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Voorwoord
Alvorens terug te blikken op 2019, vraagt de actuele situatie in de
wereld ten tijde van het schrijven van dit voorwoord, medio mei 2020,
erom daarbij kort stil te staan. Vanaf afgelopen februari zijn we in
een rare, angstige tijd beland. Inmiddels is iedereen in de ban van het
coronavirus en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid en de
rest van het ‘normale’ leven. Juist in deze onzekere periode worden
de noden van de minder bedeelden extra zichtbaar en voor hen extra
voelbaar. Zo is bijvoorbeeld onder meer de inloop van Het Open Huis
gesloten en ook het aanloopcentrum van Stem in de Stad; de maaltijdvoorzieningen van beide organisaties zijn noodgedwongen stopgezet, dan wel als afhaalconcept voortgezet. Beide organisaties hebben
zich ook van hun creatieve en flexibele kant laten zien: binnen mum
van tijd na afkondiging van de lockdown hebben zij samen met de
Haarlemse kerken de zogenaamde luisterlijn opgezet. Nu dat fysiek
niet kan, worden telefonische ontmoetingen tussen Haarlemmers
georganiseerd. Juist voor degenen voor wie ontmoetingsplekken van
groot belang zijn en die nu noodgedwongen thuis zitten.
Ook is het voor professionals moeilijker geworden kwetsbare jongeren te bereiken, waardoor ze sneller uitvallen.
Hoewel hier en daar in het land voedselbanken noodgedwongen
hun deuren hebben moeten sluiten vanwege gebrek aan vrijwilligers, voedsel, geld of ruimte om de noodzakelijke onderlinge afstand
van minstens anderhalve meter te garanderen, draait Voedselbank
Haarlem tot nu toe gelukkig nog op volle toeren. Alleen de manier
waarop de uitdeling plaatsvindt, is aangepast en dat proces verloopt
uiterst gedisciplineerd.

2020 zou, vanuit praktische overwegingen, in het teken staan van
digitalisering van onze vergaderstukken. Vanwege de coronacrisis is
Jacob versneld het digitale tijdperk in gevlogen. Bij het uitkomen van
dit jaarverslag heeft het college inmiddels (noodgedwongen) drie
maal via videoverbinding vergaderd en lijkt ook onze befaamde vergaderbundel, het zogenaamde rode boek, die maandelijks met zorg
door onze bestuurssecretaris Ineke Spee werd ingebonden, verleden
tijd; de vergaderstukken worden inmiddels digitaal aangeleverd.
2019 was een bijzonder jaar dat we afsloten met het afscheid van
Jacques van Exter als voorzitter en lid van ons college. De zeven
werken van barmhartigheid vormden de leidraad van zijn voorzitterschap, de kracht van verbinding had hij hoog in het vaandel staan.
Per 1 januari 2020 heeft Anne-Marie Donders, als eerste vrouwelijke voorzitter van het college sinds 1437, het stokje van Jacques
overgenomen. Xander Alferink blijft vice-voorzitter en is inmiddels
als vervanger van Anne-Marie tevens secretaris van het college. Met
ingang van 1 juni 2019 is Arnoud de Roy van Zuydewijn tot het college toegetreden en per 1 november 2019 is hij de nieuwe penningsmeester als opvolger van Annemieke Greebe. Zij heeft per medio
mei 2020 het college helaas verlaten. In verband met haar vertrek
is Patrick van Gerwen per 1 april 2020 benoemd tot regent en hij
zorgt in ieder geval voor continuïteit in de financiële commissie van
het college.
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We spreken graag weer onze dank uit aan allen die zich met Jacob
hebben ingezet om de werken van barmhartigheid op een eigentijdse
manier en met veel energie en betrokkenheid in de praktijk te brengen. Met name bedanken wij ook Ineke Spee, onze bestuurssecretaris. Zij heeft in 2019, als onze spin het web, weer een groot aandeel
in het succes van Jacob gehad.
Namens het College van Regenten,
Anne-Marie A.F. Donders
voorzitter
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Xander Alferink
secretaris

