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Vooraf: 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Wassenaarse Hulpverlening. Het plan omvat een 
overzicht van de doelstellingen en de werkzaamheden van de stichting en het geeft inzicht in de 
werving, het beheer en de besteding van de fondsen.  
Deze versie van het beleidsplan heeft betrekking op de jaren 2017 tot en met 2021. Zo nodig zal het 
bestuur van de stichting het beleidsplan regelmatig actualiseren.  
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden.  
 
 
 
 
 
 
Ondertekend door het bestuur van de Stichting Wassenaarse Hulpverlening op       december 2017: 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Voorzitter: de heer C.B. Aptroot 
Burgemeester van Wassenaar  
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Secretaris: de heer P.S.M. Buschman 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Penningmeester: de heer R.W. baron Snouckaert van Schauburg 
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2 Doelstelling en actueel beleid 
 
De statuten van de Stichting melden dat volgens het schrijven op 11 oktober 1881 van de 
Hofmaarschalk van Prins Frederik der Nederlanden, door de erfgenamen van de prins aan de 
Burgemeester van Wassenaar een bedrag van NLG2.000 is geschonken. Dit was bestemd voor de 
“algemene armen der gemeente Wassenaar”. Teneinde deze schenking bestemming te geven werd 
in datzelfde jaar de Wassenaarse Spijskokerij in het leven geroepen met als doel gedurende de 
wintermaanden tegen kostprijs spijzen ter beschikking te stellen van behoeftige ingezetenen. Later 
werd als gevolg van gewijzigde maatschappelijke verhoudingen in plaats van de Wassenaarse 
Spijskokerij de Wassenaarse Instelling tot Hulpverlening in Bijzondere Gevallen in het leven geroepen 
met als doel het lenigen van nood onder ingezetenen van Wassenaar in bijzondere gevallen.  
Later zijn de maatschappelijke verhoudingen wederom zodanig veranderd dat naar een nieuwe 
rechtsvorm en formulering van de doelstelling is overgegaan, waarbij aansluiting is gezocht aan 
hetgeen de erfgenamen van de prins bedoeld hebben. En hierdoor is de Stichting Wassenaarse 
Hulpverlening op 7 april 1995 in het leven geroepen.  
Deze stichting heeft overeenkomstig de statuten als doel het lenigen van nood onder ingezetenen 
van Wassenaar, daar waar de Algemene Bijstandswet of andere regelingen van het Rijk, de provincie 
of de gemeente geen toepassing vinden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De 
Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle rechtens daartoe geoorloofde middelen. Elke 
activiteit gericht op het behalen van winst is uitgesloten.  
 
In de huidige praktijk voldoet de stichting aan haar doelstelling door op regelmatige basis 
schenkingen te doen aan personen of families in Wassenaar die behoefte hebben aan iets extra’s dat 
ze zelf niet kunnen veroorloven. Dit kan zijn in de vorm van geldschenkingen maar ook in natura.  
 
Het vermogen van de Stichting Wassenaarse Hulpverlening wordt opgebouwd uit schenkingen uit 
het  vermogen van de oprichter, alsook met subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten 
van derden en met opbrengsten uit de beleggingen van de stichting. De stichting zal de opbrengsten 
van dit vermogen gebruiken in het kader van de statutaire doelstelling. 
 

3 Werkzaamheden van de stichting 
 
De werkzaamheden van de Stichting bestaan onder meer uit het overeenkomstig het statutaire doel, 
geven van financiële steun aan ingezetenen van de gemeente Wassenaar die hier behoefte aan 
hebben. Daarnaast wordt het vermogen van de stichting zodanig geïnvesteerd dat de stichting 
middels inkomsten uit haar vermogen voor lange tijd in staat zal zijn om aan haar statutaire 
doelstelling te voldoen.  
 
De Stichting Wassenaarse Hulpverlening is opgericht voor onbepaalde tijd en zal haar activiteiten 
blijven uitoefenen zolang het vermogen de stichting in staat stelt de statutaire doelstelling te 
realiseren.  
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3.1 De statutaire doelstelling en uitwerking in de praktijk 
 

De statutaire doelstelling van de Stichting Wassenaarse Hulpverlening luidt als volgt: 
 

1. De Stichting heeft ten doel het lenigen van nood onder ingezetenen van Wassenaar, daar, 
waar de Algemene Bijstandswet of andere regelingen van het Rijk, de provincie of de 
gemeente geen toepassing vinden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle rechtens daartoe geoorloofde 
middelen. Elke activiteit gericht op het behalen van winst is uitgesloten. 

 
Binnen deze statutaire bepalingen tracht de Stichting Wassenaarse Hulpverlening haar doelen in de 
praktijk voornamelijk te realiseren door het geven van herkenbare bijdragen aan doelen met een 
specifiek karakter. In de praktijk komt dit veelal neer op het schenken van goederen in natura waar 
behoefte aan is bij armlastige inwoners van Wassenaar. Het bestuur prefereert dit boven giften die 
slechts als marginale bijdrage in een grotere geldstroom vallen.  
 

3.2 Het bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting Wassenaarse Hulpverlening wordt gevormd door de volgende drie 
natuurlijke personen:  
 
Naam Functie 
De heer C.B. Aptroot, burgemeester van 
Wassenaar 

Voorzitter 

De heer P.S.M. Buschman Secretaris 
De heer mr R.W. baron Snouckaert van 
Schauburg  

Penningmeester 

  
  
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.  
 

