STICHTING BEVORDERING VAN VOLKSKRACHT

Bestuursverslag 2020-2021
Inleiding
De Stichting Bevordering van Volkskracht (Stichting BVV) is opgericht door de heer W.S. Burger
op 7 november 1923.
Bij leven heeft de heer W.S. Burger aanzienlijke bedragen overgedragen aan Stichting
Administratiefonds Rotterdam, thans genaamd Stichting Administratiefonds Volkskracht (Stichting
AFV).
Bij overlijden in 1933 heeft de heer W.S. Burger onder de last van een aantal legaten Stichting BVV
benoemd tot enig en algeheel erfgenaam, zulks met het verzoek aan het bestuur van Stichting BVV
het te erven bedrag ten beheer over te dragen aan Stichting AFV.
Stichting AFV heeft ten doel de administratie en geldbelegging met aanwending van de te
ontvangen revenuen uitsluitend ten behoeve van Stichting BVV.
Statutaire doelstelling
De doelstelling van Stichting BVV is opgenomen in de statuten en luidt als volgt:
1.
De bevordering van het geestelijke en lichamelijke welzijn van de bevolking van Rotterdam.
2.
De stichting tracht het in het vorige lid aangegeven doel te bereiken door financiële steun aan
instellingen, die daaraan naar het oordeel van het bestuur behoefte hebben.
3.
De stichting betracht strikte onzijdigheid op godsdienstig en politiek gebied. Zij onthoudt zich
van steun aan of oprichting van instellingen van bepaalde godsdienstige of politieke richting.
4.
Het bestuur is geheel vrij in de wijze waarop de inkomsten van de stichting alsook haar
kapitaal geheel of gedeeltelijk voor haar doel zullen worden aangewend, waarbij het bestuur
echter wel zoveel mogelijk handelt overeenkomstig de brief van haar insteller de heer W.S.
Burger van 25 augustus 1931.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden.
Met haar doelstelling beoogt Stichting BVV dus evident het algemeen belang te dienen.
Activiteiten en beleid
De feitelijke activiteiten en werkzaamheden van Stichting BVV bestaan uit het toekennen van giften
aan instellingen, geen natuurlijke personen, die daaraan naar het oordeel van het bestuur behoefte
hebben.
Stichting BVV behandelde conform de doelstelling in het boekjaar 2020/2021 218
subsidieverzoeken voor uiteenlopende maatschappelijk relevante en niet-commerciële projecten in
Rotterdam. Daarop werd in totaal een bedrag van € 2.355.710,- uitgekeerd. Dit is inclusief het
fonds op naam H.M.A. Schadee en het fonds op naam Swart-van Essen:

Stichting Bevordering van Volkskracht
Fonds op naam H.M.A. Schadee
Fonds op naam Swart-van Essen (tot 1-1-2021)

Toegewezen
141
14
4

Bedrag
€ 1.992.634
€
48.200
€ 314.876

Het beschikbare budget voor het boekjaar 2020/2021 bedroeg € 2.150.750,-.
Het fonds op naam Swart-van Essen is met ingang van 1 januari 2021 volledig opgegaan in
Stichting BVV. Vanaf die datum zijn op naam van dit fonds geen bijdragen meer toegekend.
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De financiële ondersteuning geschiedt door toekenningsbesluiten die door het gehele bestuur
worden genomen na voorbereiding door een op zijn deelterrein deskundig portefeuille houdend
bestuurslid. Ondersteuning geschiedt over het gehele maatschappelijke Rotterdamse spectrum.
Ook dit boekjaar hebben de gevolgen van de Covid-19 pandemie een negatief effect gehad op de
hoeveelheid aanvragen. De daling was het grootst in de aanvragen voor podiumkunsten. De
verwachting is gerechtvaardigd dat het aantal aanvragen na versoepeling van de
coronamaatregelen weer zal aantrekken.
Het bestuur van Stichting BVV heeft in 2020/2021 acht keer vergaderd. Dit zijn gecombineerde
bestuursvergaderingen met de aan Stichting BVV gelieerde stichtingen: J.E. Jurriaanse Stichting,
Stichting Neyenburgh, Van Leeuwen Van Lignac Stichting, Stichting Kleijn van Willigen-Goddard en
Stichting Ivo Opstelten Fonds. In de bestuursvergaderingen wordt altijd stil gestaan bij de
actualiteiten en bestuurszaken. Verder wordt er besloten op de aanvragen van Stichting BVV en de
hierboven genoemde stichtingen. Op 11 november 2021 heeft de beleidsvergadering
plaatsgevonden. Tenslotte is in de vergadering van 9 december 2021 de jaarrekening 2020/2021
vastgesteld.
Jaarlijks brengt Stichting BVV een jaarverslag uit dat ruim verspreid wordt in de stad Rotterdam,
zodat potentiële aanvragers kennis kunnen nemen van het bestaan van Stichting BVV en haar
activiteiten. Het jaarverslag over het boekjaar 2020/2021 is in december 2021 verschenen.
Stichting BVV beschikt over een website waar voor aanvragers duidelijk de doelstelling van de
stichting en de aanvraagprocedure staan vermeld. De website wordt regelmatig geraadpleegd en
blijkt een doeltreffend communicatiemiddel met de doelgroep van aanvragers.
De website wordt in 2022 aangepast. Tegelijk met de vernieuwing van de website zal een nieuw
aanvraagmanagementsysteem worden geïmplementeerd.
Stichting BVV 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: www.volkskracht.nl worden tevens de gegevens gepubliceerd in het kader van de
ANBI-registratie. Ook het jaarverslag 2020/2021 kan men hier terugvinden.
Beleidsoverleg
Op 11 november 2021 heeft de beleidsvergadering plaatsgevonden waar het gevoerde beleid en
eventuele aanpassingen hierin voor de komende tijd zijn besproken. In het beleidsoverleg zijn
onder meer de navolgende uitgangspunten nog eens vastgelegd:
-