In memoriam Antoni Marie Cassee
Ton Cassee was bisschoppelijk commissaris binnen het College van
Regenten van het Sint Jacobs Godshuis van 2007 tot 2015. Met een
sterke focus op de maatschappelijke taken van het Godshuis heeft
Ton bijgedragen aan het werk van Jacob.
Vóór de regentenvergaderingen nog snel ’n sigaartje roken op de
Bronsteeweg en vervolgens hartelijk en joviaal de mede-regenten
begroeten.
Ton was lange tijd als kanunnik medebestuurder van het bisdom
Haarlem-Amsterdam. Maar bovenal was hij priester, herder in de
ware zin van het woord.
Voor de huwelijkssluiting van een beroemde voetballer, de stervensbegeleiding van een eenzame parochiaan of de zorgen van een manager, voor iedereen had hij tijd en aandacht.
Voor iedereen was er ook plaats in zijn kudde. Meestal mild in zijn
oordeel, met een sterk praktische inslag en met een grote bewondering voor paus Franciscus.
Naar eigen zeggen ging hij “ontelbare keren” mee met bedevaarten
naar Lourdes.
Hij kreeg daarvoor de titel “Erekapelaan van Lourdes“.
In zijn parochie in Heemskerk kwam hij in contact met vluchtelingen uit Vietnam.
Dat bracht hem er toe uiteindelijk twintig keer naar dat land te reizen om daar kleine en lokale projecten financieel te ondersteunen.
Vóór iedere reis klopte hij aan bij tal van donateurs om te bedelen,
zoals hij dat zelf noemde. Op die manier bracht hij flinke bedragen
naar zijn projecten.

De regenten hadden aan een half woord genoeg. Als Ton aankondigde “binnenkort ga ik weer naar Vietnam” dan wisten de leden van
het college wat er van hen werd verwacht.
Ton keek aan het eind van zijn leven met dankbaarheid terug op zijn
werk in Alkmaar, in Heemskerk en in Haarlem.
Wij gedenken hém in dankbaarheid en in vriendschap.
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In memoriam Cas de Jong
Ik heb Cas leren kennen als een bevlogen bestuurder, een doener,
een mannetjesputter. Duidelijk iemand, die gewend was om in het
dagelijks leven leiding te geven aan een groot bedrijf.
Dat hij als jongeman met het Amerikaanse leger door Europa was
getrokken, had zijn stijl van leiding geven diepgaand beïnvloed.
Het leek wel een beetje of hij Kennedy imiteerde, soepel en strak,
jongensachtig en straight, niet op de man, maar op de zaak.
Hij hield van de discussies, vooral met George, het woordelijke gevecht, en vond het helemaal niet erg, als hij eens een keertje
verloor, maar liever niet.
6

De sfeer, de onderwerpen in de bestuursvergaderingen leenden
zich hier ook toe. Het Raad van Beheer model leidde tot heftige discussies, soms zelfs confrontaties, maar ook tot oplossingen.
Van hem heb ik geleerd dat je in een vergadering ook wel eens je
nek mag uitsteken, het vuurtje mag aansteken, in de wetenschap dat
in een goed bestuur je ook gecorrigeerd wordt. De bijsturing kwam
vaak van de zijde van Frans Vissers. Frans en Cas hadden samen in
Tilburg gestudeerd, een blik, een woord, een grapje, was genoeg.
Ik heb voor het motto : «Comme l 'eau qui coule .. « gekozen, omdat
een steen zinkt, water stroomt verder. Cas was als het stromende
water, lichtvoetig, pragmatisch, niet achterom kijken, voorwaarts.
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Cas was ook een dandy, zijn hele leven slank, met een Camel in zijn
ene hand en een goed glas wijn in de andere en dat het liefst in gezelschap van dames.

Een cliché : de laatste jaren waren voor Cas niet makkelijk, de
spirit was er nog, het vuur werd een vlam, de vlam een vlammetje, het
lichaam wilde niet meer. En toen, op 20 april, overleed Cas.

