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MAATSCHAPPIJ VAN WELSTAND

Doelstelling
Uit de statuten, artikel 2:
1.
De vereniging heeft tot doel: het steunen van het protestantisme met name in
Nederland.
4.

De vereniging oefent haar werkzaamheden uit zonder enig winstoogmerk.

5.

De wijze waarop de vereniging haar doel tracht te bereiken wordt in het
Huishoudelijk Reglement van de vereniging vastgelegd.

Bestuursverslag
Voorwoord
Maatschappij van Welstand staat aan de vooravond van een bijzonder jubileum. Volgend
jaar bestaat de vereniging 200 jaar. In dat licht is het hoopgevend dat we op weg zijn naar
een samenleving waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten en begroeten in levende lijve.
Hoe anders was dat in het verslagjaar. Bijna een volledig jaar in meer of mindere afsluiting
van het dagelijks contact dat we gewend zijn. Een jaar van pandemie die wereldwijd al
ruim 3 miljoen slachtoffers heeft geëist. Tegelijkertijd zijn wij mensen veerkrachtig en
vinden ook daar onze weg. De vertrouwdheid met digitale communicatiemogelijkheden
is enorm toegenomen en heeft als prettig neveneffect dat we ook minder reizen en
onbedoeld een bijdrage leveren aan vermindering van de CO2-uitstoot. En deze
ogenschijnlijk minder zichtbare, maar zeker ingrijpende klimaatverandering krijgt een
‘gezicht’ als doordringt dat de ijskappen in Groenland zeven keer sneller smelten dan
voorgaande jaren.
Maatschappij van Welstand heeft in haar robuustheid de crisis goed doorstaan. Wel heeft
het verenigingsleven erg te lijden gehad onder het corona-regime. Nu het aantal
inentingen in Nederland snel toeneemt, is de verwachting dat wij komend half jaar weer
in meer normale omstandigheden zullen komen.
Opmerkelijk is dat het aantal subsidieaanvragen in 2020 licht gedaald is ten opzichte van
2019. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat er minder gelegenheid was om
aanvragen in gezamenlijkheid voor te bereiden. We hebben dit jaar ruim € 2,3 miljoen
aan subsidies toegekend. Dit was minder dan begroot, maar meer dan het afgelopen
jaar.
In tegenstelling tot de begroting heeft Maatschappij van Welstand per saldo een positief
financieel resultaat gerealiseerd omdat de hogere - deels niet geplande - opbrengsten
vanuit grondverkopen ten opzichte van de waardering leidde tot een positieve bijdrage.
Ondanks de fysieke beperkingen zijn werkgroepen en commissies in 2020 actief geweest.
Dit heeft geleid tot een nadere uitwerking van de uitgangspunten van het toekomstig
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beleid in de vorm van beleidssporen. Ook is er een eerste vertaling gekomen naar
projecten en vormen van samenwerking met partners. In het verslagjaar zijn we ook
begonnen met de voorbereiding van ons jubileum in 2022.
In de werkorganisatie is als vervolg op de implementatie van de nieuwe ICT-beheerder
ook de conversie uitgevoerd van nieuwe releases voor het programma voor de
contracten-administratie. Tevens is er een start gemaakt met de
voorbereidingsactiviteiten om tot een nieuwe portal te komen voor Maatschappij van
Welstand.
Helaas hebben we in de overgang van 2020 naar 2021 afscheid moeten nemen van één
van onze gewaardeerde collega’s. Door de beëindiging van de subsidie-administratie
voor de Insinger Stichting zijn ook deze werkzaamheden vervallen. De tijdelijke
subsidieadviseur kerken is inmiddels in vaste dienst gekomen.
Nadat de vorige accountant de conclusie had getrokken dat de werkzaamheden voor een
organisatie als de onze niet meer tot zijn doelgroep en takenpakket behoren, hebben wij
na een tenderproces met ingang van dit boekjaar een nieuwe accountant.
Onze voorzitter, de heer E.J. Janse de Jonge, was niet beschikbaar voor een tweede
termijn. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de belangrijke rol die hij gespeeld heeft
in de transitie naar het nieuwe besturingsmodel.
Maatschappij van Welstand is met al deze ontwikkelingen voorbereid op een nieuwe fase
waarin wij meer betrokken zullen zijn bij initiatieven die wij steunen en waar wij ook zelf
een directe bijdrage leveren door participatie in stuur- en werkgroepen.