waar nodig zal het bestuur zelf potentiële aanvragers benaderen en hen wijzen op de
mogelijkheid een subsidieverzoek in te dienen;
bestuurders van Stichting BVV zullen regelmatig bijeenkomsten bezoeken waar subsidievragers
en -verstrekkers bijeenkomen en de stichting hier vertegenwoordigen;
het bestuur zal zich proactief opstellen naar potentiële aanvragers waar zij dit nodig of wenselijk
acht;
het bestuur zal zich kritisch opstellen ten aanzien van subsidieverzoeken voor jaarlijks
terugkerende projecten, steun aan exploitatiekosten en bijdragen aan buitenlandse reizen;
het bestuur werkt waar nodig samen met andere fondsen;
Stichting BVV beoogt niet het maken van winst.

De komende jaren zal het bestuur doorgaan met de implementatie van het hiervoor gestelde.
Het is de intentie dat aanvragers voor een bijdrage op dezelfde wijze zullen worden beoordeeld als
het voorgaande jaar, waarbij dezelfde criteria zullen worden gebruikt.
Ook de komende jaren zal het bestuur het beschikbare budget besteden conform de doelstellingen
van Stichting BVV. Het bestuur zal ernaar streven het beschikbare budget zoveel mogelijk uit te
geven. Uitkeringen worden in beginsel éénmalig per project verstrekt.
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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 langetermijnbeleid tegemoet getreden.
Stichting BVV werft niet actief gelden. De stichting betrekt haar gelden uit opbrengst van
vermogen dat ten beheer is ondergebracht bij de Stichting Administratiefonds Rotterdam.
Uitkeringsbeleid
Het bestuur heeft het budget voor het boekjaar 2021/2022 in overleg met de Stichting
Administratiefonds Rotterdam en Stichting Administratiefonds Volkskracht en met inachtneming
van de omvang van het vermogen en van de revenuen in het afgelopen jaar vastgesteld op
€ 2.440.488 (exclusief € 62.833 voor uitgaven namens het fonds op naam H.M.A. Schadee).
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.
Samenstelling bestuur
mr. drs. J.C.A.T. Frima (voorzitter)
mr. drs. T.L. Cieremans (secretaris/penningmeester)
drs. R.M. Braunstahl-Reijnhart
drs. J.A. de Bruin RA
mr. A.H. Geerling
mr. W.L. Gillis-Burleson
C.H. Klinkhamer MEL
ir. A.A. Vos
Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur
Het bestuur van de Stichting BVV bestaat thans uit een voorzitter, een secretaris/penningmeester
en in beginsel zes bestuurders. De burgemeester van Rotterdam is erevoorzitter. Ieder bestuurslid
heeft één stem en is volledig onafhankelijk.
Beloning beleidsbepalers
Alle bestuurders ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 140,- per maand, die maandelijks
wordt uitgekeerd. Behoudens uitzonderingen worden door de beleidsbepalers geen kosten in
rekening gebracht.
Algemeen
Stichting BVV kent een gebroken boekjaar. Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Stichting BVV is door de Belastingdienst bij beschikking aangemerkt als een algemeen nut
beogende instelling (ANBI).
Dossiernummer Registratie en Successie Belastingdienst: 7500
Fiscaal nummer: 0086 75 594
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41125823

Bijlage:
Verkorte staat van baten en lasten
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BIJLAGE
Boekjaar 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021
VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:

_____________________________________________
Verslag jaar
Vorig jaar
Begroting
2020-2021
2019-2020
2021-2022
_____________________________________________________
Baten
Opbrengst beleggingen
Overige baten
Totale baten
Lasten
Personeelskosten
Overige personeelskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Financiële baten en lasten
Toezeggingen boekjaar
Toezeggingen H.M.A. Schadee-fonds
Toezeggingen Swart van Essen fonds
Vervallen toezeggingen
Totaal kosten
Resultaat

0
2.305.275
__________
2.305.275

0
1.606.337
_________
1.606.337

0
2.971.321
__________
2.971.321

213.009
15.670
68.603
-172.348
1
2.022.870
50.700
315.000
-208.230
_________
2.305.275
_________
0
=======

218.600
0
41.913
-120.644
0
1.480.431
49.655
191.204
-254.822
_________
1.606.337
_________
0
=======

220.000
0
71.000
177.000
0
2.503.321
0
0
0
_________
2.971.321
_________
0
=======
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