
 
FORMULIER m.b.t. publicatieverplichting van anbi’s (2019) 
  
Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam - STOER  
 
1. Contactgegevens  
 
Naam: Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam, bij afkorting genaamd STOER  
Emailadres: secretariaat@stichting-stoer.nl  
Website: www.rotterdamsefondsen.nl  
RSIN : 809702149 
KvK-nummer: 41126068  
 
2. Doelstelling  
 
De doelstelling van de instelling is het verlenen van financiële steun aan onderzoek, studie en 
publicaties op financieel-economisch gebied en het ondersteunen van culturele activiteiten in het 
bijzonder te Rotterdam.  
 
3. Beleid  
 
STOER tracht haar doelstelling op de volgende wijze te bereiken:  
Het doen van uitkeringen aan vooraf door Stichting Erasmus Trustfonds (SET) getoetste en bij SET 

ingediende voorstellen voor activiteiten (studie, onderwijs, onderzoek, publicaties, promoties, prijzen 

e.d.) op het gebied van het recht en/of de leer van het geldwezen/geldverkeer en op het gebied van 

het effecten/effectenverkeer aan de economische en juridische faculteit van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam, alsmede het verstrekken van vaste bijdragen aan een aantal grotere Rotterdamse 

culturele instellingen. Er worden geen aanvragen in behandeling genomen.  

STOER verkrijgt haar middelen uit inkomsten uit het aan de stichting toebehorend belegd vermogen. 
Het vermogen wordt beheerd krachtens een door de stichting gesloten beheerovereenkomst door 
een Nederlandse bankinstelling. De stichting kent een beleggingscommissie bestaande uit de 
voorzitter en penningmeester die regelmatig het beheer van het vermogen afstemt en 
verantwoording aflegt aan het bestuur. De jaarstukken worden voorzien van een 
samenstellingsverklaring door de accountant. Voorts is met betrekking tot belegging van gelden en 
met inachtneming van de statuten het volgende beleggingsbeleid vastgesteld:  
1. 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.  
2. Het vermogen van de stichting dient de continuïteit van de voorziene werkzaamheden, passend 
binnen haar doelstellingen, te waarborgen.  
3. Het bestuur geeft uiting aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door te kiezen voor een 
duurzame beleggingsaanpak in het beheer van het vermogen.  
 
4. Baten en lasten van STOER over het boekjaar 2019  
 
Lasten 2019  
Jaarlijks terugkerende uitkeringen EUR 36.250  
Netto overige kosten    EUR   7.344 
Totaal der lasten    EUR 43.594  
 



Baten 2019 
Inkomsten uit vermogen   EUR 210.984  
Totaal der Baten    EUR 210.984 
 
Resultaat 2019 
Het resultaat in 2019 bedroeg   EUR 167.390  
 
Toelichting op staat van baten en lasten  
De jaarlijks terugkerende uitkeringen van EUR 36.250 in 2019 betreffen bijdrages zoals hiervoor 
bedoeld via SET en uitkeringen aan (culturele) instellingen, zoals Vrienden van Museum Boijmans 
Van Beuningen, Museum Rotterdam, Diergaarde Blijdorp, Maritiem Museum, Chabot Museum, 
Vrienden RPhO, Belvédère en Classic Young Masters.  
 
5. Bestuur  
 
Het bestuur bestaat eind 2019 uit de volgende personen:  
Drs J.H. van Dorp, voorzitter  
Mr M.E. Reimers-Stijger, secretaris  
Mr Chr. Meijers, penningmeester 
Mr W. van Sikkelerus-de Jong, bestuurslid.  
Mevrouw Reimers-Stijger heeft in november 2019 de secretarisrol van mevrouw Van Sikkelerus-de 
Jong overgenomen.   
Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend. Eventuele onkosten worden vergoed.  
 
6. Activiteiten 
  
In het jaar 2019 hebben twee bestuursvergaderingen plaatsgevonden.  
STOER is lid van de Vereniging Fondsen in Nederland (FIN ) en van de Vereniging Rotterdamse 
Fondsen, waarvan de vergaderingen en werkgroepen door het bestuur worden bezocht.  
Voorts worden vergaderingen bezocht van instellingen waar de stichting belangen in heeft.  
 
STOER heeft het voornemen om in 2020 maximaal de volgende bestedingen te doen, voor zover 
passend binnen de doelstellingen van STOER:  
- EUR 30.000 aan vaste begunstigden zoals hiervoor bedoeld;  
- EUR 30.000 voor het doen van uitkeringen aan vooraf door SET getoetste en bij SET ingediende 

voorstellen voor activiteiten (studie, onderwijs, onderzoek, publicaties, promoties, prijzen e.d.) 
op het gebied van het recht en/of de leer van het geldwezen/geldverkeer en op het gebied van 
het effecten/effectenverkeer aan de economische en juridische faculteit van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam.  
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