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(gelijke kansen door Educatie en Vorming)

Bestuursverslag 2020

* Deze jaarrekening betreft het boekjaar 2020, dat gelijk is aan het  kalenderjaar 2020.

*Blijkens de akte d.d. 29 januari 1988 werd de Stichting tot Steun van het werk van de Stichting  Basis Educatie 
Volwassenen per genoemde datum opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
41167604.

*De doelstelling van de Stichting is aangepast in 2017 als volgt:  het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie 
van achtergestelde of met achterstelling bedreigde groeperingen  in de Duin- en Bollenstreek door educatie en vorming 
in de ruimste zin; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden  of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren, 
beleggen en aanwenden van het vermogen. 

*De statuten zijn 12 april 2018 conform bovengenoemde doelstelling aangepast.

*Ook de naam van de Stichting is aangepast naar  Stichting Fonds Perspectief (gelijke kansen door Educatie en 
Vorming).

*De Stichting heeft geen winstoogmerk en behartigt met haar werkzaamheden het algemeen belang. 

*De ANBI status is toegekend vanaf 1 januari 2019.

*Het Bestuur bestaat uit de volgende leden:                                      in functie sinds: 
- E.Th. (Ewout) Cassee               Voorzitter                           01-01-2004 
- A.M. (Ria) Eijck                         Secretaris                          01-06-2017
- J.F.M. (Hans) van der Hoeven  Penningmeester                27-06-2016
- F. (Fred) van der Woerd             Lid                                    01-06-2017

*De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door  . 

. hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

* In 2020 heeft het Bestuur 2 keer vergaderd en de volgende projecten goedgekeurd:
- Stichting van het Kind: bijles project voor kinderen die wonen in jeugdzorginstellingen. 
- WelzijnsKompas: Ontwikkelen Ambachtenplein (2 jaar plus een garantie)
- Hier worden activiteiten ontwikkeld die gericht zijn op het vergroten van zelfstandigheid van mensen die moeilijk  
mee kunnen komen in de samenleving. Denk aan: fiets repareren, kleding maken en herstellen, lenen van 
gereedschap, etc.  
- Stichting Openbaar Basisonderwijs: virtual reality inzetten in het basisonderwijs om zo kinderen, ouders en 
leerkrachten leren omgaan met innovatie. 
- Begeleiding van een locale ondernemer bij het opzetten en duurzaam uitvoeren van dagbesteding in de 
onderneming van mensen met een verstandelijke beperking.
- Stichting Epic Youth: e-Game event jongeren tussen 10 en 23 jaar in de kerstvakantie

De uitgaven op deze projecten zijn samengevat op pagina 3 van de jaarrekening. 

*Verder zijn de volgende besluiten genomen:
- Het bestuur heeft de penningmeester decharge verleend voor het door hem uitgevoerde financieel beleid in 2019

-Toekennen projectaanvraag Stichting Openbaar Onderwijs Duin en Bollenstreek
-Toekennen projectaanvraag Welzijnskompas
-Toekennen projectaanvraag Stichting van het Kind
-Toekennen projectaanvraag Bickio
-Toekennen projectaanvraag stichting Epic Youth

Vanwege de coronamaatregelen heeft er alleen op 10 maart een "live"  vergadering plaatsgevonden. Op 22 juni heeft 
een "online" bestuursvergadering plaatsgevonden. 

*In mei 2018 heeft het bestuur van de Stichting haar vermogen gedeeltelijk belegd onder beheer bij de Rabobank. Het 
profiel van de beleggingen is in 2019  tijdelijk aangepast: aangezien er geen aanvullende cash nodig was voor projecten, 
was er geen noodzaak om geldmiddelen uit de beleggingen vrij te maken en is besloten om  alleen daartoe over te gaan, 
wanneer de aanvragen van projecten ons daartoe noodzaken. Begin 2020 heeft het bestuur besloten om € 50K aan de 
beleggingen te ontrekken  ter aanvulling van  de liquide middelen om projecten te financieren.



