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Beloningsbeleid bestuur
Statuten artikel 5, lid 5:
De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas van de stichting geen beloning, doch een kostenvergoeding,
welke jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld.
Toelichting:
De praktijk is dat de door bestuursleden naar redelijkheid gemaakte kosten in verband met de uitoefening van hun
functie op declaratiebasis worden vergoed. Er worden geen vacatiegelden uitbetaald.

Doelstelling
Statuten artikel 2:
2.1.: De stichting stelt zich ten doel:
het verrichten van maatschappelijke hulp en zorg vanuit de Evangelisch-Lutherse geloofsovertuiging, onder
welke hulp onder meer, doch niet uitsluitend is begrepen:
a. het verlenen van financiële steun in het kader van huisvesting, verzorging en ontspanning van jongeren
en/of ouderen en behoeftigen, zowel in Nederland als daarbuiten;
b. het incidenteel verlenen van financiële bijstand aan behoeftigen;
c. het verlenen van financiële steun in het kader van opleiding en het vinden van een passende werkkring;
d. het verlenen van financiële steun aan instellingen, die werkzaam zijn op de hiervoor sub a., b. en c.
genoemde terreinen;
e. het geven van bijdragen aan fondsen ten behoeve van Evangelisch-Lutherse predikanten,
en voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2.2.: Alle gevallen van financiële steunverlening en de bepaling van de wijze waarop deze zal plaatsvinden, staan ter
uitsluitende beoordeling van het bestuur van de stichting, dat daarbij rekening houdt dat de wettelijke
aanspraken, voortvloeiende uit de Nederlandse sociale wetgeving en subsidieregelingen, niet in gevaar worden
gebracht.

Beleidsplan 2014 t/m 2018
Geschiedenis
Op 19.08.1986 werd bij notaris Mr J.M.G.C. Rijppaert te Haarlem de Stichting tot Steun aan EvangelischLutherse Bejaarden- en Verzorgingshuizen te Haarlem opgericht. Deze stichting is voortgekomen uit de
Stichting Evangelisch-Lutherse Bejaarden- en Verzorgingshuizen te Haarlem, die nauw verbonden was met het
toenmalige Evangelisch-Lutherse Bejaardencentrum “Vitae Vesper” aan het Westerhoutpark te Haarlem.
De Stichting tot Steun aan Evangelisch-Lutherse Bejaarden- en Verzorgingshuizen stelde zich ten doel financiële
steun te verlenen in het kader van huisvesting, verzorging en ontspanning van de bewoners van het EvangelischLutherse Bejaardencentrum “Vitae Vesper”, daarnaast het geven van bijdragen aan fondsen ten behoeve van
gepensioneerde Evangelisch-Lutherse predikanten als ook het incidenteel verlenen van financiële bijstand ten
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behoeve van bewoners en/of predikanten als de nood zich voordeed. Bij de samenstelling van het bestuur zijn steeds
de banden met de Evangelisch-Lutherse Gemeente Haarlem (vanaf 01.01.1997 door fusie Evangelisch-Lutherse
Gemeente Haarlem-Beverwijk en vanaf 06.10.2012 door fusie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam)
zichtbaar gebleven door lidmaatschap van een ruime meerderheid van de bestuursleden van Brandpunt Haarlem van
de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam.
Op 17.03.1997 zijn de statuten partieel gewijzigd. De naam werd Stichting Maatschappelijke Zorg EvangelischLutherse Gemeente Haarlem te Haarlem en de doelstelling werd uitgebreid.
Bij opheffing van de stichting vloeien de dan aanwezige middelen terug naar de Evangelisch-Lutherse Kerk in het
Koninkrijk der Nederlanden en bij voorkeur naar de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam ten gunste van
Brandpunt Haarlem.

Doelstelling
De Stichting Maatschappelijke Zorg Evangelisch-Lutherse Gemeente Haarlem te Haarlem stelt zich ten doel
maatschappelijke hulp en zorg te verrichten, in concreto financiële steun te verlenen in het kader van huisvesting,
verzorging en ontspanning van jongeren en/of ouderen en/of behoeftigen, zowel in Nederland als daarbuiten. Dit
kan incidenteel of langdurig zijn. Mede behoort tot de doelstelling het verlenen van financiële steun in het kader van
opleiding en het vinden van een passende werkkring van de genoemde doelgroepen. Ook het verlenen van steun aan
instellingen werkzaam op de eerder genoemde terreinen en het geven van bijdragen aan fondsen ten behoeve van
Evangelisch-Lutherse predikanten vallen onder de doelstelling.
In hoofdzaak beperkt de stichting zich tot het financieel ondersteunen van duidelijk afgebakende projecten, die
beperkt van duur en omvang zijn en die ook voor het bestuur meetbaar zijn. Ook gaat de voorkeur in principe uit
naar projecten in de regio waar de stichting is gevestigd en die, eveneens in principe, liggen op het gebied van de
lutherse identiteit en het luthers erfgoed.

