorgaan en waren 
er weinig contacten met organisaties en relaties. 
 
In de verslagperiode zijn 56 aanvragen ingediend, waar dat in de voorgaande drie jaren ruim 
70 per jaar was. Er zijn 42 aanvragen toegekend. Het toegekende bedrag was met € 57.000,-  
maar € 4000 lager dan het gemiddelde van de voorgaande drie jaren. De groei van het 
aandeel Individuele Noden die vanaf 2014 werd ingezet, is ook in 2020 zichtbaar.  
 
De omvang van het eigen vermogen van circa € 2,25 miljoen bij de oprichting van het fonds 
in 2003, bedraagt per 31-12-20 € 3,5 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, 14 juni 2021  
 
 
 
 
 
M.A. Span,      J.I.M. Polders-Rensen, 
Voorzitter       Secretaris  
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Resultaten 
 
 
Aanvragen en Donaties (zie ook bijlage 1)  
In de verslagperiode zijn 56 aanvragen ingediend, waarvan er 42 zijn gehonoreerd. Daarvoor 
is een bedrag van bijna €57.000 toegekend. 
Van de toegekende aanvragen waren er 17 (40%) bestemd voor Individuele Noden en 25 
(60%) voor de Cultureel Maatschappelijke sector.  
Voor Individuele Noden was het gemiddelde toegekende bedrag  
€ 890 en voor Cultureel Maatschappelijke organisaties was dat bedrag gemiddeld € 1.665.  
 
 
In de afgelopen 10 jaar was de ontwikkeling van het aantal aanvragen als volgt. 

 
*wegens het ontbreken van een binding met de voormalige gemeente Leidschendam 
 
 
 
Stijging in aanvragen Individuele Noden 
Het aandeel Individuele Noden in het aantal gehonoreerde aanvragen is in de afgelopen 
jaren gestaag gestegen tot ruim 40 % in 2020. Van het beschikbare bedrag werd dit jaar 27% 
aan Individuele Noden uitgegeven. Vòòr 2014 was dit gemiddeld minder dan 10%. 
 
 
Verhouding toegekende donatiebedragen 

Jaar Individuele 
Noden 

Cultureel-
maatschappelijke 

activiteiten 
TOTAAL 

2013 6,2% 93,8% 100,0% 
2014 7,0% 93,0% 100,0% 
2015 12,8% 87,2% 100,0% 
2016 21,7% 78,3% 100,0% 
2017 21,4% 78,6% 100,0% 
2018 24,9% 75,1% 100,0% 
2019 24,4% 75,6% 100,0% 
2020 26,6% 73,4% 100,0% 
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Verhouding gehonoreerde aanvragen 

Jaar Individuele 
Noden 

Cultureel-
maatschappelijke 

activiteiten 
TOTAAL 

2013 20,5% 79,5% 100,0% 
2014 28,1% 71,9% 100,0% 
2015 26,8% 73,2% 100,0% 
2016 37,5% 62,5% 100,0% 
2017 31,7% 68,3% 100,0% 
2018 31,3% 68,8% 100,0% 
2019 35,6% 64,4% 100,0% 
2020 40,5% 59,5% 100,0% 

 
 
 
Ontwikkeling van de gehonoreerde verzoeken in relatie tot de gemiddelde toekenningen in Euro’s 

 
 
 
 
Donaties in de afgelopen 10 jaar  

 
 
 
 

€ 0

€ 500

€ 1,000

€ 1,500

€ 2,000

 -

 20

 40

 60

 80

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ontwikkeling gehonoreerde verzoeken (2011-2020)

Aantal gehonoreerde verzoeken (schaalverdeling links)

Gemiddeld toegekend bedrag (schaalverdeling rechts)



 6 

Financiën 
 
Vermogen 
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 belegd vermogen en uit het bedrag op bank- en 
spaarrekeningen. In de onderstaande tabel wordt het vermogen uitgedrukt in de 
marktwaarde van het vermogen. 
Het verloop van het vermogen in de afgelopen 10 jaren is als volgt geweest:  

 

 
 
Bestedingsruimte 
De jaarlijkse bestedingsruimte lag in de afgelopen jaren op ongeveer € 60.000.  
In het jaar 2020 was het toegekende bedrag € 57.000.  
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. 
 