4 Werving van fondsen 
 
De stichting is een vermogensfonds en zal in beginsel geen fondsenwervende activiteiten 
ondernemen. Het bestuur van de stichting verwacht dat met het verkrijgen van de ANBI-status, het 
vermogen van de stichting in de komende jaren door additionele schenkingen, erfstellingen en 
legaten verder zal toenemen. De stichting zal hiervoor open staan. Daarnaast zullen inkomsten 
gegenereerd blijven worden door opbrengsten van het huidige vermogen, zoals dividend, coupon- en 
bankrente. 
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5 Beheer en administratie van het vermogen 

5.1 Het vermogensbeheer 
De Stichting Wassenaarse Hulpverlening heeft het advies van het beheer van het vermogen 
uitbesteed aan een professionele vermogensbeheerder: ABN AMRO.  Daartoe is met ABN AMRO 
voor het beheer een Fondsadvies Pluscontract afgesloten. Hierdoor wordt het bestuur in staat 
gesteld zich volledig te richten op het realiseren van de doelstelling van de stichting. Tegelijkertijd zal 
het bestuur de verrichtingen van de beheerder nauwgezet volgen en de adviezen neergelegd door de 
beheerder, periodiek in overweging nemen. 
 
Het beleid van het bestuur inzake de beleggingen is: 

1. het risico van grote koersschommelingen beperken. Derhalve is gekozen voor een matig 
offensief risicoprofiel.  

2. het genereren van een zo groot mogelijke inkomstenstroom uit de beleggingen in de vorm 
van dividend en/of rente, waardoor het schenkingsbudget wordt gemaximaliseerd.  

 
ABN AMRO brengt voor de activiteiten een beheer/advies vergoeding in rekening van 0,175% 
exclusief BTW per kwartaal.  
 
Thans zijn de mogelijkheden voor het beleggen in vastrentende waarden, gerelateerd aan rendement 
en risico bijna nihil. Een relatief groot gedeelte van de te beleggen gelden staat derhalve momenteel 
beschikbaar op een bankrekening. 
 

5.2 De administratie van (het vermogen van) de stichting 
De stichting heeft de administratie van het vermogen inclusief het maken van de jaarrekening 
opgedragen aan een professioneel administratiekantoor in Den Haag: Capital Support. Het 
jaarverslag zal mede omvatten een volledig transparant overzicht in de omvang en samenstelling van 
het vermogen, de inkomsten en de uitgaven alsmede een toelichting hierop. 
Capital Support brengt voor deze activiteiten een jaarlijks (geïndexeerd) tarief van € 442,63 (excl. 
BTW) in rekening. Overige taken die de stichting van tijd tot tijd verzoekt of die voortvloeien uit 
wettelijke verplichtingen, zal Capital Support op urenbasis declareren. 
 

6 De opbouw en besteding van het vermogen 
 

6.1 De opbouw van het vermogen 
Het initiële vermogen van de Stichting Wassenaarse Hulpverlening werd reeds in 1881 gevormd door 
een gift van de oprichter ten bedrage van NLG 2.000 en door latere schenkingen van diverse 
personen en instellingen. Na het verkrijgen van de ANBI status zal de stichting in de positie verkeren 
om meer schenkingen en giften te ontvangen van particulieren en andere stichtingen die het doel 
van de Stichting Wassenaarse Hulpverlening behartigen. Bovendien zullen de extra giften aan de 
stichting voorkomen dat de stichting inteert op haar vermogen. En tenslotte zal de stichting met deze 
extra giften die zij dankzij de ANBI status verwacht te ontvangen, beter in staat zijn haar doel te 
verwezenlijken.  
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6.2 Besteding tijdens looptijd 
Het bestuur heeft ten doel jaarlijks het positieve resultaat van de inkomsten en uitgaven van het 
betreffende jaar uit te keren aan goede doelen. Indien het bestuur dit nodig acht, zullen incidenteel 
giften of schenkingen over meerdere jaren aan een project worden uitgekeerd. Hierbij wordt name 
gedacht aan een handreiking voor het oplossen van sociaal maatschappelijke problemen van 
individuele personen die woonachtig zijn in de gemeente Wassenaar. Hiertoe wordt voor de 
komende vijf jaren het budget gehanteerd overeenkomstig de Financiële Prognose (punt 7). Dit 
budget wordt bijgesteld als de hiervoor relevante factoren wijziging ondervinden, bijvoorbeeld als 
het fondsvermogen door additionele schenkingen in omvang toeneemt. 
 

6.3 Bij beëindiging  
Bij eventuele beëindiging of ontbinding van Stichting Wassenaarse Hulpverlening zal een batig saldo 
worden uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen instelling met een gelijk of soortgelijk 
doel als dat van de stichting. Dit komt overeen met de statuten van de stichting (artikel 12.6).  
 
 

7 Financiële Prognose 
 
Financiële prognose voor de jaren 2017-2021     

  Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 

Inkomsten uit              

vermogen (dividend/rente)   4500 4500 4500 4500 4500 

              

Donaties    4000 4000 4000 4000 4000 

              

Uitgaven aan              

Doelstelling   -7000 -7000 -7000 -7000 -7000 

              

Algemene kosten   -1600 -1600 -1600 -1600 -1600 

Activa/eigen vermogen   0 0 0 0 0 

 
 

8  Rechtsvorm, inschrijving, fiscaal nummer 
De Stichting Wassenaarse Hulpverlening is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
koophandel onder nummer 41159123 en is statutair gevestigd te Wassenaar. Het bezoekadres van 
de stichting is Johan de Wittstraat 45, 2242LV Wassenaar. Het fiscaal nummer (RSIN) van de stichting 
is 80389827.  
 
 
 
 
 


