STICHTING BEKKER-LA BASTIDE-FONDS
bestuursverslag 2017/2018 en beleidsplan 2018/2019
Inleiding
De Stichting Bekker-la Bastide-Fonds (Stichting BLB) is opgericht door het echtpaar mevrouw
Jeanette la Bastide en de heer Hermanus Lambertus Bekker op 29 januari 1946. Het echtpaar had
geen kinderen en liet een testament opmaken waarin werd bepaald dat na overlijden van de
langstlevende de Stichting Bekker-la Bastide enig erfgenaam werd. Na het overlijden van de
langstlevende, mevrouw J. la Bastide, op 1 maart 1961 werd de stichting effectief.
Statutaire doelstelling
De doelstelling van de Stichting BLB is opgenomen in de statuten en luidt als volgt:
'De bevordering van het geestelijk en lichamelijk welzijn van het minder draagkrachtig
gedeelte van de bevolking, in het bijzonder van Rotterdam en Amsterdam, en voorts al
hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door verlening van financiële steun
aan personen, die daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen,
daaronder mede begrepen het verstrekken van bijdragen ten behoeve van de opleiding van
jongeren van goede aanleg, het helpen van personen die door bijzondere omstandigheden
hun vermogen hebben verloren, in het bijzonder weduwen, en in het algemeen het
verlenen van hulp in soortgelijke gevallen, vooral aan personen die niet of onvoldoende in
aanmerking komen voor hulp door openbare instellingen van sociale zorg.'
De stichting geeft uitvoering aan haar doelstelling door het verlenen van financiële steun in de
vorm van een gift aan individuele personen die door bijzondere omstandigheden in financiële
problemen zijn geraakt – de zogenaamde sociale aanvragen – en personen die voor studie of
opleiding onvoldoende financiële middelen hebben, of voor zeer begaafde studenten – de
zogenaamde studieaanvragen. Voorts is er een beperkt budget voor financiële steun aan
Rotterdamse kunstenaars.
Algemeen
De Stichting BLB kent een gebroken boekjaar. Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
De Stichting BLB is door de Belastingdienst bij beschikking aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
Dossiernummer Registratie en Successie Belastingdienst: 7441
Fiscaal nummer: 815307585
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41125443
Aanmeldingsnummer Autoriteit persoonsgegevens p-0018132
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Activiteiten en Beleid
De feitelijke activiteiten en werkzaamheden van de Stichting BLB bestaan uit het toekennen van
giften aan natuurlijke personen voor sociale noden of studiekosten. De sociale aanvragen worden
ingediend via een hulpverlener, de studieaanvragen worden ondersteund door een decaan of
andere medewerker van de betreffende opleidingsinstelling.
De Stichting BLB behandelde conform de doelstelling in het boekjaar 2017/2018, 584
subsidieverzoeken voor sociale en studie aanvragen, dit is een lichte stijging in vergelijking tot
vorig boekjaar. Ook het totaal uitgekeerde bedrag € 491.554,11 is gestegen. Naar verwachting zal
het aantal verzoeken in het jaar 2018/2019 ongeveer gelijk blijven.
De financiële ondersteuning geschiedt door toekenningsbesluiten die door het gehele bestuur
worden genomen na voorbereiding door een op zijn deelterrein deskundig portefeuille-houdend
bestuurslid.

In het boekjaar 2017/2018 zijn de gehonoreerde aanvragen verdeeld in de volgende categorieën:

Sociale aanvragen

Ontvangen 297
Toegewezen 230
Kunst aanvragen
Ontvangen 7
Toegewezen 5
Studiekosten aanvragen
Ontvangen 104
Toegewezen 53
buitenlandse studie/stage
Ontvangen 175
Toegewezen 107
1 Aanvraag betreffende begeleiding en huisvesting van jongeren studerende
bij het Scheepvaart en Transport College

