Stichting Hendrik Backers
Postbus 4393, 3006 AJ Rotterdam
1. Contactgegevens
Adres: Postbus 4393, 3006 AJ Rotterdam
Website: www.rotterdamsefondsen.nl
RSIN/fiscaal nummer: 805841799
2. Doelstelling
De doelstelling van de Stichting is:

Het geven of doen geven van onderwijs op basis- en middelbare scholen en het
beschikbaar stellen van gelden en leermiddelen en het verrichten van handelingen,
welke geacht kunnen worden in verband te staan met het geven van onderwijs.
3. Beleid
De instelling tracht haar doelstelling op de volgende wijze te bereiken:
De Stichting is een vermogensfonds. De Stichting beoogt uit het beperkte, aan haar
ter beschikking staande vermogen gelden te doneren ten behoeve van de hiervoor
beschreven gebieden. De Stichting heeft slechts inkomsten uit haar vermogen. De
Stichting werft geen fondsen. Het vermogen van de Stichting wordt op voorzichtige
wijze belegd.
Het streven van de Stichting is het vermogen van de Stichting in stand te houden,
waar mogelijk rekening houdend met inflatie; de Stichting streeft er naar over de
jaren gemiddeld subsidies uit te keren ter hoogte van de opbrengst van haar
vermogen waarop de kosten van de stichting en inflatie in mindering zijn gebracht.
Subsidies zullen in het algemeen slechts gegeven worden aan organisaties die
werkzaam zijn op de hiervoor beschreven gebieden. Slechts bij uitzondering zal
subsidie worden verstrekt aan individuen.
Het vermogen van de Stichting wordt op de volgende wijze beheerd.
Het vermogen wordt op conservatieve wijze beheerd, waarbij het Bestuur gebruik
maakt van de diensten van een eerste klas Nederlandse bank. Doelstelling van het
beheer is om het vermogen, op termijn, tenminste in stand te houden.
Het vermogen van de instelling wordt op de volgende wijze besteed.
Op dit moment heeft het bestuur gekozen voor één onderwijsproject waaraan
gedurende tenminste drie jaar het gehele budget ter beschikking wordt gesteld.
4. Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen (december 2018):
Drs M.L. Castendijk, voorzitter
Drs R.E.F. Huijgen, secretaris
Drs R.P.M. de Kuyper, penningmeester
I.C.T. Rademaker-Huijgen, bestuurslid
Mr C.S. Rodrigues Pereira-de Kuyper, bestuurslid
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Het beloningsbeleid van de instelling luidt als volgt:
De Stichting heeft niemand in dienst. Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd.
De Stichting maakt zo - beperkt mogelijke - marktconforme kosten ten behoeve van
een adequate administratie en verantwoording van haar activiteiten.
5. Activiteiten
De instelling heeft in het afgelopen boekjaar de volgende activiteiten uitgeoefend:
De Stichting heeft in het jaar 2018 een donatie toegekend aan het leercentrum van
Stichting Excelsior4All.
Verder heeft de Stichting geen activiteiten uitgeoefend.
6. Financiën
De staat van baten en lasten en de balans van de instelling over het afgelopen
boekjaar (2018) luiden als volgt:

Baten
Resultaat beleggingen
Rente
Totale baten

€
€
€

(24,767.10)
(24,767.10)

Lasten
Bankkosten
Beheervergoeding
Overige kosten
Donaties
Totale lasten

€
€
€
€
€

60.00
7,876.90
582.15
15,000.00
23,519.05

Resultaat 2018

€

(48,286.15)

Balans 31-12 2018
Effectenportefeuille
Liquide middelen

€ 583,359.00
€ 10,945.32

Totaal

€ 594,304.32

Vermogen 01-01 2018
Resultaat 2018
Vermogen 31-12 2018
Schulden (kort)
Totaal

€
€
€
€
€

627,590.47
(48,286.15)
579,304.32
15,000.00
594,304.32
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De instelling heeft in het afgelopen boekjaar (2018) de volgende bestedingen
gedaan: Zie de staat van baten en lasten.
De instelling heeft het voornemen om in het komende boekjaar (2019) een bedrag
van totaal € 15.000,= te donderen

Datum: 8 februari 2019