BALANS
31-12-2020 31-12-2019

Activa

     Financiële vaste activa
                         Rabo Beheerd Beleggen Actief - Neutraal € 420.672 € 436.902
                       Rabo Beheerd Beleggen Actief - Defensief € 248.888 € 257.188

    Overlopende activa
                       Nog te ontvangen rente € 0 € 0

    Liquide middelen
                  Rabobank Zakelijke rekening € 19.166 € 989
                  Rabobank  Bedrijsbonusrekening € 40.286 € 54.284

TOTAAL Activa € 729.013 € 749.363

Passiva   
  

      Eigen vermogen € 704.932 € 713.276
(na verwerking resultaat lopend boekjaar)

     Overlopende passiva
               Nog te betalen kosten € 0 € 35
               Projectkosten € 24.080 2) € 36.052

TOTAAL Passiva € 729.013 € 749.363

Winst- en verliesrekening 2019 2019

BATEN
      Rente baten € 0 € 0
      Ongerealiseerde beleggingsresultaat € 25.470 1) € 99.883

Totaal Baten € 25.470 € 99.883

 LASTEN
           Administratiekosten € 0 € 0
           Bestuurskosten € 0 € 557
           Kosten nieuwe communicatiestrategie € 0 € 5.278
           Projectkosten € 33.602 2) € 62.740
           Bankkosten  en KvK 212 € 247

Totaal Lasten € 33.814 € 68.822

Resultaat € -8.344 € 31.061

1) zie toelichting pagina 4
2) zie toelichting pagina 3
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OVERZICHT PROJECTEN

PROJECTNAAM Voor 2018 2018 2019 2020 2021 TOTAAL
OPEN PROJECTEN: (nieuw 2020)

Stichting van het Kind Bijles project -€                    -€                    -€                    6.800€                1.700€                8.500€                

Welzijn Kompas Ontwikkelen Ambachtenplein -€                    -€                    -€                    5.000€                10.000€              15.000€              

Stichting Openbaar Basisonderwijs VR-traject; aanschaf matrialen -€                    -€                    -€                    3.700€                -€                    3.700€                

Stichting Epic Youth e-Game event jongeren -€                    -€                    -€                    2.400€                600€                   3.000€                

Bibliotheek Bollenstreek Inspiratieavond vrijwilligers Voorleesexpress (minder besteedt) -€                    -€                    -€                    -98€                    -€                    -98€                    

Bickio Draaiboek Dagbesteding -€                    -€                    -€                    1.186€                2.314€                3.500€                

                        Sub-Totaal ten laste van de Verlies en Winstrekening 2020: -€                    -€                    -€                    18.988€              14.614€              33.602€              

OPEN PROJECTEN: (van voor  2020)
Welzijn Noordwijk Koffie en Geldzaken -€                    4.000€                -€                    1.000€                -€                    5.000€                
Ineke van Winden Advies SVNL: opzetten project "koken" ( afwikkeling) -€                    -€                    2.254€                825€                   -€                    3.079€                
Bibliotheek Bollenstreek NT2 Onderwijsparticipatie -€                    -€                    9.696€                -€                    2.424€                12.120€              
Welzijn Noordwijk Noordwijks Leerlokaal -€                    -€                    5.516€               -€                                 1.380€               6.896€                
Bibliotheek Bollenstreek Leesplezier voor kinderen voorop ( vervolg 2de jaar) -€                    -€                    6.832€                -€                    1.708€               8.540€                
Stichting Syrische Vrouwen in Nederland (SVNL) Noordwijks Boekenbal (NT1 Lesmateriaal) -€                    -€                    -€                    7.495€                -€                    7.495€                
Stichting Syrische Vrouwen in Nederland (SVNL) Jasmijn School (2de jaar van 3 jaar) -€                    -€                    -€                    12.000€              3.000€                15.000€              
Stichting KookSaam Opstart verpakkingslijn -€                    -€                    -€                    3.816€                954€                   4.770€                
Bibliotheek Bollenstreek Inspiratieavond vrijwilligers Voorleesexpress (vervolg) -€                    -€                    -€                    1.450€                -€                    1.450€                

-€                    4.000€                24.298€              26.586€              9.466€                64.350€              

GESLOTEN PROJECTEN:

Diverse projecten 14.654€              40.651€              11.028€              -€                    -€                    66.333€              

GRAND TOTAAL 14.654€              44.651€              35.326€              45.574€              24.080€              164.285€           
Openstaande projecten per  1 januari 2020 36.052€         

