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1. Contactgegevens  

 

Naam:    Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds 

Postadres:    Keizersgracht 792, 1017 EC Amsterdam  

RSIN/fiscaal nummer:  810332619 

 

2. Doelstelling 

 

Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds is ontstaan uit de nalatenschap van Peter Paul Peterich 

en is opgericht bij zijn overlijden in 2000. De stichting heeft als voornaamste doelstelling het on-

dersteunen van Nederlandstalige poëzie en van beeldende kunst van Nederlandse kunstenaars. 

Daarnaast heeft de stichting van haar oprichter de opdracht gekregen om de Stichting Museum 

Boijmans Van Beuningen te ondersteunen bij specifieke aankopen voor het Museum Boijmans 

Van Beuningen en om bij te dragen aan de ‘exacte wetenschappen’.  

 

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De stichting heeft de status van Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

3. Beleid 

 

Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds tracht haar doelstelling te bereiken door het doen van  

uitkeringen aan instellingen en projecten zoals bedoeld in haar doelstelling. Naast financiële bij-

dragen wordt de stichting door haar vaste begunstigden regelmatig gevraagd om kennis en 

steunbetuigingen.   

 

Of een instelling respectievelijk project in aanmerking komt voor steun door Stichting Van Beunin-

gen/Peterich-fonds wordt te allen tijde minimaal getoetst aan de doelstelling van Stichting Van 

Beuningen/Peterich-fonds. In ieder geval dient een instelling die een uitkering ontvangt zich bij de 

besteding van het uitgekeerde bedrag te richten op het doel waarvoor de uitkering is verleend. 

 

Het bestuur gaat niet eerder over tot het toekennen van een uitkering dan nadat het voldoende is 

geïnformeerd over de wijze van besteding van het uitgekeerde bedrag. In ieder geval vergewist 

het bestuur zich bij het nemen van het besluit eerst van het algemeen nut beogende karakter van 

het doel waarvoor de uitkering is bestemd. Het bestuur kan aan het verstrekken van de uitkering 

voorwaarden verbinden.  



 2 

 

Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds werft geen aanvullende middelen. De aanvullende mid-

delen kunnen worden gevormd door: 

• subsidies en donaties; 

• schenkingen, erfstellingen en legaten; en 

• overige baten. 

 

Het vermogen van Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds wordt beheerd op een of meer ten 

name van de stichting aangehouden bankrekeningen. De voorzitter en de penningmeester voeren 

gezamenlijk het feitelijk beheer van de rekening. 

 

Uitgangspunt is dat het vermogen van Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds, gecorrigeerd met 

de inflatie, in stand blijft en anderzijds een rendement levert voor beheerkosten en het uitkeren 

van bijdragen zoals in de doelstelling bedoeld.    

 

4. Bestuur 

 

Het bestuur van Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds bestond in 2018 uit drie bestuurders, te 

weten: 

- de heer J.P. Peterich, als voorzitter; 

- de heer O.F.J. Paymans, als penningmeester; en 

- mevrouw M.Niels, als secretaris. 

 

De commissie van toezicht van de stichting bestond eveneens uit drie leden, te weten: 

- mevrouw M.A. Kraaijeveld van Hemert-Peterich;  

- de heer  D.G. Peterich; en  

- de heer H. van den Brink. 

 

De bestuurders en de leden van de commissie van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden 

geen beloning. Wel worden onkosten - naar redelijkheid - vergoed.  

 

5. Activiteiten 

 

Het bestuur van Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds heeft in het boekjaar 2018 tweemaal 

vergaderd en - in lijn met de doelstelling van de stichting - uitkeringen verstrekt respectievelijk 

toegezegd aan de volgende (vaste) instellingen: 

- Prins Bernhard Cultuur Fonds (poëzie en beeldende kunst); 

- Poetry International (poëzie); 

- Poëzieclub (poëzie);  

- Stichting Museum Boijmans Van Beuningen (beeldende kunst); 

- Week van de Poëzie CPNB en 

- TU Delft. 
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6. Financiën 

 

De staat van baten en lasten van Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds over het afgelopen 

boekjaar luidt als volgt: 

 

Staat van baten en lasten (in €)  2018 

   
Baten:   
-    inkomsten  158.085 

   
Totaal baten  158.085 

   
Lasten:   
-    uitkeringen  233.000 

-    kosten m.b.t. vermogensbeheer  94.280 

-    bestuurskosten  812 

-    overige kosten  1.000 

   
Totaal lasten  329.093 

   
Saldo baten en lasten  -171.007 

   
Toelichting op staat van baten en las-
ten   
De uitkeringen hebben betrekking op de volgende thema’s: 

- Poëzie  59% 

- Beeldende kunst  21% 

- Exacte wetenschap  19% 

  100% 
 

 2018 

 € x 1000 

A C T I E F :  
Liquide middelen :                10.252  

Leningen                      18  

Debiteuren                       -    

  
Totaal                10.271  

  
EIGEN VERMOGEN  
per 31 december 2018                10.233  

Reservering Boijmans Van Beuningen                      32  

Crediteuren                        6  

  
Totaal                10.271  
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7.  Bestedingen  

 

Er is geen voornemen om voor het komende boekjaar een belangrijke beleidswijziging door te 

voeren. Aangenomen kan worden dat voor het komende boekjaar naar ongeveer dezelfde ver-

houdingen uitkeringen aan de vaste beneficianten zullen plaatsvinden. 

 

Toelichting: De samenwerking met de vaste beneficianten verloopt op een prettige manier. De bij-

drages uit de stichting worden zeer gewaardeerd, zijn mede gezien de vergaande bezuinigingen 

in de cultuursector zeer welkom en voorzien in een daadwerkelijke behoefte.  

 