Donatietotalen 

 
Vanaf 2003 tot en met 2020 is er in het totaal een bedrag van ongeveer € 959.000 
gedoneerd. 
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Ontwikkeling van het vermogen in relatie tot de toegekende bedragen 

 
 
 
 
Financiële toekomst 
De ontwikkeling van het vermogen heeft binnen het bestuur de volle aandacht. De beurs 
blijft grillig en de rentestand is zelfs negatief. Redenen om te bezien of het beleggingsstatuut 
aangepast moet worden om de doelstellingen te kunnen blijven realiseren. 
Hier zal in 2021 een begin mee worden gemaakt. 
 
 
Accountant 
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 15 juni 2020 
 
 

 
Huiskamer concert voor dementerenden in WZH Prinsenhof 
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Bestuur 
 
Samenstelling 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaren en kunnen éénmaal 
worden herbenoemd voor een periode van vier jaren. 
Omdat in de beginjaren van het fonds het volledige bestuur gelijktijdig met de 
gemeenteraad na de verkiezingen aftrad, was de continuïteit van bestuur een punt van 
aandacht. In 2010 zijn daarom de Statuten gewijzigd waardoor de zittingsduur van een 
bestuurslid maximaal twee termijnen van vier jaren beslaat.  
 
Het bestuur bestond op 31 december 2020 uit:  

Mevrouw M.A. Span, voorzitter 
Mevrouw J.I.M. Polders – Rensen, secretaris 

 De heer A. van Vliet, penningmeester  
De heer B. E. Tiggelman lid 
De heer L.M. Jousma lid 

 
De heer R. W. Schouten werd in 2020 bij het College van B&W voorgedragen als lid van het 
bestuur en is per 1-1-21 benoemd. 
Hij neemt de plaats in van de heer B. E. Tiggelman die aan het eind van zijn tweede periode 
was gekomen. De heer Tiggelman heeft 8 jaar een constante bijdrage geleverd. Op de hem 
kenmerkende bescheiden wijze vervulde hij een deskundige, accurate en aimabele rol 
binnen het bestuur. Daarvoor komt hem veel dank toe. 
 

 
 
 
Het rooster van aftreden is met ingang van het verslagjaar 
1 januari 2020 de heer E.P. Beimers (niet herbenoembaar) 
1 januari 2021 de heer B. E. Tiggelman (niet herbenoembaar) 
1 januari 2022 mevrouw J.I.M. Polders (niet herbenoembaar) 
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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) 
1 januari 2025 de heer R.W. Schouten (herbenoembaar) 
 
Werkwijze 
Het bestuur kwam viermaal bijeen. Dit jaar was dat niet bij een van de bestuursleden thuis. 
Door de benodigde anderhalve meter onderlinge afstand gebeurde dit in een ruime 
vergaderruimte, zonder de gebruikelijke gezelligheid na afloop. 
 
Besluiten over aanvragen 
De meeste besluiten over ingediende aanvragen kunnen na digitale raadpleging van de 
bestuursleden worden genomen. Door deze werkwijze kan er snel gehandeld worden als de 
situatie daarom vraagt. De overige aanvragen, met name voor grotere bedragen, of 
bijzondere situaties, worden behandeld in een bestuursvergadering.    
 
Beleidsprogramma  
Het bestuurlijk handelen is qua doelstellingen en prioritering beschreven in het 
Beleidsprogramma 2020-2024. Prioriteit wordt gegeven aan aanvragen t.b.v. Individuele 
Noden; Jeugd; Duurzaamheid van de verstrekking en Inzet van vrijwilligers. 
Op basis van voortschrijdend inzicht wordt dit programma actueel gehouden en elke vier 
jaar vervangen. 
 
