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1. Samenvatting 

Het bestuur van de stichting A.L.H.J. van Ravesteyn Fonds biedt u hierbij het verslag over het 
jaar 2021 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 2021 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. De uitvoering van 
projecten werd uitgesteld, of slechts gedeeltelijk of voornamelijk digitaal uitgevoerd. Door 
de beperkende maatregelen konden bijeenkomsten niet doorgaan en waren er weinig 
contacten met organisaties en relaties. 

In de verslagperiode zijn 57 nieuwe aanvragen ontvangen, evenveel als in 2020. Dit is 
beduidend minder dan in de jaren voor de Covid pandemie. Toen waren dat er meer dan 70 
per jaar. Er zijn 41 aanvragen toegekend en uitbetaald. Het toegekende bedrag was 
€ 51.700,-. Ook dit was beduidend minder dan voor 2020.  

Het totaal sinds 2003 uitgekeerde bedrag is in 2021 toegenomen van € 984.000 naar 
€ 1.036.000. Dat betekent dat in 2021 de € 1.000.000 aan donaties is gepasseerd.  
De groei van het aandeel Individuele Noden in de donaties sinds 2014 heeft zich in 2021 niet 
doorgezet en viel in aantal terug van 40% naar 27% en in uitgekeerd bedrag van 27% naar 
20%. In de overzichten verderop in dit jaarverslag zijn de details van de ontwikkeling van de 
aard van de aanvragen beschikbaar. Het overzicht van de in 2021 ontvangen en 
afgehandelde aanvragen vindt u in bijlage 1. 

De omvang van het eigen vermogen is gegroeid van € 2,28 miljoen bij de start van het fonds 
in 2003, naar € 4,04 miljoen per 31-12-21. Dat is substantieel hoger dan het geïndexeerde 
stamvermogen. Mede dankzij de gunstige ontwikkeling op de beurs.  

Het bestuur zal zich ook de komende jaren inzetten om de doelstelling van het A.L.H.J. van 
Ravesteyn Fonds te verwezenlijken. Met het oog hierop is in 2021 gestart met een meer 
pro-actieve benadering van potentiële aanvragers die zich inzetten om kinderen die in 
armoede opgroeien te ondersteunen en daardoor geen gelijke kansen krijgen. 

Leidschendam-Voorburg, 30 mei 2022  

 

 
 
 
 
 
M.A. Span,      R.W. Schouten 
Voorzitter       Secretaris  
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2. Resultaten 

Aanvragen 

In de verslagperiode zijn 57 nieuwe aanvragen ingediend, waarvan er 40 zijn gehonoreerd. 
Daarnaast was er 1 overloop-aanvraag uit 2020 die 2021 is afgehandeld. De afhandeling van 
1 aanvraag vraag loopt over naar 2022. 

Jaar Ontvangen Gehonoreerd 
Afgewezen of  

niet 
ontvankelijk* 

Ingetrokken, 
vervallen  

of uitgesteld** 
2012 53 42 7 4 
2013 43 36 4 3 
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 
2019 76 59 15 2 
2020 57 43 11 3 
2021 57 40 14 3 

Tabel 1 - Ontwikkeling van het aantal aanvragen over de afgelopen 10 jaar 

* Wegens het ontbreken van een binding met de voormalige gemeente Leidschendam 
** Overloop naar volgend jaar 
 

 
 

Donaties 

In 2021 zijn er in totaal 41 aanvragen toegekend en uitbetaald, voor een totaal van €51.700. 
Van deze donaties waren er 11 (27%) bestemd voor Individuele Noden en 30 (73%) voor de 
Cultureel Maatschappelijke sector.  
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 Individuele Noden Cultureel-maatschappelijke Activiteit 