Ledenvergaderingen
In het verslagjaar zijn twee ledenvergaderingen gehouden. Vanwege de geldende
coronamaatregelen was het helaas niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. De
overheid heeft het door middel van de ‘Tijdelijke Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid’
voor organisaties en bedrijven mogelijk gemaakt om op digitale wijze te zorgen voor een
rechtsgeldige afwikkeling van formele, wettelijk vereiste zaken zoals bijvoorbeeld het
vaststellen van de jaarrekening. Daarvan heeft de vereniging gebruik gemaakt en is de
voorjaarsvergadering volledig via de mail afgehandeld, met als ondersteuning podcasts
van de voorzitter en de directeur-bestuurder. Op deze wijze kon in ieder geval de
jaarrekening 2019 worden goedgekeurd, zijn twee nieuwe leden van de Raad van
Toezicht benoemd en zijn enkele leden in commissies benoemd dan wel herbenoemd.
Ook de najaarsledenvergadering van 5 november 2020 is online afgehandeld. Vanwege
het feit dat de voorzitter geen tweede termijn ambieerde, is de procedure gestart voor
zijn opvolging. De verwachting is dat in juni 2021 de nieuwe voorzitter kan worden
benoemd. Tijdens de vergadering is de begroting 2021 goedgekeurd en is de eerste
thematische uitwerking besproken van ons toekomstbeleid. Verdere uitwerking volgt in
de vergadering van juni 2021.
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Raad van Toezicht
In het verslagjaar vergaderde de Raad van Toezicht zes keer. Vanwege Covid-19 vonden
ook deze vergaderingen online plaats.
Gedurende het verslagjaar is vanwege beëindiging van haar tweede termijn afscheid
genomen van mevrouw A.G.J. van den Nieuwboer en, vanwege het niet beschikbaar zijn
voor herbenoeming na zijn eerste termijn, van de heer E.J. Janse de Jonge. Beide leden
verdienen onze dank voor hun inzet en betrokkenheid.
De Raad van Toezicht verwelkomde twee nieuwe leden: mevrouw S.M.A. Wevers-barones
van der Feltz en mevrouw M.J. Veerman-Dronkert.
Door de coronabeperkingen was het zoeken naar de goede manier om de
toezichthoudende rol van de Raad goed vorm te kunnen geven. Via digitale
vergaderingen is dat naar de mening van de Raad redelijk goed gelukt, hoewel veel
onderwerpen noodzakelijkerwijs niet behandeld konden worden en er onvoldoende
gewerkt kon worden aan de opbouw van het team. Het jaarbericht 2019 en de begroting
2021 en enkele andere formele zaken zoals (her)benoemingen van commissieleden zijn
besproken en ter vaststelling voorgedragen aan de ledenvergadering.
De Raad van Toezicht bestaat per december 2020 uit: mevrouw J.E. Scheenstra (vicevoorzitter), mevrouw S.M.A. Wevers-barones Van der Feltz (lid vanaf juli 2020), mevrouw
M.J. Veerman-Dronkert (lid vanaf juli 2020) de heer H.J. van Wijnen (lid) en de heer T.P.
Koekkoek (lid).
Commissie Subsidies In en Rondom de Kerken
De leden van de commissie waren in 2020: de heer R. van Dijk (voorzitter), de heer S.A.
ten Bokkel Huinink, mevrouw J.Ph.A. Crommelin-Jkvr. Prisse, mevrouw. I.M. Dijkmans, de
heer P.J.A. Goedvolk, de heer W.G. van Iperen en de heer W.O. van Middendorp. Met
grote dankbaarheid voor zijn bijdrage is in 2020 afscheid genomen van de heer W.O. van
Middendorp vanwege het einde van zijn tweede termijn.
De commissie vergaderde in 2020 drie keer, in februari, juni en oktober, waarbij de
vergaderingen in juni en oktober (gedeeltelijk) digitaal via Teams. Ook was er in mei een
aanvullende (digitale) vergadering specifiek over de Pioniersplekken vanuit de PKN met
de Coördinator Missionair Werk en de Projectleider Pionieren vanuit het landelijk
Dienstencentrum van de PKN.