Lid van het College ben je nooit alleen, ook je echtgenoot of
echtgenote is lid, Katy maakte deel uit van dit gezelschap, haar hartelijkheid en intellectuele scherpzinnigheid waren voor mij al die
jaren een belangrijke toetssteen. Zij stelde vragen, die een ander ontweek, maar daar kwam je bij Katy niet mee weg. Katholiek zijn was
voor Cas iets vanzelfsprekends, Katy zocht liever de diepte van het
geloof op.
Zij kon prachtig vertellen hoe onze samenleving, haar huwelijk, zich
in al die jaren ontwikkeld had, de grote veranderingen, de man/
vrouw verhouding, de relatie met je kinderen. Dat er een belangrijk
omslagpunt in je leven komt, dat je (klein-) kinderen je gaan vertellen hoe de wereld draait, welke muziek leuk is, welke films en toneelstukken interessant zijn.
En wat Katy en Cas nu onderscheidde van zo velen anderen,
zij deden het ook echt, met overgave, zij gingen naar die films en
toneelstukken.

Een bijzonder mens, een bijzonder leven
Xander Alferink
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Na zijn terugtreden uit het bestuur bleven Cas en Katy zeer
geïnteresseerd de gang van zaken binnen Jacob volgen en waren zij
ieder jaar op alle bijeenkomsten en het fameuze Jacobsmaal.