Jaar Particulier Via  
organisatie 

Sport, recreatie, 
wijkzaken Cultuur Algemeen 

maatschappelijk 

2012 3 12 8 20 10 

2013 2 7 6 17 12 

2014 1 8 6 14 11 

2015 1 10 6 12 12 

2016 4 12 10 3 12 

2017 1 18 9 10 22 

2018 2 18 16 10 18 

2019 4 17 12 12 14 

2020 0 17 7 11 7 
2021 4 7 8 4 18 

Tabel 2 - Uitsplitsing donaties naar doel en aard 

 
Ontwikkeling soort aanvragen 

Individuele Noden 

Het percentage gehonoreerde aanvragen voor Individuele Noden is sinds 2016 gestaag 
gestegen tot ruim 40 % van het totaal in 2020. Het is opvallend dat in 2021 dat percentage 
aanzienlijk terugviel naar 27%. Het aandeel van Individuele Noden in het totaal uitgekeerde 
bedrag nam in 2021 minder af en ging van 27% naar 20%. Laag, maar in de jaren vòòr 2016 
was dit gemiddeld echter minder dan 13%. 

In 2021 was bij aanvragen voor Individuele Noden het gemiddelde toegekende bedrag € 918. 
Dit bedrag neemt al 10 jaar gestaag toe en is in die tijd meer dan verdubbeld. Bij Cultureel-
maatschappelijke Activiteiten nam het gemiddelde toegekende bedrag af naar € 1.386. Dat 
is vergelijkbaar met 2019 en duidelijk hoger dan in 2017 en 2018. 
 

Jaar 
Totaal 

Individuele 
Noden 

Totaal 
Cultureel--

maatschappelijk 

Gemiddeld 
Individuele 

Noden 

Gemiddeld 
Cultureel-

maatschappelijk 

2012 € 6.672 € 43.328 € 445 € 1.140 
2013 € 3.315 € 49.890 € 368 € 1.425 
2014 € 4.691 € 61.905 € 521 € 2.692 
2015 € 7.873 € 53.690 € 716 € 1.790 
2016 €11.839 € 42.830 € 789 € 1.713 
2017 € 12.416 € 45.630 € 653 € 1.113 
2018 € 14.791 € 44.513 € 740 € 1.012 
2019 € 16.583 € 51.284 € 790 € 1.350 
2020 € 15.087 € 41.620 € 887 € 1.665 
2021 € 10.102 € 41.592 € 918 € 1.386 

Tabel 3 - Totale en gemiddelde toekenning 
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Cultureel Maatschappelijk Activiteiten 

In de afgelopen jaren zijn er met enkele organisaties waaronder Sport en Welzijn en 
Stichting Leergeld meerjarenafspraken gemaakt. Vaak voor grotere bedragen.  

Door de Covid pandemie bleef het aantal aanvragen voor cultureel-maatschappelijke 
activiteiten achter. Desondanks heeft het bestuur de gebruikelijke beoordelingscriteria 
gehandhaafd. Tien aanvragen werden afgewezen op inhoudelijke basis, bijvoorbeeld omdat 
het bedrag aan te weinig mensen ten goede kwam of omdat er zonder kosten alternatieve 
mogelijkheden waren. 

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van het totaal en het gemiddelde van de 
toegekende bedragen in de afgelopen 10 jaar. 

 
 

3. 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, het stamvermogen, moet in stand worden gehouden en wordt 
daarom jaarlijks geïndexeerd op basis van de CPI prijsindex. 

Het vermogen van de stichting 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. 
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Jaar Vermogen  
(einde jaar) 

Stamvermogen  
(einde jaar) Toegekend bedrag 

2012 € 2.693.770 € 2.670.322 € 50.062 
2013 € 2.886.649 € 2.737.310 € 53.168 
2014 € 3.141.947 € 2.764.025 € 66.556 
2015 € 3.169.431 € 2.781.968 € 78.000 
2016 € 3.261.297 € 2.790.840 € 56.000 
2017 € 3.337.676 € 2.829.218 € 60.000 
2018 € 3.083.244 € 2.877.664 € 60.000 
2019 € 3.545.894 € 2.953.324 € 72.866 
2020 € 3.541.806 € 2.990.905 € 56.706 