In 2020 zijn belangrijke agendapunten op de vergaderingen van deze commissie
geweest: evaluatie en verlenging van onze steun voor de Pioniersplekken van de PKN en
de versterking en doorontwikkeling van Groene Kerken met Maatschappij van Welstand
als derde partner (naast Tearfund NL en Kerk in Actie).
In het verslagjaar kwamen in het totaal 130 projectenaanvragen binnen onder de noemer
‘In en rond de Kerk’, vergelijkbaar met vorig jaar. Er waren vanuit 2019 nog 18 aanvragen
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in behandeling. In totaal zijn er 83 aanvragen gehonoreerd en 32 afgewezen. Gemiddeld
genomen zijn er minder afwijzingen in dit jaar. Daarnaast zijn er nog 9 aanvragen
ingetrokken of foutief ingevoerd en 24 nog in behandeling als gevolg van de
coronasituatie.
Er is een bedrag van ruim € 1 miljoen toegekend aan kerkprojecten. Dit bedrag kan
worden verdeeld in ongeveer € 482 duizend ten behoeve van restauraties, € 296 duizend
aan pioniersplekken, € 150 duizend aan projecten van pastorale aard (inclusief
predikantsplaatsen/studie) en € 200 duizend aan projecten in het kader van
gemeenschapsvorming (andere projecten ter ondersteuning van kerkgemeenschappen,
inclusief Groene Kerken 2020).
Van de toegekende subsidies is de onderverdeling als volgt: bijna 43% naar restauraties
en orgels, ruim 26% naar pioniersplekken, ruim 13% naar projecten van pastorale aard en
bijna 18% aan projecten in het kader van gemeenschapsvorming. Ten opzichte van 2019
zijn vooral de toekenningen voor kerkrestauraties toegenomen.
Mevrouw A. Buwalda is inmiddels in dienst getreden als subsidieadviseur kerken. Sinds
april bereidde ze samen met de directeur-bestuurder de commissievergaderingen voor.
Ook deed ze de inhoudelijke beoordeling van de subsidieaanvragen en adviseerde ze de
directeur-bestuurder.
Commissie Subsidieprojecten in de samenleving
De commissie Subsidieprojecten in de samenleving adviseert de bestuurder over
subsidieaanvragen die vallen onder ‘Kerk in de samenleving’ en ‘Individuele noden’ en de
commissie adviseert over focuspunten in beleid en daarmee samenhangende richtlijnen
op basis waarvan genoemde subsidieaanvragen beoordeeld worden.
De leden van de commissie waren in 2020: de heer H. de Boer, mevrouw A. Boswinkel, de
heer K.P. Evelein, de heer B.D. Sonnenberg en mevrouw G.H. van der Waaij.
De commissie vergaderde in 2020 slechts twee keer, in maart en juni; de vergadering van
oktober werd geannuleerd omdat er onvoldoende te bespreken was.
Mevrouw S. Nap is projectadviseur Subsidieprojecten in de samenleving. Zij bereidde
samen met de bestuurder de vergaderingen van de commissie voor.
In 2020 zijn de beleidsveranderingen uit 2019 toegepast.
Participatie van Maatschappij van Welstand in Fonds Franciscus van het Kansfonds,
speciaal voor inloophuizen. Deze participatie is, na aanvullend overleg over de precieze
voorwaarden, in 2020 geëffectueerd. Er is € 75 duizend toegekend.
In 2020 is na nader onderzoek besloten om toch geen budget onder te brengen bij het
SFIHG - Samenwerkende Fondsen voor Individuele Hulp voor Gehandicapten, een loket
voor hulpmiddelen (met name vervoer, bijvoorbeeld rolstoelbussen) voor
gehandicapten. De uitvoeringskosten waren naar onze opvatting te hoog.
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De criteria voor aanvragen voor ‘Individuele noden’ zijn aangescherpt. Wij verstrekken nu
in alle gevallen alleen toekenningen aan huishoudens met een minimuminkomen, ook bij
aanvragen voor hulpmiddelen zoals rolstoelbussen. In 2020 hebben we daarom ook meer
aanvragen afgewezen dan in 2019. Uiteindelijk is er in 2020 in totaal ongeveer €15