J A A RV E R S L A G 2 0 1 9

8

SINT JACOBS GODSHUIS

9

Statutaire doelstelling
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Statutaire doelstelling
Het Sint Jacobs Godshuis is een instelling van de rooms-katholieke kerk en bezit rechtspersoonlijkheid volgens het kerkelijk recht.
Het Godshuis beoogt niet het maken van winst. Het bestuur wordt
gevormd door het College van Regenten.
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Het statutaire doel is:
a. 	de verzorging in Zuid-Kennemerland in de ruimste zin des
woords van zieken, bejaarden en alleenstaanden,
b.	
het besturen, alsmede het ondersteunen, instandhouden en
bevorderen van de werkzaamheden van:
1. Stichting het Vrouwe- of Verwershofje
2. Stichting het Hofje de Twaalf Apostelen
3. Weldadige Stichting Tijssen
4. Stichting het Hofje van Loo
5. Stichting Huisvesting Alleenstaanden Kennemerland
6. Stichting Paulushof
7. Stichting Hoogtepunt
8. Stichting Nota 70
9. Stichting Muziekfonds Mgr Martin J. de Groot
c. 	het besturen alsmede het ondersteunen, in standhouden en
bevorderen van de werkzaamheden van andere instellingen,
werkzaam binnen de algemene doelstelling, waarvan het bestuur
casu quo het beheer aan het college van regenten is of wordt
opgedragen,
d. 	in uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van het College
van Regenten, het verlenen van hulp en bijstand van materiële of
immateriële aard waar ook ter wereld.
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Het statutaire doel is verder uitgewerkt in het giftenbeleid.
De leden van het College van Regenten worden benoemd door de
bisschop van Haarlem-Amsterdam, op voordracht van het College.
De zittingsduur van de leden van het College bedraagt vier jaar. Het
aftreden is geregeld in een rooster van aftreden. Er is geen beperking
gesteld ten aanzien van het maximale aantal bestuurstermijnen.
Rechtsgeldige besluiten kunnen alleen genomen worden als ten minste de helft van het aantal collegeleden aanwezig is. Besluiten worden
genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de statuten een meerderheid van twee/derde voorschrijven.
Aanwijzing tot Algemeen Nut Beogende Instelling
Met ingang van 1 januari 2008 zijn door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling): het Sint
Jacobs Godshuis, Stichting HAK, Weldadige Stichting Tijssen,
Stichting Hoogtepunt, Stichting Nota 70, Stichting Coelombie,
Stichting Vincentius van Paulo Haarlem en Stichting Fondsen
Blommert en Dreeger. Ook Stichting Muziekfonds Mgr Martin J
de Groot is bij de oprichting op 8 februari 2018 direct aangemerkt
als ANBI.
Sinds 1 januari 2015 is het Sint Jacobs Godshuis naast zelfstandige
ANBI ook als een culturele ANBI aangemerkt.
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De geschiedenis van het Sint Jacobs Godshuis
Bij testament van 6 maart 1437 liet de weduwe Lysbeth Jan Bette
Heinrixczoons vastleggen dat na haar dood haar huis in de Dijkstraat
(nu Antoniestraat) moest worden ingericht tot een gasthuis voor
arme lieden en voor het onderbrengen en verzorgen van pelgrims op
weg naar Santiago de Compostella. Dit gebeurde “met beding dat het
Sinte Jacops Gasthuus soude hieten” en dat het gewijd moest worden
aan God, zijn gebenedijde moeder en de heilige apostel Jacobus.
De broeders en zusters van het Sint Jacobsgilde moesten het gasthuis
gaan besturen.
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In de Tachtigjarige Oorlog had Haarlem de zijde van de prins van
Oranje gekozen en de katholieke eredienst afgezworen. Als schadevergoeding voor de enorme kosten die de stad had gemaakt tijdens het Spaanse beleg in 1572/73 kreeg het stadsbestuur in 1579
de geestelijke bezittingen die twee jaar daarvoor door de Staten van
Holland waren geconfisqueerd. Meer dan een eeuw ging het gasthuis
de rol van passantenhuis vervullen.
Op 26 juni 1715 besloot het gemeentebestuur het gasthuis aan “den
Roomschen terug te geven om tot desselfs oud gebruick te worden
geëmploieert om haer armen te bedienen”. Het stadsbestuur wees
acht opperkerkmeesters aan om de bedeling en het beheer over
het gasthuis te regelen. Zij kregen de titel Regenten van het Sint
Jacobs-Godshuis.
De Armenwet van 1854 wentelde de armenzorg min of meer af op
kerkelijke en andere instellingen van liefdadigheid. In 1854 kwam
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de gehele zorg voor katholieke armen en wezen in Haarlem onder
het beheer van het College van Regenten, onder de benaming: R.K.
Wees- en Armbestuur.
In 1955 besloot het College van Regenten om de wezenafdeling te
sluiten. In oktober 1960 vertrokken de laatste wezen.
In datzelfde jaar besloten de regenten om een nieuw tehuis voor
ouden van dagen te bouwen aan de Zuiderhoutlaan. Op 2 juni 1966
verhuisden de bewoners van het Godshuis in de Hagestraat naar het
bejaardenverzorgingshuis Sint Jacob in de Hout.
In 1979 werd het verpleeghuis Boerhaave geopend.
In 1995 ontstond als gevolg van een fusie een nieuwe zelfstandige
Stichting Sint Jacob. Zowel het verzorgings- als het verpleeghuis
werden in deze Stichting ondergebracht.
Na de oprichting van de Stichting Sint Jacob bleef het College van
Regenten van het Sint Jacobs Godshuis “verweesd” achter zonder
directie en medewerkers. Vanaf dit moment kon meer bestuurskracht besteed worden aan de onder het Godshuis vallende stichtingen en het initiëren van nieuwe projecten en initiatieven.

Stichtingen onder de paraplu van het Sint Jacobs Godshuis

De caritasgedachte in de vorm van het om niet of tegen een kleine
vergoeding verlenen van huisvesting werd en wordt door het Sint
Jacobs Godshuis ook ingevuld door het beheer van een aantal hofjes
in Haarlem. De moderne bewoner is meestal een alleenstaande die
aangewezen is op, of gekozen heeft voor deze woonvorm.