Verantwoording  
Het bestuur wil graag jaarlijks in de gelegenheid gesteld worden om mondeling 
verantwoording aan het College van B&W af te leggen. In 2020 was er eenmaal contact in de 
vorm van een gesprek door voorzitter en secretaris met wethouder Kist. Hierbij werd naast 
de door de wethouder uitgesproken waardering, ook gesproken over de trends die in de 
aard van de aanvragen tot zorgen leiden. Met name de schuldenproblematiek kwam hierbij 
aan de orde. 
 
Samenwerking 
Bij de aanvragen Individuele Noden wordt bij complexe situaties samengewerkt met 
Stichting “Zorg en Bijstand”. Hun maatschappelijk werker voorziet het bestuur van deskundig 
advies. 
Als gevraagde bedragen fors zijn of een aanvraag anderszins niet of niet geheel door ons 
fonds kan worden gehonoreerd wordt samengewerkt met Stichting Sociaal Fonds 
Leidschendam-Voorburg; het Pape-Fonds; de Stichting Zorg en Bijstand en het W.G. van der 
Boor’s ondersteuningsfonds. Deze fondsen kunnen bij Individuele Noden financieel 
bijspringen. 
Voor de Cultureel Maatschappelijke aanvragen wordt samengewerkt met Vlietwensen en 
eventueel andere lokale of regionale fondsen. Met name Fonds 1818 spendeert een 
aanzienlijk bedrag in onze gemeente. 
Met enkele organisaties bestaat een samenwerking door afspraken over meerjarige 
donaties. Met de stichtingen Leergeld, Sport & Welzijn en IBCE was dit in het verslagjaar het 
geval.  
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Lidmaatschappen 
Het Van Ravesteyn Fonds neemt deel aan het HAFO, het Haags Fondsen Overleg, is lid van 
de FIN, de stichting van Fondsen In Nederland en deelnemer van het Platform Filantropie 
Leidschendam-Voorburg. Voorzitter en secretaris van het Van Ravesteyn Fonds hebben bij 
de totstandkoming van dit platform in 2019 een actieve bijdrage geleverd. 
Het Platform Filantropie L/V heeft in de lente van 2020, toen er in de zorginstellingen een 
bezoekverbod van kracht was, gezorgd voor de plaatsing van bezoekcontainers. Het Van 
Ravesteyn Fonds heeft de bezoekcontainer voor WZH Schoorwijck gefinancierd. 
 

 
 
Verdere activiteiten van het Platform Filantropie zullen ongetwijfeld volgen. Omdat er in 
2020 geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd konden worden, zal de startfase een wat 
langere periode in beslag nemen. 
 
Vooruitzichten 
Dat de Coronacrisis de activiteiten en het vermogen het komende verslagjaar zal blijven 
beïnvloeden, laat zich raden. Hoe het aantal aanvragen zich zal ontwikkelen is nog niet goed 
te overzien. De bij het HAFO aangesloten fondsen hebben in 2020 allemaal een daling in het 
aantal aanvragen kunnen vaststellen. Een inhaaleffect in 2021 is mogelijk. 
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, bijvoorbeeld bij het voorkomen van huisuitzetting. Het nieuwe gemeentelijke beleid, 
gericht op het voorkomen van oplopende schulden, zal hopelijk tot een reductie van die 
probleemsituaties leiden. 
Samenwerking met de Stichting Sociaal Fonds L/V en de andere fondsen die mensen met 
individuele noden ondersteunen zal nodig zijn om ernstiger problemen te kunnen 
voorkomen. 
Het door de gemeente ingestelde fonds ‘Vlietwensen’ vangt een deel van de aanvragen met 
een wijkgericht of maatschappelijk doel af, waardoor andere maatschappelijke- en culturele 
doelen door het Van Ravesteyn Fonds gesteund kunnen worden. Hier is in het 
Beleidsprogramma 2020-2024 op ingespeeld. 
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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. 

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 
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strekkende concept acte van oprichting instemde. De oprichtingsakte werd op 21 juli 2003 
verleden bij notariskantoor Muller & Zwart in Leidschendam.  