duizend meer subsidie toegekend aan individuele noden dan in 2019. Deze stijging is toe
te schrijven aan toegekende budgetten voor organisaties die zich inzetten voor mensen
die direct financieel geraakt zijn door de coronacrisis.
Het aantal ingediende aanvragen ‘Subsidieprojecten in de Samenleving’ is lager dan in
2019. Dit lijkt samen te hangen met de coronacrisis: er zijn minder vakantiekampen en
minder maatschappelijke activiteiten (die sowieso veelal sinds 2019 niet meer binnen de
criteria vallen). Desondanks is in 2020 onder de noemer ‘Subsidieprojecten in de
Samenleving’ ruim € 830k aan subsidies toegekend, in 2019 was dat ruim € 720 duizend.
Er is voor € 35 duizend aan coronagerelateerde projecten toegekend.
In 2020 was Maatschappij van Welstand in overleg met de Protestantse Kerk NederlandBinnenlands Diaconaat over het opzetten van een gezamenlijke diaconale pilot in NoordBrabant. De pilot betreft het versterken van lokale kerken in hun diaconale presentie in de
samenleving. De versterking omvat samenwerking met meerdere kerken bijvoorbeeld in
een diaconaal platform en ook samenwerking met lokale relevante partijen. Denk daarbij
aan zorgorganisaties, fondsen, gemeentelijke overheid, al bestaande
(vrijwilligers)netwerken.
Bij Binnenlands Diaconaat is een projectplan voor deze pilot geschreven. De commissie
heeft dit projectplan besproken tijdens de vergadering in juni 2020. Door personele
wijzigingen en herstructurering bij de PKN zijn diverse projecten binnen het Landelijk
Dienstencentrum vertraagd of ‘on hold’ gezet, waaronder dit project. In concreto is er dus
geen voortgang bij deze pilot sinds de laatste vergadering in juni 2020.
Commissie Beleggingen, deelnemingen en onroerende zaken
De commissie is in het verslagjaar driemaal bijeen geweest.
In het verslagjaar is gesproken over de rol en invulling van de commissie en is de agenda
voor de komende jaren vastgesteld. Belangrijke onderwerpen van gesprek zijn geweest
de opstelling van het Beleggingsstatuut, de gevolgen van Covid-19 voor de
Welstandskoepel en de ontwikkelingen in de beleggingsportefeuille. Ook is er een start
gemaakt met de verkenning van het thema ‘grond’ vanuit het perspectief
beleggingscategorie.
De leden van de commissie zijn: de heer B.W.L. Boreel, de heer L.A. Branderhorst,
de heer J. Floor, de heer A. Koornneef, de heer A.T. Strijker (voorzitter) de heer M.
Verbeek en de heer W. Zwanenburg.
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Stichtingen onder de Welstandkoepel
Stichting Ten Vorsel
Het bestuur van de stichting is een personele unie met het bestuur van Maatschappij van
Welstand. De Raad van Toezicht bestaat uit leden van Maatschappij van Welstand.
In 2020 was de samenstelling van de RvT: mevrouw A. Boswinkel (voorzitter), mevrouw W.
Hoek-Scholten, de heer A. Sneep en de heer F. de Bruijne (vanaf maart 2020). De Raad
van Toezicht heeft drie keer vergaderd in het verslagjaar. De impact van Covid-19 drukte
zwaar op de accommodaties. Dit had onder andere consequenties voor de het opstellen
van een reële begroting en de financiering, maar ook voor de organisatie van het 50-jarig
jubileum van Ten Vorsel.
De stichting exploiteert de volgende accommodaties: de ‘Hoeve Ten Vorsel’, de ‘Vorselse
Molen’, de vakantiewoning ‘De Kipmulder’, de Zwarte Schuur en twee kampeerterreinen.
Als gevolg van de restricties samenhangend met de Covid-19pandemie zijn de
groepsaccommodaties twee kwartalen volledig gesloten geweest en het 3e kwartaal
gedeeltelijk. Hierdoor lag de bezettingsgraad gemiddeld fors lager in 2020 en
schommelde rond de 19% (2019: 66,8%) voor de Hoeve en de Molen (2019: 47,1%).