2021 € 4.042.111 € 3.071.050 € 51.694 

Tabel 4 - Ontwikkeling van vermogen, stamvermogen en toegekend bedrag 

Bestedingsruimte 

Met de beleggingsmix van het fonds verwachten we op de lange termijn een bruto 
rendement van 4% te kunnen maken. Na aftrek van bankkosten en vermogensbeheerkosten 
blijft er een netto rendement van circa 3.5% over. Dit netto rendement wordt ruwweg 50/50 
aangewend voor de bestedingsdoelen van het fonds enerzijds en het waardevast houden 
van het stamvermogen anderzijds. Bij de huidige stand van het vermogen kunnen we 
jaarlijks circa 65.000 euro besteden voor aanvragen voor individuele noden en cultureel-
maatschappelijke activiteiten. 

Door de waardestijgingen op de beurs in het afgelopen jaar is het aanwezige vermogen van 
het fonds (4,04 mln euro) een stuk hoger dan het stamvermogen (3,07 mln euro). In de 
eerste maanden van 2022 zijn echter zowel aandelenkoersen als obligatiekoersen weer een 
stuk gedaald, hetgeen we terug zien in de vermogensontwikkeling in 2022 tot op heden. 
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Financiële toekomst 

De ontwikkeling van het vermogen heeft binnen het bestuur de volle aandacht. De beurs 
blijft grillig en de rentestand is zelfs negatief. In 2021 is daarom het Beleggingsmandaat door 
het bestuur vernieuwd om met de grootst mogelijke zekerheid de doelstellingen te kunnen 
blijven realiseren. Dit Beleggingsmandaat wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast.  

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 19 mei 2022. 

4. 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 2021 uit:  
• Mevrouw M.A. Span, voorzitter 
• Mevrouw J.I.M. Polders - Rensen, secretaris 
• De heer A. van Vliet, penningmeester 
• De heer L.M. Jousma lid 
• De heer R. W. Schouten lid 

Op 1-1-2022 treedt mevrouw J.I.M. Polders af, die aan het eind van haar tweede periode is 
gekomen. Zij wordt als secretaris opgevolgd door de heer R. W. Schouten. De ontstane 
vacature wordt opgevuld door Mevrouw C. Bos, die in 2021 bij het College van B&W is 
voorgedragen en per 1-1-2022 is benoemd.  

Mevrouw Polders heeft gedurende de afgelopen 8 jaar, waarvan 7 jaar als secretaris, een 
onmisbare bijdrage aan het functioneren van het Van Ravesteyn Fonds geleverd. Met veel 
inzet, kennis van de fondsenwereld en maatschappelijke betrokkenheid vervulde zij op de 
haar kenmerkende bescheiden maar doortastende wijze een sleutelrol binnen het bestuur. 
Daarvoor komt haar veel dank toe.  

Rooster van aftreden  

• 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) 
• 1 januari 2025 de heer R.W. Schouten (herbenoembaar) 
• 1 januari 2026 mevrouw C. Bos (herbenoembaar)  
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Bij haar afscheid ontvangt aftredend secretaris Jos Polders (rechts) 
 een vaas uit handen van de voorzitter Mieke Span (links). 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

Per 1 juli 2021 geldt de WBTR, welke bedoeld is om wanbestuur, onverantwoordelijk 
financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen 
te voorkomen. In het kader van de vereisten van de WBTR is gekeken naar de betekenis 
ervan voor het fonds t.a.v. het bestuursmodel, de regels voor aansprakelijkheid en de 
continuïteit en functioneren bij belet en/of ontstentenis van een meerderheid van het 
bestuur. Een reglement is opgesteld en vastgesteld, vooruitlopend op de aanpassing van de 
statuten. 