€ 252.045
€
7.668
€ 88.461
€ 114.880
€

28.500

Het bestuur vergadert zeven maal per jaar waarvan minimaal één beleidsvergadering waar het
gevoerde beleid en eventuele aanpassingen hierin voor de komende tijd worden besproken. Voor
het laatst vond deze vergadering plaats op 11 december 2018. In deze vergadering is dit
bestuursverslag/beleidsplan vastgesteld. Tijdens de beleidsvergadering is bepaald dat ook het
komend jaar het bestuur het beschikbare budget zal besteden conform bovenstaande verdeling in
categorieën sociale en studieaanvragen. Het bestuur streeft er jaarlijks naar het beschikbare
budget zoveel mogelijk uit te geven en slaagt daar gemiddeld genomen ook in.
Beleidsoverleg
In het beleidsoverleg zijn onder meer de navolgende uitgangspunten nog eens vastgelegd:
-Het bestuur werkt in voorkomende gevallen samen met diverse studiefondsen en fondsen
voor sociale doeleinden en individuele noden in Rotterdam en Amsterdam en er vindt
regelmatig overleg met deze fondsen plaats.
-Het bestuur heeft de afspraak met het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam dat urgente sociale
Rotterdamse aanvragen die bij ons binnenkomen zullen worden doorgestuurd naar dit fonds.
Het FBNR stuurt op haar beurt de minder urgente sociale aanvragen door naar Stichting BLB.
-Het bestuur heeft aan het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam in boekjaar 2018/2019 een gift van
€ 40.000,-- voor noodhulp in 2019 toegezegd. Dit bedrag zal worden overgemaakt na ontvangst
van verantwoording op naam en bedrag van onze gift voor noodhulp in 2018 gedaan in
boekjaar 2017/2018 van € 40.000,--.
-Het bestuur heeft aan het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam € 20.000,-- ter beschikking
gesteld voor noodhulp in 2018. Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam mag volgend jaar na
verantwoording van de gift op naam en doelstelling van 2018 opnieuw een aanvraag voor
noodhulp 2019 indienen.
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-Het bestuur overlegt jaarlijks met decanen van de universiteiten en of hogescholen in
Amsterdam en Rotterdam. Gesproken wordt onder andere over consequenties van
gewijzigde regelgeving van de overheid.
-Aanvragen voor studiekosten in het MBO zullen in principe behoudens bijzondere omstandigheden
alleen voor een laatste jaar worden gehonoreerd.
-Beleidsbepaling ten opzichte van juridische kosten: Vanwege steeds hogere eigen bijdragen en
andere kosten die aanvragers moeten betalen wordt als volgt besloten: Als er geen
voorliggende voorzieningen zijn en indien een bijzondere situatie hierom vraagt, kan wel een
gift worden toegekend, maar in principe zal niet worden bijgedragen aan honoraria van
advocaten.
-Aanvragen van buitenlandse studenten voor studiekosten in Rotterdam en Amsterdam zullen in
principe alleen voor een laatste studiejaar worden gehonoreerd. Aanvragen van deze studenten
voor een buitenlandse studie of stage zullen worden afgewezen.
-Tijdens het beleidsoverleg is ook aandacht besteed aan geldende privacywetgeving. Bekeken is of
het fonds voldoet aan de geldende privacyregels en waar nodig zijn maatregelen getroffen om zo
zorgvuldig mogelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit punt zal jaarlijks terugkeren op de
agenda.
De komende jaren zal het bestuur doorgaan met de implementatie van het hiervoor gestelde.
Jaarlijks wordt het jaarverslag van de Stichting BLB gepubliceerd in het jaarverslag van de
Stichting Bevordering van Volkskracht en de gelieerde stichtingen, dat ruim verspreid wordt in de
stad Rotterdam, zodat potentiële aanvragers kennis kunnen nemen van het bestaan van de
Stichting BLB en haar activiteiten. Over het boekjaar 2017/2018 zal in december 2018 een
jaarverslag verschijnen volgens een vaste traditie.
De Stichting BLB beschikt over een website www.volkskracht.nl waar voor aanvragers duidelijk de
doelstelling van de stichting en de aanvraagprocedure staan vermeld. Deze website wordt
regelmatig aangepast. De website wordt veelvuldig geraadpleegd en blijkt een zeer doeltreffend
communicatie-middel met de doelgroep van aanvragers/begunstigden.
BLB staat tevens vermeld op de website van de Vereniging Rotterdamse Fondsen alwaar men kan
zoeken naar fondsen op naam en doelstelling binnen Rotterdam.
Via de website van Stichting BLB worden tevens de gegevens gepubliceerd in het kader van de
ANBI registratie.
Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur
Het bestuur van de Stichting BLB bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris alsmede
vier algemeen bestuurders.
Ieder bestuurslid heeft één stem en is volledig onafhankelijk.
Beleggingsbeleid
De dubbele opdracht van instandhouding van het vermogen en bestemming van de
vermogensopbrengst aan de statutaire doelstelling wordt consciëntieus uitgevoerd.
Vermogensschommelingen worden met een lange termijn beleid tegemoet getreden.
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De Stichting BLB betrekt haar gelden uit opbrengst van vermogen dat is ondergebracht bij de
Stichting Administratiefonds Rotterdam.
Tijdens de bestuursvergadering van de Stichting Bevordering van Volkskracht zullen met het
bestuur van de Stichting Administratiefonds Rotterdam/Stichting Administratiefonds Volkskracht in
aanwezigheid van de accountant het te voeren beleggingsbeleid en de jaarrekening over het
boekjaar 2017/2018 worden besproken. Deze jaarrekening is tevens besproken in de
beleidsvergadering van de Stichting BLB op 11 december 2018.
Uitkeringsbeleid
Het bestuur heeft het budget voor het boekjaar 2018/2019 met inachtneming van de omvang van
het vermogen en van de revenuen in het afgelopen jaar wederom vastgesteld op € 495.000,--. Dit
bedrag is inclusief de bijdrage van € 28.500,-- uit het Deddes Fonds, inclusief giften voor
Rotterdamse Kunstenaars die worden gefinancieerd uit gelden van de Dr. A.J. Teychiné Stakenburg
Stichting te weten € 12.500,-- en inclusief een bijdrage van € 5.000,-- van de Jurriaanse Stichting
ten behoeve van studenten. Jaarlijks wordt tussen 3% en 4% van het vermogen uitgegeven,
waarmee beoogd wordt op lange termijn de inflatie bij te houden doch niet aan overvloedige
fondsvorming te doen.
Over het boekjaar 2017/2018 zijn de uitkeringen binnen het budget. Dat blijkt ook uit de externe
accountantsrapportage.
Afwezigheid van winstoogmerk
De Stichting BLB heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit de statuten en uit de feitelijke
werkzaamheden.
Werving van gelden
De Stichting BLB werft niet actief gelden.
De stichting betrekt haar gelden uit opbrengst van vermogen dat is ondergebracht bij de Stichting
Administratiefonds Rotterdam. Deze stichting heeft als doelstelling:
'het voor rekening en risico van het beleggingsfonds AFR beleggen van aan de stichting
voor dat doel toevertrouwd vermogen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en
ander verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn'.
Beschikking over het vermogen van de stichting
Op grond van de statuten van de Stichting BLB en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele
(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.
Een en ander is vastgelegd in artikel 7 van de statuten:
'1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet anders
voortvloeit. De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende leden, bij voorkeur voorzitter en secretaris.
Bestemming liquidatiesaldo
De statuten bepalen het volgende over het liquidatiesaldo van de Stichting BLB (Artikel 12 lid 1):
'Bij ontbinding van de stichting zal uit haar kapitaal aan de Stichting Boymans-van
Beuningen te Rotterdam een gift worden gedaan als door de laatste bestuurders te bepalen
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tot aankoop van een of meer schilderijen, terwijl het resterende door het bestuur, indien de
(aan de Stichting Bekker-la Bastide-Fonds gelieerde) Stichting Bevordering van Volkskracht
als dan nog bestaat en reden van bestaan heeft, aan deze stichting zal worden uitgekeerd,
en anders zal worden aangeboden voor de helft aan de gemeente Rotterdam en voor de
wederhelft aan de gemeente Amsterdam met het verzoek daaraan een bestemming te
geven zoveel mogelijk met het streven van de stichting in overeenstemming'.