De accommodaties werden primair gebruikt door scholen en jeugdgroepen. Vooral in de
weekenden zijn ook families, vriendengroepen en recreatieve organisaties grote
afnemers.
In 2020 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een beleidsvisie voor het totale
landgoed Ten Vorsel.
Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum
Via SIOC is Maatschappij van Welstand aandeelhouder van RCN. De Raad van Toezicht
van Maatschappij van Welstand is tevens Raad van Toezicht van SIOC. De Raad van
Toezicht heeft vier keer vergaderd in het verslagjaar. Er is gesproken over de toekenning
van dividend, de vacatures in de RvC, de rolverdeling tussen aandeelhouder en RvT en de
aankoop van een camping in Duitsland. In het verslagjaar woonde de bestuurder drie
algemene vergaderingen van RCN bij, in mei (jaarrekening 2019), juni (dividend
bespreking) en oktober (invulling vacatures RvC) en werd décharge verleend aan de
Raad van Commissarissen en directie. Daarnaast is éénmaal informeel overleg gevoerd
met een delegatie van de RvC en een delegatie van de RvT/directeur-bestuurder van
SIOC over het verloop van de benoemings- en herbenoemingsprocedure.
De aanloop van het jaar 2020 was ingrijpend voor RCN. In eerste instantie waren de
boekingen aanzienlijk hoger dan in 2019. Maar al snel werd duidelijk dat de parken niet
open mochten. Er zijn veel vouchers uitgegeven. In de loop van 2020 zijn de parken toch
weer opengesteld. Uiteindelijk heeft Nederland een zeer goed jaar gehad en Frankrijk
financieel een veel minder goed jaar. Dit laatste hangt samen met het feit dat de meeste
bezoekers in Franse parken uit Nederland komen. Uiteindelijk heeft RCN het jaar
afgesloten met een klein positief resultaat. In 2020 is dividend uitgekeerd over het
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boekjaar 2019. Opnieuw zijn er veel investeringen gedaan in de verschillende parken. De
bouw van het centrale gebouw op de Schotsman (Kamperland) is moeizaam verlopen
door oplevering met tekortkomingen. Daarnaast zijn er diverse recreatiewoningen
gerenoveerd of opnieuw gebouwd, onder meer in het park Zeewolde.
In 2020 heeft RCN een nieuwe toekomstvisie gepresenteerd en is zij een oriëntatie gestart
naar de verwerving van parken in Duitsland.
Stichting Griendtsveen
De Stichting Griendtsveen is aandeelhouder van Griendtsveen Holding B.V. De Raad van
Toezicht van Maatschappij van Welstand is tevens Raad van Toezicht van de Stichting
Griendtsveen. In het verslagjaar is de Raad van Toezicht twee keer bijeen geweest.
Voornaamste onderwerp van gesprek was de aankoop van een kantoorpand in Duitsland
(Verden) en ontwikkelingen rondom de recreatieplas bij Erica. De jaarrekening van
Stichting Griendtsveen was vertraagd als gevolg van ontbrekende stukken bij de
onderliggende dochters. De veengronden zijn opgeleverd voor inspecties en metingen
zodat alle landbouwgrond definitief kan worden overgedragen aan de Duitse overheid.
Er is met het waterschap en de lokale overheid nog overleg gaande over de condities van
oplevering.
De zoektocht naar een herinvesteringsobject heeft in 2020 een resultaat opgeleverd. Er is
een kantoorobject gevonden in Verden. In 2021 is beoogd de transactie af te ronden. In
dat jaar wordt het nieuwe kantoorpand opgeleverd. Bij de Nederlandse activiteiten zijn er
zorgen over de financiële situatie bij het hotel- en golfcomplex. Door een gebrek aan
liquiditeit zijn de nota’s voor de rente, aflossing en erfpacht over 2020 nog niet betaald.
Met de eigenaren van het complex is een uitstelregeling voor de betaling
overeengekomen.