Werkwijze 

Het bestuur kwam in 2021 viermaal bijeen. Door de verschillende lock-downs of de vereiste 
anderhalve meter onderlinge afstand werd er 3x online vergaderd en 1x in een vergaderzaal 
van het Fletcher hotel in Leidschendam. 

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.  

Bij aanvragen Individuele Noden kan het bestuur een beroep doen op de maatschappelijk 
werker van Zorg en Bijstand. Die mogelijkheid bestaat al vanaf 2006. Het zeer deskundige 
advies wordt door het bestuur bij complexe aanvragen bijzonder op prijs gesteld. Gemiddeld 
wordt er jaarlijks een keer of vijf om een advies gevraagd. In 2021 was dat ook het geval. 
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Samenwerking 

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 en Sport & Welzijn was dit in het verslagjaar het geval.  

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 aan 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. Door de Covid 
pandemie zijn er nog niet al te veel aan activiteiten binnen het Platform tot stand gekomen. 

5. Beleid 

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. 

Pro-actieve inzet voor gelijke kansen voor jongeren 

In de vergadering van 31 augustus 2021 is besloten tot een meer proactieve benadering van 
potentiële aanvragers die zich inzetten om kinderen te ondersteunen die in armoede 
opgroeien en daardoor geen gelijke kansen krijgen. We richten ons daarbij op scholen en 
sociaal-maatschappelijke organisaties en willen aanvullend zijn op de ooievaarspas. 

Binnen het kader van de opdracht en functie van het Van Ravesteyn Fonds en het 
Beleidsprogramma 2020-2024 zijn daarbij de uitgangspunten: 

• gericht op een gedefinieerde groep;  
• gebruik maken van bestaande voorzieningen;  
• gelijke kansen de invalshoek is. 

Vooruitzichten 

Dat de Coronacrisis de activiteiten 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 en in 2021 allemaal een daling in het aantal 
aanvragen kunnen vaststellen. Een inhaaleffect in 2022 is mogelijk. 
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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 andere fondsen die mensen met individuele noden ondersteunen zal 
mogelijk nodig zijn om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. 

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. 

 

VERANTWOORDING  

In het kader van de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente bij de oprichting van het 
fonds, wordt jaarlijks de rapportage van het fonds ter kennisgeving toegezonden aan het 
College van B&W. Het bestuur waardeert daarbij de mogelijkheid om mondeling toelichting 
te geven op de rapportage en met de verantwoordelijk wethouder de doelen en plannen van 
het fonds te bespreken in de bredere context van de ontwikkelingen in de gemeente. 

 

==//== 
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Bijlage 1 – Overzicht ingediende aanvragen 

