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STICHTING GRIENDTSVEEN
Doelstelling
Uit de statuten, artikel 2:
1. De stichting heeft ten doel:
het steunen van het protestantisme met name in Nederland;
het rechtstreeks of via intermediaire organisaties, ondersteunen van individuen, gezinnen
en organisaties die deze steun nodig hebben voor het vervullen van basisbehoeften, in
die gevallen waarin de wettelijke regelingen van de (Nederlandse) overheid niet of niet in
afdoende mate voorzien;
het doen van schenkingen aan rechtspersonen met een doel als onder sub a. en/of b.
gesteld;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting oefent haar werkzaamheden uit zonder enig winstoogmerk.
Bestuursverslag 2020
Stichting Griendtsveen is 100% aandeelhouder van Griendtsveen Holding B.V.
De doelstelling van de stichting is het steunen van het protestantisme in Nederland en het
ondersteunen van individuen, gezinnen en organisaties die deze steun nodig hebben
voor het vervullen van de basisbehoefte voor zover wettelijke regelingen hier niet in
voorzien. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het doen van schenkingen
aan de Maatschappij van Welstand.
Het beleid met betrekking tot het vrij besteedbaar vermogen van de stichting
Griendtsveen is gericht op het doen van schenkingen voor zover er voldoende liquide
middelen beschikbaar zijn.
In het verslagjaar zijn er geen schenkingen gedaan aan Maatschappij van Welstand omdat
de liquide middelen niet toereikend zijn. In het lopend boekjaar zal een besluit genomen
worden over de mogelijke schenking van landbouwgronden.
In 2020 is de directievoering niet gewijzigd en is de heer L.C. van de Kieft directeurbestuurder van stichting Griendtsveen.
Behoudens het opstellen van de jaarrekening zijn er geen andere bestuurlijke activiteiten
van de stichting geweest. Het beleid naar Griendtsveen Holding BV is gericht op het
beëindigen van de onderliggende bedrijfsactiviteiten en de aanwezige activa liquide te
maken rekening houdend met fiscale randvoorwaarden en aangegane verplichtingen van
de vennootschap en haar dochters.
Griendtsveen Holding BV heeft de nog aanwezige veengronden in Duitsland in vereiste
staat opgeleverd. Na inspectie door de autoriteiten zal hiervoor een vergoeding
ontvangen worden. Dit traject loopt nog steeds.
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Griendtsveen Holding en haar dochters hebben het initiatief genomen tot een
herinvestering in Duitsland. In het boekjaar is een passende bestemming gevonden.
De stichting heeft zelf geen bedrijfsactiviteiten of verplichtingen. Er zijn geen risico’s die
het bestaan en de continuiteit van de stichting bedreigen.
De afwikkeling van de verkoop van de veengronden, het gebruik van de
herinvesteringsreserve en de afloop van de verplichtingen van Griendtsveen Holding
bepalen de financiële resulaten van de Holding en daarmee de mogelijkheid om
dividend uit te keren. In kalenderjaar is geen dividend uitgekeerd
Amersfoort, 24 september 2021

René van de Kieft RC MAC
Directeur-bestuurder
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 (X € 1)
2020

2019

Baten
Resultaat deelneming

6.848.820

Som der baten

530.292

6.848.820

530.292

Lasten
Overige bedrijfskosten

Som der lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

Besteed aan de
doelstelling
Resultaat

2.593

1.203

2.593

1.203

6.846.227

529.089

0
6.846.227

0
529.089
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