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1 Contactgegevens 
Naam: Stichting Het Hofje van Gerrit de Koker 

Adres: Prinses Julianalaan 28 

Postcode en woonplaats: 3062DJ Rotterdam 

Emailadres: gerrit@gerritdekoker.nl 

Website: www.gerritdekoker.nl 

RSIN/fiscaal nummer: 002766668 

2 Doelstelling 
De Stichting heeft ten doel het bevorderen en in stand houden van 

huisvestingsvoorzieningen en additionele voorzieningen voor ouderen van Christelijke 

Huize in de regio Rijnmond alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of 

daaraan bevorderlijk kan zijn. In het kader van de doelstelling kan de Stichting zich 

verbinden voor schulden van derden en kan zij optreden als bestuurder of als lid van 

andere rechtspersonen. 

3 Beleid 

3.1 De instelling tracht haar doelstelling op de volgende wijze te bereiken 

Jaarlijks wordt een maximaal bedrag aan schenkingen vastgesteld. Verzoeken voor 

schenkingen kunnen worden ingediend bij de regenten welke vervolgens in de 

eerstkomende Regentenvergadering worden besproken of per e-mail worden 

goedgekeurd en in de eerstvolgende vergadering worden geratificeerd. Deze vergadering 

vindt tweemaal per jaar plaats tenzij een extra gewenst is. 

3.2 De instelling werft haar middelen op de volgende wijze 

De Stichting werft geen fondsen en is een vermogensfonds. De schenkingen en de kosten 

van de stichting worden betaald uit het rendement op het vermogen van de stichting.  

3.3 Het vermogen van de instelling wordt op de volgende wijze beheerd 

Gestreefd wordt naar het minimaal in stand houden van het vermogen. Het vermogen 

wordt belegd volgens een matig defensief beleggingsprofiel waarbij een evenwichtige 

verdeling tussen aandelen, obligaties en liquiditeiten wordt nagestreefd. De wijze van 

de beleggen wordt periodiek besproken met de vermogensbeheerder. De stand van het 

vermogen, de wijzigingen in de effecten portefeuille, het aan schenkingen te besteden 

bedrag, etc., wordt gerapporteerd aan de regenten en dient als basis voor de door hen 

genomen beslissingen. 
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3.4 Het vermogen van de instelling wordt op de volgende wijze besteed 

In de voorjaarsvergadering wordt de begroting voor het komende jaar vastgesteld, 

waarbij rekening wordt gehouden met het in stand houden van het vermogen en de 

verwachte inflatie. Het overblijvende saldo is voor schenkingen beschikbaar. De 

Regenten beslissen over de besteding van de gelden. 

4 Bestuur 

4.1 Het bestuur van de instelling bestaat uit de volgende personen 

• Ir B.T.A. Westerouen van Meeteren, Regent (voorzitter) 

• Mevrouw E.T.H. van Wijngaarden-Raben, Regent 

• Drs. Ing. W.G.F. Wassink, Regent 

4.2 Het beloningsbeleid van de instelling luidt als volgt 

De Regenten ontvangen geen beloning/vergoeding voor hun/haar activiteiten.  

5 Activiteiten 

5.1 De instelling heeft in het afgelopen boekjaar de volgende activiteiten 
uitgeoefend: 

Er zijn schenkingen goedgekeurd voor een bedrag van EUR 33.800,-. Daarvan zijn 

schenkingen voor een bedrag van EUR 26.633,- in het verslagjaar uitbetaald. De 

bedragen die niet zijn uitbetaald zijn opgenomen als een financiële verplichting. 

6 Financiën 

6.1 De balans van de instelling over het afgelopen boekjaar luidt als volgt 

[NB niet vereist voor vermogensfondsen en kerkgenootschappen] 

- 

6.2 De staat van baten en lasten van de instelling over het boekjaar 2017 luidt als 
volgt 

Baten: 

Resultaat effectenportefeuille € 81.820 

Lasten: 

Loonkosten € 0 

Schenkingen € 33.800 

Overige bedrijfskosten € 11.679 

Saldo toegevoegd aan het stichtingsvermogen € 36.341 

6.3 Toelichting op [balans en] staat van baten en lasten 

De jaarrekening behoeft niet te voldoen aan de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 

BW. De jaarrekening is echter opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 
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bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 

kleine rechtspersonen C 1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven die uitgegeven zijn 

door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

6.4 De instelling heeft in het afgelopen boekjaar 2017 de volgende bestedingen 
gedaan 

Rotterdam Cares   €        4.850   

Passiewaard    €        5.000 

Kerstconcert Laurens  €        4.000 

Weggeefwinkel Vlaardingen €        2.500  Geen rekening ontvangen 

Vrijwilligerswinkel   €        4.450 

Activiteitenbegeleiding Hofje €      10.000  EUR 8.333 is betaald in 2018, de rest in 2019 

Vier het Leven   €        3.000  Geen rekening ontvangen 

6.5 De instelling heeft het voornemen om in het komende boekjaar 2018 de volgende 
bestedingen te doen voor een totaalbedrag van € 20.515,- 

Nr Aanvrager  Aanvraag   Toegezegd  Uitbetaald 

GK_2019_01 Hofje van Gerrit de Koker 
deuropener 

€       2.115        €            2.115            Uitbetaald 

GK_2019_02 Nikantes Jeu de Boulesbaan €       5.000        €            5.000            Toezegging verzonden 17-3-2019 

GK_2019_03 Atletiekvereniging Typhoon  €       2.400        €            2.400            Toezegging verzonden 25-6-2019 

GK_2019_04 Hofje van Gerrit de Koker 
activiteiten begeleiding 

€     11.000       €           11.000       Toezegging verzonden 22-3-2019 

6.6 Toelichting op de voorgenomen bestedingen 

Deze toegezegde schenkingen zijn direct aangevraagd bij de stichting of hebben via de 

website van de Vereniging Rotterdamse Fondsen de Stichting bereikt en zijn in de 

Regentenvergadering besproken en, daar deze voldoen aan de doelstelling van de 

Stichting, goedgekeurd. 

 

 ************** 


