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FORMULIER m.b.t. publicatieverplichting van anbi’s (2019) 
 

 
 

Henri Bernard Stichting 
 

 
1. Contactgegevens  
 
Naam:   Henri Bernard Stichting 
Adres:     Aelbrechtskolk 2 
Postcode en woonplaats:    3024 RE Rotterdam  
Telefoon: 010-4771637 
Emailadres: galerieaelbrecht@planet.nl 
Website:          www.rotterdamsefondsen.nl 
RSIN :  814191034 
 
2. Doelstelling 
 
Het doelstelling van de instelling is het algemeen belang te dienen door geldelijke steun te 
verlenen aan kunstenaars die daaraan behoefte hebben alsmede aan door de 
Erasmusuniversiteit aan te wijzen studenten teneinde hen in staat te stellen te studeren of 
hun studie te voltooien; 
 
3. Beleid 
 
De instelling tracht haar doelstelling op de volgende wijze te bereiken: 
Het verstrekken van uitkeringen 
De stichting heeft zich aangesloten bij de Vereniging van Fondsen in Nederland, FIN cluster 
kunst en onderwijs alsmede bij de Vereniging Rotterdamse Fondsen waarbij de stichting 
wordt vermeld op het webportal en via welk portal aanvragen binnenkomen. 
Voorts worden kontakten gelegd met de studentendecanen van de Erasmusuniversiteit voor 
het indienen van aanvragen alsmede met het Erasmus Trustfonds. 
 
 
De instelling werft haar middelen op de volgende wijze: 
Herbelegging en Inkomsten uit belegd vermogen 
 
Het vermogen van de instelling wordt op de volgende wijze beheerd: 
Het vermogen van de stichting afkomstig uit een nalatenschap wordt beheerd door een 
bankinstelling waarbij de liggende gelden zijn gestort op een depositorekening  
De jaarstukken worden voorzien van een samenstellingsverklaring door een accountant. 
Voorts is met betrekking tot belegging van gelden en met inachtneming van de statuten het 
volgende beleggingsbeleid vastgesteld 

 
Het vermogen van de stichting bestaat onder meer uit reserves en fondsen die voor              
beleggen in aanmerking komen. Deze reserves en fondsen dienen ter ondersteuning van 
de statutaire doelen van de stichting. 

     Het vermogen van de stichting dient de continuiteit van de voorziene werkzaamheden,     
     passend binnen haar doelstellingen te waarborgen. 
     Het bestuur geeft uiting aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door te kiezen   
     voor een duurzame beleggingsaanpak in het beheer van het vermogen 
     Het bestuur legt in de jaarvergadering in mei en de daarin vast te stellen jaarrekening   
     verantwoording af van het gevoerde beleggingsbeleid en geeft inzicht in de opbrengsten  
      en de kosten. 
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Het vermogen van de instelling wordt op de volgende wijze besteed: 
Het verrichten van uitkeringen op basis van bij het bestuur van de stichting binnenkomende 
aanvragen van studenten aan de Erasmusuniversiteit 
 
4. Bestuur 
 
Het bestuur van de instelling bestaat uit de volgende personen: 
 
W.J. W. Bettink,  voorzitter 
Mr M.G. van Ravesteyn, secretaris 
J.J. Winkel, penningmeester 
 
Het beloningsbeleid van de instelling luidt als volgt: 
Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend.  
Eventuele onkosten worden vergoed 
 
5. Activiteiten 
 
De instelling heeft in het afgelopen boekjaar de volgende activiteiten uitgeoefend: 
 
Kontakten zijn gelegd met de studentendecaan van de Erasmusuniversiteit voor het 
verkrijgen van aanvragen. Daarnaast is een website ontwikkeld waar aanvragen van 
studenten via de Erasmusuniversiteit kunnen worden ingediend.  
Voorts zijn vergaderingen bezocht van de FIN Fondsen in Nederland en de vereniging van 
Rotterdamse Vermogensfondsen 
Voorts zijn er drie bestuursvergaderingen gehouden waarin beslist is omtrent ingekomen 
aanvragen. 
In 2019 is kontakt gelegd met het Erasmus Trustfonds waarbij overeengekomen is dat 
jaarlijks voor het eerst in 2020 voor een periode van drie jaar een bedrag van 10.000 Euro 
wordt uitgekeerd aan het Trustfonds teneinde daarvan studiebeurzen te verstrekken aan 
door hen in samenspraak met de stichting geselecteerde studenten. 
Financiën 

 
De balans van de instelling over het afgelopen boekjaar luidt als volgt: 
[NB niet vereist voor vermogensfondsen en kerkgenootschappen] 
 
Staat van baten en lasten van de instelling over het afgelopen boekjaar luidt als volgt: 
 
Baten  2019 
**************** 
Ontvangen Renten Banken, Koersverschillen  
vreemde valuta                                                                   742  
 ------------ 
Totaal der Baten €  742    
Lasten 2019 
*************** 
Kosten van de Banken € 473 
Contributie FIN 2019 € 400 
Contributie Ver. R’damse Fondsen 2019 € 250 
 
 ------------ 
Totaal der Lasten   € 1.123 
 
Resultaat 2019 
****************** 
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Het resultaat in 2019 bedroeg negatief € 381 
Hetgeen ten laste is gebracht van het vermogen 
 ======= 
 
    
Toelichting op staat van baten en lasten: 
Het liquide vermogen is op deposito gezet bij de bank 
 
 
De instelling heeft in het afgelopen boekjaar de volgende bestedingen gedaan: 
Uitgaven voor FIN,VRF gemaakt. 
 
De instelling heeft het voornemen om in het komende boekjaar de volgende bestedingen te 
doen: 
Bijdrage FIN en uitkeringen krachtens doelstelling op grond van aanvragen. 
Inmiddels zijn verplichtingen aangegaan voor uitkeringen aan het Erasmus Trustfonds voor 
het verstrekken van studiebeurzen en is de website voor aanvragen ontwikkeld en actief.   
 
Toelichting op de voorgenomen bestedingen: 
Verplichte bijdragen en uitkeringen krachtens bestuursbesluit 
 
Datum: juni 2020 
 


