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Contactgevens:  

Van Beek – Donner Stichting 

Secretariaten aan de Maas, Schiekade 77, 3033 BE Rotterdam 

010 – 466 58 12 of secretariaat@vanbeekdonnern.nl 

www.vanbeek-donnerstichting.nl 

RSIN/fiscaal nummer 805042611 

De Van Beek – Donner Stichting staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 41126249 en is statutair gevestigd te Rotterdam.  

Doelstelling en beleid 

De Stichting helpt meisjes en vrouwen die in Rotterdam wonen, werken of studeren 

bij het voltooien van een opleiding zodat zij economisch zelfstandig kunnen worden. 

De Stichting steunt ook projecten die een bijdrage leveren aan de ontplooiing en het 

economisch zelfstandig worden van meisjes en vrouwen in Rotterdam. Alleen 

meisjes en vrouwen die geen recht op een lening, een uitkering of aanspraak kunnen 

maken op een andere voorliggende voorziening, kunnen voor steun in aanmerking 

komen. Het bestuur handelt daarbij in lijn met het in 2019 vastgestelde meerjaren 

beleidsplan.  

Vermogen 

Het vermogen van de Stichting bestaat uit het beginkapitaal dat de oprichtster ter 

beschikking stelde, vermeerderd met de opbrengsten van de beleggingen. Het 

bestuur heeft een beleggingsstatuut vastgesteld en een externe vermogensregisseur 

aangesteld. De opbrengsten van het vermogen worden geheel besteed aan de 

doelstelling en de kosten die de instandhouding van het vermogen en de 

administratie van de aanvragen en afhandeling daarvan, met zich meebrengen.  

Bestuur 

Mevrouw mr. M. van den Hoogen, voorzitter.  

De heer R. Post, penningmeester 

Mevrouw mr. S. Groen, secretaris, 

Mevrouw R. Kraaij, bestuurslid 

De heer S. de Jong, bestuurslid 



Van Beek – Donner Stichting 2019 
 

2 

 

Het bestuur wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door Stichting Secretariaten 

aan de Maas. Het bestuur werkt onbezoldigd. Elk bestuurslid krijgt een  

onkostenvergoeding van € 500 per jaar. 

Financiën 2019 

De staat van baten en lasten van de Van Beek – Donner Stichting over het afgelopen 

boekjaar is:  

Baten 2019  Ontvangen dividend    €      46.047 

Interest      €           991 

Koersresultaten     €  1.195.661 

 

Totaal baten      €  1.242.699 

Lasten 2019  Doelbestedingen     €     234.211 

 Algemene kosten     €      49.832 

 Kosten effecten     €       95.729  

Totaal lasten      €     379.772            

Resultaat boekjaar  2019     €     862.927  

Met dit resultaat wordt net niet het negatieve resultaat van 2018 (ad - € 892.739) 

gedekt. 

Toelichting: Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengsten en alle 

hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. 

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze worden gerealiseerd. Verliezen 

worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De van Beek – 

Donner Stichting heeft in het boekjaar 2019 de volgende bestedingen gedaan:  

Van het te besteden bedrag is € 50.000 geschonken aan het Fonds Bijzondere Noden 

Rotterdam en € 37.000 aan projecten. De overige € 147.211 is besteed aan de 

opleidingskosten, leefgeld en huisvesting van 76 studentes.  
 

Voornemens 2020 

De Van Beek – Donner Stichting heeft het voornemen om de opbrengsten van het 

vermogen ook in 2020 te besteden aan individuele meisjes en vrouwen en projecten 

in Rotterdam die het bestuur overeenkomstig de doelstelling steunt.  

Het bestuur, 16 juni 2020 