Fondsen op Naam
Fondsen op Naam worden apart geregistreerd in de boekhouding. Via de
resultaatbestemming worden de resultaten van inkomsten en uitgaven toebedeeld aan
de betreffende bestemmingsreserves.
Fonds Cor van de Craats
Het Fonds Cor van de Craats heeft als doelstelling het steunen van diaconale projecten in
de provincie Gelderland. In het verslagjaar zijn zeven aanvragen gehonoreerd voor een
totaal bedrag van ruim € 37k.
Fonds Gereformeerde Kerk Zandvoort
Dit fonds heeft als doel het Drugspastoraat te Amsterdam en Kerk zonder Grenzen te
ondersteunen voor een bedrag van jaarlijks elk € 15k. Daarnaast komen ‘Welstandprojecten’ in de regio Kennemerland in aanmerking voor subsidie. In het verslagjaar is
één aanvraag gehonoreerd voor een totaal bedrag van € 10k.
Fonds Berkelbach van der Sprenkel Fundatie
Het Fonds Berkelbach van der Sprenkel Fundatie heeft als doel de wetenschappelijke
bestudering van de eenheid der kerken en alles wat – in de ruimste zin van het woord –
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daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. In het verslagjaar is één project
gehonoreerd voor € 3k.
Fonds Utrechtse Theologische Studiefondsen
De doelstelling van het Fonds is het bevorderen van de theologische studie van
studenten die, binnen de Nederlandse academische opleidingen Religiewetenschap
en/of Theologie, een Bachelors of Masters studie doen in affiniteit met de protestantse
traditie. In het verslagjaar zijn geen projecten gehonoreerd.
Fonds De Haaf
Het Fonds heeft als doelstelling het verlenen van financiële steun aan initiatieven en
projecten die gericht zijn op geestelijke, culturele en maatschappelijke vorming,
voornamelijk van gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland in Noord-Holland en
daarbij betrokkenen, waarbij de joods-christelijke traditie leidend zal zijn. Vooral de
vorming en toerusting van vrijwilligers in de gemeenten verdient aandacht. In het
verslagjaar zijn drie projecten gehonoreerd voor een totaalbedrag van bijna € 22k.
Fonds Bianchi
Het primaire doel van het Fonds is onderhoud en restauratie van het kerkgebouw van de
Hervormde Gemeente te Geertruidenberg. Indien na de verwezenlijking van dit primaire
doel de middelen een overschot vertonen, zal het doel van de stichting tevens zijn het
verlenen van financiële steun ten behoeve van onderhoud en restauratie van andere op
de lijst van beschermde monumenten staande kerkgebouwen die in gebruik zijn bij
protestantse gemeenten of haar rechtsopvolgers in de kerkprovincie Noord-Brabant en
Limburg. Indien geen kerkgebouwen als hiervoor bedoeld voor onderhoud en restauratie
in aanmerking komen, zal de stichting andere op de lijst van beschermde monumenten
staande kerkgebouwen van Hervormde Gemeenten of haar rechtsopvolgers elders
binnen Nederland financieel kunnen steunen bij het onderhoud en de restauratie.
De Protestantse Gemeente van Geertruidenberg is in 2019 gefuseerd met de
Protestantse Gemeente van Raamsdonksveer. In de besprekingen is overeengekomen
dat in het kerkgebouw van Geertruidenberg maandelijks erediensten worden gehouden.
Het kerkgebouw is inmiddels in een stichting ondergebracht. Voor het onderhoud van
het kerkgebouw ontving de Protestantse Gemeente Geertruidenberg in het jaar 2020 €
73k. In het verslagjaar is er geen overige subsidie toegekend vanuit dit Fonds.
Fonds Jacob van Heusden
Het Fonds Jacob van Heusden heeft als doel 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 voldoende mate voorzien.