Werkzaamheden
De activiteiten van de stichting bestaan uit het verstrekken van giften, alsmede uit het beleggen van de beschikbare
middelen. Het bestuur komt in ieder geval twee maal per jaar bijeen en verder zo vaak als nodig is. Notulen worden
van de vergaderingen gemaakt en jaarrekeningen, bestaande uit een balans, een staat van baten en lasten en een
toelichting, worden opgesteld. Oriëntatie op de diverse terreinen die in aanmerking zouden kunnen komen voor
enige steun, vindt eveneens plaats.

Vermogensbeheer
Het kapitaal van de oorspronkelijke Stichting tot Steun aan Evangelisch-Lutherse Bejaarden- en Verzorgingshuizen,
later Stichting Maatschappelijke Zorg Evangelisch-Lutherse Gemeente Haarlem, is verkregen door verkoop van
onroerend goed. Dit kapitaal vormt nog steeds de basis voor het werk van de stichting. Het vermogensbeheer is
momenteel uitbesteed aan een gerenommeerde financiële instelling. Enkele malen per jaar wordt het door deze
instelling gevoerde beheer door de voorzitter en de penningmeester van onze stichting besproken met de daarvoor
verantwoordelijke functionarissen.

Besteding
Incidenteel doen we giften aan diverse kleine projecten in Afrika, hulp aan Moldavië en het zogenaamde
schoenendozenproject (verrassingspakketjes voor kinderen in de Derde Wereld) van de jeugdkerk van Brandpunt
Haarlem van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam.
Er wordt steun gegeven aan het Lutheronderzoek door één der Lutherse theologen in Nederland. Mede met onze
donaties kan de W.J. Kooiman – J.P. Boendermaker Luther-onderzoekplaats (de enige onderzoekplaats in Nederland
die geheel op Luther en zijn theologie is gericht) in stand gehouden worden.

Toekomst
In de toekomst zal dit beleid worden voortgezet, te weten het voornamelijk ondersteunen van projecten met enige
urgentie in het maatschappelijk veld rondom Brandpunt Haarlem van de Evangelisch-Lutherse Gemeente
Amsterdam en van fondsen die zich specifiek bezighouden met Luther en zijn theologie. De doelstelling uit de
statuten is de stichting daarbij tot leidraad.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017
Wij verwijzen in eerste instantie naar het beleidsplan en de financiële jaarrekening.
Het bestuur is tweemaal in vergadering bijeengekomen alwaar de dagelijkse gang van zaken besproken werd.
Hieronder vallen de post, de financiën en het financiële en beleggingsbeleid en de verzoeken om ondersteuning.
Daarnaast is er via de mail regelmatig overleg geweest. Voorzitter en penningmeester hebben tweemaal met
beleggingsadviseurs van de bank over onze portefeuille gesproken.
De Luther onderzoekplaats aan de VU Amsterdam kon om arbeids-technische redenen daar niet voortgezet worden.
In 2017 is aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK) een nieuwe onderzoekplaats gevonden en die wordt
vanaf 01.05.2017 door mevrouw Hiebsch bezet. Voor de financiering daarvan is een nieuwe stichting opgericht: de
Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting. Met ingang van 31.10.2017 is een bijzondere hoogleraarsplaats aan de
TUK gevestigd waarop mevrouw Hiebsch is benoemd en waarin de onderzoekplaats is opgegaan. Hier wordt nu al
het werk gedaan. Zolang deze onderzoekplaats en leerstoel blijven bestaan, zullen wij dit financieel ondersteunen
zolang onze middelen dit toelaten. Ook voor 2017 hebben wij een bijdrage gegeven.
Ter gelegenheid van allerlei activiteiten in het Lutherjaar 2017 hebben wij een bijdrage gegeven aan de Stichting
Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek.
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Voor de restauratie van het orgel in de Lutherse Kerk van Alkmaar hebben wij een bijdrage in de kosten geleverd.
Omdat de heropening van het museum is uitgesteld naar 2018 zullen wij een nog nader te bepalen donatie aan de
Luther Collectie Amsterdam in de Wittenberg te Amsterdam niet in 2017 maar pas later doen.
Een afvaardiging van het bestuur was aanwezig bij de officiële opening van de Augustanahof te Amsterdam op
23.09.2017. Wij hebben voor dit project ook een bijdrage geleverd.

Jaarrekening 2017
Balans per 31.12.2017
ACTIVA
Effecten
Vorderingen op korte termijn
Liquide middelen
Totalen

€ 1.706.263
€
1.581
€
8.933
€ 1.716.777

PASSIVA
Vermogen
Schulden op korte termijn

€ 1.716.577
€
200

Totalen

€ 1.716.777

Exploitatierekening over 2017
BATEN
Resultaat op belegde middelen

€

124.434

Totalen

€

124.434

LASTEN
Giften
Overige lasten
Totalen

€
€
€

9.750
1.013
10.763

Batig saldo
Totalen

€
€

113.671
124.434
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