Nr. Datum Aanvrager Aard aanvraag Donatie € 
822 2020 Molenwei Lasergame 

(overloop van 2020) 
500 

833 08-01 Vluchtelingenwerk Particulier   Niet ontvankelijk Voorburg --- 
834 10-01 RKAVV en L/V in Beweging Festival Unlimited 1000 
835 14-01 Midvliet Knuffelactie 285 
836 18-01 Particulier Bijdrage E-bike 2000 
837 29-01 Stadstuin Rusthout Natuurspeeltuin 1000 
838 31-01 Dans aan de Vliet Move met Mira 500 
839 05-02 Stichting Visiteclowns Bezoek aan Middin Zilvermeeuwlaan 490 
840 09-02 Armoedefonds Schoolspullen 1000 
841 17-02 Particulier Inrichten ontmoetingsplek bij stallen --- 
842 24-02 Leergeld Jaarbijdrage   2021 5000 
843 09-03 Sport & Welzijn Jaarbijdrage (laatste van 3 jaar) 2021 5000 
844 11-03 Leger des Heils Rest huurachterstand 370 
845 12-03 Stg Behandel mij tegen Kanker Particulier   Niet ontvankelijk Voorburg --- 
846 14-03 Scouting Pius XII Reddingsvesten 1440 
847 23-03 Act.Cie Mariënpark Kookvoorziening 425 
848 24-03 Limor Particulier Orthodontie kind 1754 
849 26-03 Taalmaatje Particulier IDkaarten 130 
850 31-03 Burgerinitiatief Bloembakken Stompwijk 250 
851 06-04 Scouting Damherten Schoonmaakproject 664 
852 06-04 Vluchtelingenwerk Tandartskosten    Vervallen --- 
853 14-04 Sport & Welzijn Project De Loopplank --- 
854 19-04 De Bles Koningsdagviering 400 
855 28-04 Leergeld Muzieklessen particulier (COV potje*) 1100 
856 29-04 Burgerinitiatief Schoonmaakrondjes Stompwijk --- 
857 08-05 Burgerinitiatief Buitenspeeldag oud en jong --- 
858 12-05 Stg. Film en Theater 070 Audiotour L/V --- 
859 18-05 ATV Nicolaas Beetslaan Clubhuis      Niet ontvankelijk Voorburg --- 
860 17-05 Werkgroep Kerk en Buurt Koken voor de buurt 260 
861 05-06 Stichting Samen Verbinden Kunstgrasveld ‘t Lien 1000 
862 24-06 Trias Project Nieuwe Horizon 1500 
863 05-07 Wijkleercentrum Alles voor elkaar Project Locatie Welzijns- en Zorgpartijen --- 
864 06-07 Stg Anton Constandse Particulier bijdrage fiets 300 
865 12-07 Corda Vocale Kerstconcert 750 
866 12-07 Particulier Aflossing schuld 500 
867 12-07 Stg Anton Constandse Particulier Woninginrichting 1000 
868 18-08 Parochie Trinitas Video-installatie Petrus & Pauluskerk 4668 
869 27-08 Kerk en Buurt SOW Koken voor de buurt deel 2 910 
870 27-08 Geerlings en Benard Particulier Gebitssanering Jonge man 1516 
871 07-09 Act. Cie Mariënprk Ouderen gymnastiek 250 
872 13-09 Omroep Midvliet BBQ Oranjekwartier V’b Niet ontvankelijk --- 
873 27-09 Particulier Bijdrage Tandartsrekening 737 
874 29-09 Stg Kinderen van de Voedselbank Bijdrage kleding/schoeiselvouchers --- 
875 14-10 Nationaal Fonds Kinderhulp Actie Pepernoot 1000 
876 15-10 IBCE Yogalessen voor vrouwen Prinsenhof --- 
877 18-10 Gez. projec. Haagse Musea Cultuurmenu 2022 2000 
878 20-10 Geerlings en Benard Particulier Computer 695 
879 28-10 Stg. Buddy Netwerk Kookbuddy --- 
880 29-10 Stg tot expl. v.d. Dorpsketting Watertappunt bij sportvelden 500 
881 10-11 Voedselbank L/V Wasmiddelen en luiers 1500 
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882 11-11 Act. Cie Mariënpark Prijzen Kerstbingo --- 
883 19-11 Sticting Leergeld 20 extra fietsen 4300 
884 23-11 Opus 2 Alphen Concert in Dorpskerk 600 
885 23-11 Stadstuin Rusthout Duiven- en eenden verblijf 2400 
886 19-11 Particulier Vervoerskosten ziek kind  

(overloop naar 2022) 
 

887 12-12 Stg. Samen Verbinden Jongeren Oud-en Nieuw     Vervallen --- 
888 13-12 Stg Dierenzorg Wassenaar Bijdrage nieuwe dierenambulnce 1000 
889 16-12 Voedselbank L/V Aanvulling pakketten 1000 
890 17-12 Molenwei Nieuwjaarsduik                    Vervallen  

 

*) Het opgeheven koor COV heeft een bedrag aan het Van Ravesteyn Fonds nagelaten waar 
deze activiteiten uit gefinancierd worden. 
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Bijlage 2 – Jaarrekening 2021 

 