Met de besturen van de Marez Oyens-Van Ittersum Stichting en van de Stichting De
Korinthiërs zijn afspraken gemaakt over een jaarlijkse donatie aan het Fonds Jacob van
Heusden, onder de voorwaarde dat het bestuur van Maatschappij van Welstand de
verantwoordelijkheid overneemt voor de behandeling van de subsidieaanvragen die aan
deze stichtingen gericht zijn.
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Voor individuele noden waarvoor geen voorliggende voorzieningen aanwezig zijn,
werden in 2020 246 aanvragen toegekend. Daarvan werden 10 budgetten toegekend
aan in totaal 8 diaconale organisaties en organisaties voor maatschappelijk werk. Het
totaalbedrag dat aan individuele noden werd toegekend bedroeg € 235k. Daarvan werd
in totaal ca € 98k uitgekeerd aan budgetten voor hulpverlenende organisaties.
Fonds De Heerenhof
De Kasteelhoeve De Heerenhof te Mechelen vormt een belangrijk onderdeel van de
nalatenschap van de freules de Goerschen. De activa en passiva van de stichting zijn
ondergebracht in Fonds De Heerenhof en is geschonken aan Maatschappij van Welstand.
Het doel van fonds De Heerenhof is het in stand houden van het landgoed als een
centrum van activiteiten op het gebied van welzijn voor de gehele mens, zulks onder
handhaving van de protestants christelijke sfeer.
In het verslag jaar is een gift van € 15k toegekend aan ondersteuning van het
vrijwilligerswerk van de Johanniter Orde en is € 50k bijgedragen aan de Protestantse
Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). Verder is een bijdrage van € 3,5k verstrekt aan
de Protestantse Gemeente Maasheuvelland. Dit is een jaarlijkse verplichting vanuit de
nalatenschap.
Fonds SIOC
In Fonds SIOC zijn de subsidieactiviteiten ondergebracht die voorheen door de Stichting
Interkerkelijk Oriëntatie Centrum werden uitgevoerd. In het verslagjaar zijn 62 aanvragen
gehonoreerd voor een bedrag van ca € 524k. Ook ontving de PSDV € 90k en de Stichting
Ten Vorsel € 15k.
Fonds Dieden
Dit fonds heeft als verplichting de Protestantse Gemeente Ravestein te ondersteunen
jaarlijks voor een bedrag van € 3,6k en de Hervormde Gemeente Lith en Oijen jaarlijks
voor een bedrag van
€ 1,8k. Daarnaast mag jaarlijks een bedrag van € 14,5k aan projecten ten behoeve van
pastorale ondersteuning in de kerkelijke gemeente uitgekeerd worden. In het verslagjaar
is er geen overige subsidie toegekend vanuit dit Fonds.
Fonds Vrienden van de Toeristengemeente Gulpen-Vaals
Het fonds Vrienden van de Toeristengemeente Gulpen-Vaals is in 2019 ontstaan door een
schenking van de Stichting Vrienden van de Toeristengemeente Gulpen-Vaals. De
doelstelling is het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van het kerkelijk werk, dat
plaatsvindt in de toeristengemeente Gulpen-Vaals (tegenwoordig deel uitmakend van de
Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland). Jaarlijks mag maximaal € 15k uitgekeerd
worden ten laste van het vermogen van het Fonds. In het verslagjaar werd € 15k
toegekend aan de Hervormde Kerk te Vaals.
Fonds Het Kompas
Fonds Het Kompas is in 2020 door een schenking van de heer ing. Wouter van Oostrum
opgericht. De doelstelling is het in stand houden van de PKN gemeente Hilvarenbeek
voor jaarlijks een bedrag van € 10k, het ondersteunen van de diaconie van PKN
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Hilvarenbeek voor jaarlijks een bedrag van € 0,5k en het in stand houden van de woonwerkzorgboerderij “De Moerhoeve” te Kloetinge voor jaarlijks een bedrag van € 0,5k. Per
2021 zullen de eerste giften worden uitgekeerd.