-€                                 
Projecten toegekend in 2020 :

Stichting van het Kind; bijles project 8.500€      

Welzijn Kompas; Ontwikkelen Ambachtenplein ( 1ste jaar) 5.000€      

Stichting Openbaar Basisonderwijs: VR-traject materialen 3.700€      

Stichting Epic Youth: e-Game event jongeren 3.000€      

Welzijn Kompas; Ontwikkelen Ambachtenplein ( 2de jaar) 5.000€      

Welzijn Kompas; Ontwikkelen Ambachtenplein ( garantie) 5.000€      

Bickio: Draaiboek Dagbesteding 3.500€      

totaal toegekend in 2020 33.700€     

minder uitgekeerd dan toegezegd -98€            

                   t.l.v. Winst- en Verliesrekening 2019 33.602€         

sub-totaal 69.654€         

uitbetaald in 2020 -45.574€        

Openstaande projecten per  31 december 2020 24.080€         
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     Financiële vaste activa

Rabo Beheerd Beleggen Actief : Startdatum

         Portefeuille: 24-05-2018 01-01-2020 OPNAMEN 31-12-2020 2020 cumulatief

 - Defensief € 240.000 € 257.188 (18.500)€        248.888€      € 10.200 € 27.388

 - Neutraal € 400.000 € 436.902 (31.500)€        420.672€      € 15.270 € 52.172
TOTAAL € 640.000 € 694.090 (50.000)€        669.560€      € 25.470 € 79.560

"Defensief" portefeuille ( 38% aandelen,  61% obligaties en 1% cash) netto rendement 2020:

"Neutraal" portefeuille ( 58% aandelen, 41% obligaties en 1% cash) netto rendement 2020:

BENCHMARK IS EXLUSIEF KOSTEN; VERSCHIL 1.31%

(7 maanden) (31 maanden) gemiddeld 
Portefeuille:  - Defensief 2018 2019 2020 cumulatief per jaar target

NETTO RENDEMENT -5,7% 13,7% 4,4% 12,4% 4,8% 1,9%
KOSTEN 0,6% 1,4% 1,2% 3,2% 1,2% 1,2%
BRUTO RENDEMENT -5,1% 15,1% 5,6% 15,6% 6,0% 3,1%
BENCHMARK -2,1% 12,6% 4,8% 15,3% 5,9%
T.O.V. BENCHMARK + of - -3,0% 2,5% 0,8% 0,3% 0,1%

Portefeuille:  - Neutraal
NETTO RENDEMENT -8,0% 17,9% 4,8% 14,7% 5,7% 3,2%
KOSTEN 0,6% 1,3% 1,3% 3,2% 1,2% 1,1%
BRUTO RENDEMENT -7,4% 19,2% 6,1% 17,9% 6,9% 4,3%
BENCHMARK -3,8% 17,1% 5,3% 18,6% 7,2%
T.O.V. BENCHMARK + of - -3,6% 2,1% 0,8% -0,7% -0,5%

Rendement

2020 liet in maart een substantiele dip zien in de waarde van onze beleggingen als gevolg van de Corona uitbraak, maar het optimisme voor een 
vaccin deed de koersen weer stijgen, (vaccinatiehoop won het van virusangst) resulterend in een positief rendement voor het hele jaar boven  de 
4%.  Gemiddeld netto rendement  per jaar vanaf het begin in mei 2018  ligt nu ruim boven onze target van 2-3% per jaar. Ook t.o.v. van  de 
benchmark doen onze fondsen het goed dit jaar.  Cumulatief lopen wij echter  in de portefeuille Neutraal nog steeds wat achter op de benchmark. 
Wij hebben in 2020  €50.000, - onttrokken aan  onze beleggingen om voldoende in kas te hebben voor de financiering van onze projecten.
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BELEIDSPLAN 2018 - 2022
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Inleiding

Fonds Perspectief is voortgekomen uit de voormalige Stichting steun aan het Studiehuis. De opbrengst van de verkoop van 
het pand van deze stichting is de basis voor het Fonds Perspectief. Het bestuur van het Fonds legt in dit beleidsplan uit aan
wat voor soort projecten dit geld besteed kan worden.
Visie:

Wij denken dat mensen die behoren tot een achterstandsgroep, door Educatie & Vorming, zelfredzaam kunnen worden en 
hierdoor beter gaan participeren in de maatschappij. Wij streven naar oplossingen waardoor deze mensen een beter 
toekomstperspectief krijgen. We willen met ons beschikbare budget een daadwerkelijk verschil maken.