Beheer
Beschrijving administratieve organisatie
De Stichting BLB beschikte in het boekjaar 2017/2018 over 0,55 fte (secretariaatsmedewerkster),
die op het bureau ook werkzaamheden verricht voor de gelieerde stichtingen.
De financiële administratie van de Stichting BLB wordt gevoerd door (het hoofd van) de
boekhouding van NautaDutilh, notarissen advocaten belastingadviseurs te Rotterdam.
Beloning beleidsbepalers
Alle bestuurders ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 140,-- per maand. Behoudens
uitzonderingen worden door de beleidsbepalers geen kosten in rekening gebracht.
Namen bestuurders
Dhr. ing. J. Lottman (voorzitter)
Mw. H. Schmit Jongbloed(secretaris)
Dhr. A.H. Blommers (penningmeester)
Dhr. prof. Dr. D.J.G.M. Duncker
Mw. mr. I.J.A. Schellekens-Franssen
Mw. A. van Dijk, BBA/BFA
Mw. Drs. F.J. IJsinga-van Boxsel
Contactgegevens voor:
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
Postbus 1110
3000 BC Rotterdam
Weena 800
3014 DA Rotterdam
Tel. 010-2240299
email: bekker@volkskracht.nl website: www.volkskracht.nl
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tijdens kantooruren.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN Stichting Bekker-la Bastide-Fonds OVER
DE PERIODE 1 JULI 2017 TOT EN MET 30 JUNI 2018
1-7-2017 / 30-6-2018
€
€

Opbrengst beleggingen
Ontvangen fondsen
Rente
Ontvangen Stichting Oudaan

6
7

1-7-2016 / 30-6-2017
€
€

515.883
17.500
84
48.250
581.717

8

1.029.377
17.500
629
1.047.506

Lasten

Algemene kosten
Uitkeringen

9
10

67.207
487.499

Som der lasten
SALDO VAN BATEN EN LASTEN

64.876
441.029
554.706

505.905

27.011

541.601

27.011

541.601

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Kapitaal

Bestemming saldo
Onttrekking/toevoeging kapitaal
Onttrekking hulpfonds Maria Moll
Toevoeging hulpfonds Rotterdamse kunstenaars
Onttrekking hulpfonds Lodewijk Pincoffs

2018
€
45.925
-21.610
4.833
-2.137
27.011

2017
€
564.525
-23.138
214
541.601

