FORMULIER m.b.t. publicatieverplichting van anbi’s 2018
1. Contactgegevens
Naam: Van Cappellen Stichting
Adres: Hoflaan 49
Postcode en woonplaats: 3062 JB Rotterdam
Telefoon: 010 414 95 95
Emailadres: t.kolff@xs4all.nl
Website: www.rotterdamsefondsen.nl
RSIN/fiscaal nummer: 8033.94.950 KvK-nummer: 41125431
2. Doelstelling
De stichting heeft ten doel de behartiging en het ondersteunen van sociale, culturele en algemene
belangen van de inwoners in de gemeenten Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en
Krimpen aan den IJssel en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt,
daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Daarnaast draagt de stichting zorg om de verzameling kunstvoorwerpen in de regentenkamer van
het Van Cappellenhuis (het voormalige stichtingsgebouw) op waardige wijze te bewaren en te
onderhouden.
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn:
- Historie van de stichting sinds 1895
- Doelstelling – ondersteuning van sociale, culturele en algemene belangen
- Gegevens over het bestuur
- Regelgeving t.a.v. de afhandeling van aanvragen
- Beheer kunstvoorwerpen collectie
3. Beleid
De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door enerzijds de continuïteit van het vermogen
veilig te stellen en anderzijds de project aanvragen die de stichting jaarlijks ontvangt, nauwkeurig te
toetsen (o.a. op de doelstellingen van de stichting) en te beoordelen of deze voor subsidiëring in
aanmerking komen; hiertoe wordt een aantal regels gehanteerd, w.o.:
- De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn;
- In beginsel worden geen bijdragen gegeven voor afstudeerprojecten, proefschriften, congressen e.d.;
- Commerciële of zakelijke projecten worden niet gesubsidieerd;
- De subsidie moet bij voorkeur een wezenlijk verschil maken voor het tot stand komen van het
project;
- Bij de beoordeling wordt tevens gekeken of het project voor de inwoners uit de eerder genoemde
gemeenten goed bereikbaar is (bijv. wanneer Rotterdam de plaats van het te subsidiëren project is);
- Aanvragen worden ten minste eenmaal per kwartaal in behandeling genomen, in de praktijk veelal
per maand;
De stichting werft geen middelen en wordt als zodanig aangemerkt als een Vermogensfonds.
Het vermogen van de stichting bestaat onder andere uit reserves en fondsen die voor beleggingen in
aanmerking komen. Deze reserves en fondsen dienen ter ondersteuning van de statutaire doelen van
de stichting en hiervoor is een vermogensbeleid (beleggingsstatuut) opgesteld.
Het bestuur heeft de externe vermogensbeheerder(s) gemandateerd om binnen de kaders van het
beleggingsstatuut het vermogen te beheren.
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het gevoerde beleggings- beleid en heeft het
toezicht op de uitvoering van het beleid gedelegeerd aan de penningmeester.
Het bestendige (defensieve) karakter van het beleggingsbeleid en een voorzichtige afweging van
risico’s staan steeds voorop.
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De belegging in derivaten is in het beleggingsbeleid uitgesloten.
De beleggingscategorieën zijn onderverdeeld in strategische middelen met daaraan gekoppelde
tactische bandbreedtes met een minimum en een maximum.
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De inkomsten uit het vermogen van de stichting worden besteed overeenkomstig de statutaire
doelstellingen van de stichting.
Jaarlijks wordt een groot aantal project aanvragen in behandeling genomen door het bestuur en
vindt per project een toetsing plaats of het project al of niet in aanmerking komt voor een bijdrage.
De hoofdcategorieën qua jaarlijkse bestedingen zijn projecten in relatie tot:
Kunst en Cultuur in Capelle aan den IJssel, Kunst en Cultuur in Rotterdam, Maatschappelijke
projecten, Ouderenzorg, Werk, Jeugd, Onderwijs en Diversen.
4. Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: de heer Mr.S.W.de Stigter
Secretaris-Penningmeester: de heer A.E.Kolff
Bestuurder: de heer Prof.Dr.A.R.Thurik
Bestuurder: de heer Drs.J.H.A.A.Prins
Het beloningsbeleid van de stichting is als volgt:
De bestuursleden ontvangen een vacatiegeld en onkosten vergoeding passend bij de vervulling van
hun functie en de verantwoordelijkheden die de bestuursleden dragen. De hoogte van het
vacatiegeld is niet bovenmatig.
De stichting heeft geen personeel in dienst.
5. Activiteiten
De stichting heeft in 2018 rond 130 verschillende project aanvragen in behandeling genomen,
waarvan ca. 35% werd afgewezen, of wel omdat de aanvraag niet strookte met de doelstellingen van
de stichting, of wel de locatie van het project plaatsvindt buiten de kerngemeentes en/of regio
Rotterdam.
Naast de reguliere aanvragen ondersteunt de stichting een jaarlijks door haar georganiseerd
Passieconcert in de Dorpskerk te Capelle aan den IJssel.
Verder is de stichting nauw betrokken bij het discussie platform “Themater” een discussie platform
voor bedrijven en inwoners, dat driemaal per jaar georganiseerd wordt.
Er vindt regelmatig overleg plaats met het College van B&W van Capelle aan den IJssel teneinde het
college te informeren over de grotere projecten die wij ondersteunen en van het college te horen
welke projecten er in de gemeente leven, die mogelijk vanuit de stichting ondersteuning behoeven.
De stichting is lid van het FIN en van de Vereniging Rotterdamse Fondsen.
6. Financiën
De balans van de stichting behoeft niet gepubliceerd te worden (vermogensfonds).
De samenvatting van de staat van baten en lasten van de stichting over het
boekjaar 2018 luidt als volgt:
Globale Begroting 2019
Baten:
Baten:
Exploitatie landerijen € 17.966
Exploitatie Landerijen € 14.000
Opbrengst effecten € 505.836
Opbrengst effecten € 505.000
Rente opbrengsten € 11.093
Rente opbrengsten € 11.000
€ 534.895
€ 530.000
Lasten:
Lasten
Giften en bijdragen € 576.628
Giften en bijdragen € 480.000
Algemene kosten € 156.701
Algemene kosten
€ 159.000
€ 733.329
€ 639.000
Nadelig saldo: € 198.434
Nadelig saldo: € 109.000
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Toelichting op staat van baten en lasten:
Exploitatie landerijen: pachtopbrengsten min exploitatiekosten;
Opbrengst uit effecten: rente op obligaties en dividenden op aandelen min kosten;
Rente inkomsten: rente op uitstaande leningen en bankrente;
Giften en bijdragen: uitbetaald in boekjaar plus toegezegd in boekjaar, maar nog
niet uitbetaald per ultimo 2018;
Algemene kosten: vacatiegelden bestuur, accountantskosten, secretariaatskosten,
Bewaar- en administratiekosten effecten, advieskosten vermogensbeheerder,
Lidmaatschapskosten en overige algemene kosten.
De stichting heeft in 2018 de volgende toezeggingen gedaan in de categorieën:
Kunst & Cultuur Capelle aan den IJssel e.o. € 121.039
Kunst & Cultuur Rotterdam
€ 66.875
Maatschappelijke projecten
€ 83.500
Ouderenzorg
€ 87.750
Jeugd en werk
op
€ 70.750
Onderwijs
€
2.715
Diversen
€ 184.000
Het aantal aanvragen in het boekjaar 2018 lag fractioneel lager dan in het jaar 2017.

7. Verklaring Normen Goed Bestuur
In November 2018 heeft de Stichting de toetsing verklaring naleving FIN Normen Goed Bestuur met
goed gevolg doorlopen.
Het FIN-bestuur heeft op 13 november 2018 verklaard dat de ingediende Jaarlijkse Verklaring
naleving FIN Normen Goed Bestuur van de Van Cappelen Stichting door de daarbij aangeleverde
documentatie voldoende wordt onderbouwd en dat de Stichting hiermee heeft voldaan aan de FINNormen Goed Bestuur.
Rotterdam, mei 2019
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