Participatie en emancipatie van mensen in een achterstandssituatie

Participatie betekent letterlijk deelname, in dit geval deelname aan de samenleving. Emancipatie is het streven naar een 
volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie. Dit kan via gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid of 
de formele toekenning van gelijke rechten, gelijkstelling voor de wet. Participatie kan niet zonder emancipatie. Het bestuur is 
ervan overtuigd dat mensen vanuit een achtergestelde positie, door educatie &vorming, zelfredzaam worden en hierdoor hun 
positie in de maatschappij kunnen verbeteren en een beter toekomstperspectief krijgen.
In deze tijd waarin participatie het sleutelwoord is zien we dat er veel groepen mensen zijn die (nog) niet mee kunnen doen in 
de samenleving. Omdat zij de taal niet (goed) spreken, omdat zij psychische of fysieke problemen hebben, niet digivaardig 
zijn of financieel niet de mogelijkheden hebben (gehad). We noemen een achterstandssituatie dan ook een situatie waarin 
mensen zichzelf moeilijk kunnen redden en het daarom lastig vinden om deel te nemen aan de samenleving.
Fonds Perspectief stelt zich ten doel om deze mensen te ondersteunen via projecten die ertoe leiden dat hun mogelijkheden 
om te participeren vergroot worden.

Kernwaarden

Het bestuur heeft de volgende kernwaarden benoemd:
Innovatief
Flexibel
Transparant/gemak
Samen
Het zijn de waarden, de drijfveren waar het Fonds v oor staat en die centraal staan in het handelen van het bestuur.

Fonds Perpectief wil een (financiële) bijdrage leveren aan projecten die zich richten op het verbeteren van de positie van 
mensen uit een achterstandsgroep. Het gaat om max 15.000 euro per jaar, voor de duur van maximaal 3 jaar.
In principe kunnen alleen rechtspersonen een aanvraag doen uit het fonds. Het gaat om rechtspersonen die gevestigd zijn in 
de Duin-en Bollenstreek, te weten de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen. Dit 
kunnen zijn maatschappelijke organisaties, zoals onderwijs-, zorg-, welzijn- en belangenorganisaties. De aanvraag wordt 
besproken in het bestuur van Fonds Perspectief en binnen 6 weken krijgt de aanvrager een antwoord. Het bedrag per 
aanvraag mag gemiddeld 10.000,- á 15.000,- per jaar zijn, met een maximum van 3 jaar. Er wordt geen geld gegeven voor 
structurele en/of reguliere explotiatiekosten. De criteria waaraan een aanvraag wordt getoetst zijn transparant voor elke 
potentiële aanvrager. Het Fonds is met name geïnteresseerd in projecten met een experimenteel/innovatief karakter. Als een 
bepaalde werkwijze overdraagbaar is aan anderen verdient dat de voorkeur. Omdat het bestuur zich realiseert dat het niet 
voor elke partij gemakkelijk is om een projectaanvraag op te stellen, kan het bestuur besluiten een projectcoach toe te 
voegen, die hierbij ondersteunt.
Het bestuur van het Fonds kan ook zelf projecten initiëren.

Financien

Het bestuur streeft ernaar om 80.000,- per jaar uit te geven aan projectaanvragen. Met het huidige kapitaal betekent dit dat 
het Fonds na 10 jaar ophoudt te bestaan. Het bestuur onderneemt geen fondsenwervende activiteiten, alhoewel de statuten 
toelaten dat giften of legaten kunnen worden geaccepteerd.



PAGINA 6

Stichting Fonds Perspectief
(gelijke kansen door Educatie en Vorming)

Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de inhoud 
van de Jaarrekening 2020 van de Stichting Fonds Perspectief
vastgesteld en goedgekeurd in hun Bestuursvergadering van xxxx 2021

een getekend document is in bezit van de penningmeester

E.Th. Cassee
voorzitter

J.F.M. van der Hoeven
penningmeester

A.M. Eijck
 secretaris

F. van der Woerd
algemeen bestuurslid
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