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Balans per 31 december 2019

Activa

Beleggingen

- Effecten ( A ) 5.940.847€    5.173.610€    

Overige vorderingen ( B ) 1.250€          655€             

Liquide middelen

- ABN AMRO Mees Pierson 3.354€            3.548€          

- ING-bank, betaalrekening 17.231€          48.547€        

- ING-bank, beleggingsrekeningen 7.206€            7.203€          

- ING-bank, spaarrekening 20.020€          20€              

47.811€        59.318€        

5.989.908€    5.233.583€    

Passiva

Eigen vermogen

- Vermogen ( C ) 5.924.608€    5.158.278€    

Kortlopende schulden

- Nog te betalen bedragen ( D ) 65.300€        75.305€        

5.989.908€    5.233.583€    

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018

Balans per Balans per 

Balans per Balans per 

Jaarrekening over het boekjaar 2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekening van baten en lasten over 2019

Baten

Revenuen beleggingen

- Koersresultaat 878.740€       -165.075€      

- Dividend 19.139€        13.264€        

897.879€       -151.811€      

Af:  Kosten effecten:

- Beheerkosten ING -27.770€       -27.296€       

Netto-opbrengst effecten 870.109€       -179.107€      

Financiële baten en lasten -351€            -297€            

869.758€       -179.404€      

 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -

Lasten

Uitkeringen ( E ) 100.455€        97.308€        

Terugontvangen / vrijgevallen

uitkeringen -3.000€           -3.820€         

97.455€        93.488€        

Overige kosten ( F ) 5.973€          15.302€        

103.428€       108.790€       

 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -

Exploitatieresultaat 766.330€       -288.194€      

Rekening 2019 Rekening 2018



Bestuursverslag 2019 

Gevoerd beleid 

In 2019 subsidieerden we tientallen vormen van nascholing en ondersteunden we de publicatie van 

een aantal dissertaties en boeken. Daarnaast droegen we bij om financiële nood bij bijzondere 

omstandigheden binnen onze doelgroep te verlichten. 

Het bestuur vergaderde tweemaal in 2019, op 20 mei en 14 oktober. 

De ontwikkeling van het subsidiebeleid bespraken we in beide vergaderingen. Uitgangspunten voor 

de ontwikkeling van het beleid zijn de gewijzigde behoefte aan nascholing binnen de doelgroep 

(predikanten en pastoraal werkers binnen de PKN), de toename van de kosten voor nascholing, het 

gewijzigde aanbod van postacademische vorming en toerusting, toename van aanvragen door 

afgestudeerde theologen en geestelijk verzorgers buiten de doelgroep en het langjarig positief saldo 

waardoor het vermogen sterker dan noodzakelijk groeit. Dit alles heeft geleid tot het besluit om het 

subsidiebeleid in 2020 grondig te herzien. 

Financieel verslag 

Het bestuur van Stichting Aanpakken kijkt terug op een mooi 2019. We subsidieerden € 100.000 aan 

verschillende initiatieven waardoor predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk in 

Nederland nader toegerust en ondersteund kunnen worden.  

Het grootste deel van de subsidies (€ 75.000) verstrekte de Stichting in het kader van 

nascholingscursussen. Voorbeelden hiervan zijn bijdragen aan het volgen van de training Klinisch 

Pastorale Vorming, een coachingstraject van de Stichting Ruimzicht, de opleiding contextueel 

pastoraat of de opleiding tot interimpredikant en de Missionaire Specialisatie. Ook werd subsidie 

gegeven om een dissertatie relevant voor onze doelgroep te publiceren.  

Een deel van de subsidies (€ 25.000) werd gebruikt om financiële nood in bijzondere, individuele 

gevallen te bestrijden, via het Fonds Individuele Hulpverlening van de Bond van Nederlandse 

Predikanten (BNP). De BNP verzorgt de uitvoering hiervan en legt verantwoording af aan het bestuur. 

De totale lasten (inclusief direct in rekening gebrachte vermogensbeheerkosten voor de 

vermogensbeheerder) bedragen € 131.000 (begroot € 135.000).  

De baten van de Stichting bestaan uit het gerealiseerde en ongerealiseerde rendement op de 

beleggingen. 2019 was een jaar met hoge rendementen. In totaal was het rendement op de 

portefeuille 15,7%. De portefeuille bestaat die uit ongeveer 50% elk aandelen en obligaties. Het 

rendement is vooral het gevolg van een blijvend lage rente(curve), waardoor de waarde van zowel 

aandelen als obligaties aanzienlijk toenam. Het netto beleggingsrendement (na alle 

vermogensbeheerkosten) bedroeg € 870.000. 

Het bestuur werkt aan een herziening van het subsidiebeleid. Centraal daarbij staat om op lange 

termijn de baten en lasten van de stichting in evenwicht te krijgen. Er is al over langere termijn 

sprake van een positief saldo, wat niet de doelstelling van de stichting is: subsidies in balans brengen 

met beleggingsrendementen. 

Vastgesteld in de vergadering van 20 april 2020 door het bestuur van de Stichting Aanpakken. 