Tot slot
De Raad van Toezicht en de bestuurder kijken terug op een bijzonder jaar. Voor het
werkdomein van Maatschappij van Welstand is een herijking van het beleid tot stand
gebracht. De basis is gelegd voor de organisatie van het 200-jarig jubileum en de
ontwikkeling van een nieuwe portal. Het is de verwachting dat in het 2e halfjaar het
verenigingsleven weer meer tot bloei kan komen met de organisatie van fysieke
bijeenkomsten.
Het team heeft zich het afgelopen jaar kranig geweerd en alle taken met toewijding
uitgevoerd. Franca Klaus mochten wij als nieuwe medewerker op het gebied van
communicatie en projecten hartelijke welkom heten.
De inzet van onze leden is hartverwarmend en versterkt de waardevolle band onderling.

René van de Kieft
Directeur-bestuurder

Amersfoort, 18 oktober 2021
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)
Toelichting

31.12.2020

31.12.2019

€

€

Actief

Vaste activa

Materiële vaste activa

(1) 106.131.570

Financiële vaste activa

(2)

111.952.208

12.335.958

9.099.992
118.467.528

121.052.200

Vlottende activa

Vorderingen
Liquide middelen

(3)

962.170

1.243.246

5.486.534

5.310.982
6.448.704

6.554.228

124.916.232

127.606.428
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Toelichting

31.12.2020

31.12.2019

€

€

Passief

Eigen vermogen

(4)

Niet vrij besteedbaar vermogen

76.502.677

81.642.211

Vrij besteedbaar vermogen

44.894.802

42.528.725
121.397.479

124.170.936

Langlopende schulden

(5)

524.358

216.000

Kortlopende schulden

(6)

2.994.395

3.219.492

124.916.232

127.606.428
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 (X € 1)
2020

2019

Baten
Netto omzet

2.788.074

Som der baten

2.942.442
2.788.074

2.942.442

Lasten
Personeelskosten
Beheerslasten
Overige bedrijfskosten
Som der lasten

521.002

488.087

1.059.369

1.205.733

290.179

270.037
1.870.550

1.963.857

Bedrijfsresultaat

917.524

978.585

Financiële baten en lasten

209.128

149.431

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

1.126.652

1.128.016

Bijzonder resultaat

2.442.132

1.279.525

Resultaat bedrijfsvoering

3.568.784

2.406.541

Besteed aan doelstelling

(1.904.467)

(1.778.178)

Resultaat

1.664.317

628.363

14

MAATSCHAPPIJ VAN WELSTAND

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
Dit betreffen alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief
toegezegde nog niet ontvangen opbrengsten.
Bijzonder resultaat
Onder bijzonder resultaat worden baten en lasten opgenomen welke niet voortkomen uit
de doorlopende werkzaamheden / activiteiten van de vereniging. Onder bijzondere
baten en lasten worden tevens begrepen het resultaat uit vermogenstransacties.
Besteed aan doelstelling
Verstrekte subsidies
Subsidietoezeggingen worden geheel ten laste gebracht van het boekjaar waarin het
besluit tot toekenning schriftelijk aan de subsidieontvanger is meegedeeld, ongeacht in
welk jaar de subsidie wordt uitgekeerd.
Belastingen
De vereniging is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting en gedeeltelijk voor de
omzetbelasting. De Vereniging Maatschappij van Welstand is aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI).
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
Baten
Netto omzet

Pachten
Huren
Overige baten

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€

€

€

2.128.512

2.138.000

2.185.967

620.159

591.000

607.201

39.403

63.000

149.274

2.788.074

2.792.000

2.942.442

Lasten
Personeelskosten
Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€

€

€

Salarissen

460.441

455.000

425.714

Sociale lasten

115.685

103.000

112.191

32.176

63.000

43.940

(87.300)

(110.000)

(93.758)

521.002

511.000

488.087

Overige personeelskosten
Doorberekende kosten

Eind 2020 had de vereniging 8 medewerkers (5,5 fte) in dienst (2019: 7 – 5,2 fte)). In de
sociale lasten zijn pensioenlasten inbegrepen.
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Budgetten voor doelstelling
Omschrijving

Begroting
2020

Reguliere subsidies

€ -425.000

Bijzondere subsidies
Subsidie SIOC

€ -775.000
€ -485.000

Subsidie Jacob van Heusden
Subsidie vd Craats

€ -250.000
€ -90.000

Subsidie SJH
Subsidie De Haaf

€ -100.000
€ -30.000

Subsidie Zandvoort
Subsidie Bianchi
Overige subsidies VUFT/Berkelbach
Subsidie Dieden
Subsidie Duurzame Landbouw
Vrijval Subsidies

€ -30.000
€ -90.000
€ -5.000
€ -20.000
€ -200.000
€ 2.500.000-

De opbrengsten uit pacht en verhuur worden na aftrek van de exploitatiekosten besteed
aan goede doelen. Dit overzicht geeft de besteding van de Maatschappij van Welstand
en de fondsen op naam. De subsidies hebben betrekking op ondersteuning van kerken,
samenleving en individuele steun. Een deel van het budget is vrijgemaakt voor specifieke
projecten gericht op duurzame landbouw.
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