Stichting het Vrouwe- of Verwershofje
In 1593 stichtte mevrouw Margaretha Claes Lotsendochter, weduwe van Jan Janszoon Verwer, het Vrouwe- of Verwershofje in de
Ravelingsteeg, bestemd voor “oude deugdelijke vrouwen”. In de achttiende eeuw nam het College van Regenten op verzoek van de familie Verwer het beheer van dit hofje over.
Sinds de renovatie in 1935 bestaat het hofje uit vier woningen.
Stichting het Hofje De Twaalf Apostelen
Bij notariële akte van 25 november 1872 werd de administratie van
Stichting het Hofje De Twaalf Apostelen in de Barrevoetestraat
overgedragen aan het Sint Jacobs Godshuis. In 1966 moest dit hofje
van twaalf woningen vanwege de slechte onderhoudstoestand worden geamoveerd.
Deze stichting is blijven voortbestaan en is sinds eind 2009 eigenaar
van het pand Lange Veerstraat 21. Bij dit pand behoort de poort
die toegang geeft tot het voormalige broodkantoor van Pastoor
Blommert. In 2012 is de verbouwing van Lange Veerstraat 21
gereed gekomen, zodat het nu bestaat uit een winkel, een bovenwoning en een “achterhuis” waarin sanitaire voorzieningen voor het
Broodkantoor gevestigd zijn.
Weldadige Stichting Tijssen
De in 1912 opgerichte Weldadige Stichting Tijssen verkreeg uit
erflating van leden van de familie Tijssen een dertigtal woningen
voor “min- of onvermogende lieden” in de omgeving van het Nieuwe
Kerksplein. In de jaren zestig werd besloten om de huisjes die leeg
zouden komen te verkopen, omdat deze volstrekt niet meer voldeden aan de in die tijd te stellen eisen aan bejaardenwoningen.

Momenteel heeft de stichting nog vijf huisjes met een gezamenlijke
binnentuin op de hoek van de Popelingstraat en de Korte Annastraat
in bezit.
Begin 1970 besloot het College van Regenten om de Stichting het
Hofje De Twaalf Apostelen samen te voegen met de Stichting Tijssen
en zesenveertig bejaardenwoningen te bouwen aan de Italiëlaan en
de Laan van Osnabrück in Schalkwijk. Onder sterke aandrang van
het Rijk werd dit complex in 2002 overgedragen aan de Haarlemse
woningbouwcorporatie De Woonmaatschappij (thans Ymere).
In 2005 is op verzoek van Stichting Hospice Haarlem uit het vermogen van de Stichting Tijssen een tweede “bijna-thuis-huis” in de
regio gerealiseerd in Heemsteedse Dreef 287 te Heemstede. De
Stichting Hospice had al een hospicehuis in de Gierstraat in de binnenstad van Haarlem.
In verband met onder meer de parkeerproblematiek in de binnenstad, is het bestuur na een aantal jaren op zoek gegaan naar een
unilocatie waarin de twee hospicehuizen zouden kunnen worden
samengevoegd. Eind 2013 werd daartoe het voorlopig koopcontract
ondertekend van het pand Zuiderhoutlaan 10. Op 14 maart 2014
is de Stichting Hospicepand Zuiderhoutlaan 10 opgericht. Deze
stichting is eigenaar van de nieuwe unilocatie. Het bestuur van deze
nieuwe stichting bestaat uit vertegenwoordigers uit de Stichtingen
Tijssen en Hospice Haarlem. Beide stichtingen hebben ieder aan de
nieuwe stichting een hypotheek van € 550.000 verstrekt. Sinds april
2015 is het nieuwe hospicehuis in gebruik.
Stichting het Hofje van Loo
Eind 1983 heeft het Jacobs Godshuis het eigendom van het hofje
van Loo overgenomen van het College van Regenten van het Sint
Elisabeth’s of Groote Gasthuis. Hierop werd de Stichting het Hofje
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van Loo opgericht met als doel “de instandhouding van het Hofje
van Loo als waardevol monument in de zin van de Monumentenwet
in het stadsbeeld van Haarlem ten behoeve van de huisvesting
van bij voorkeur alleenstaanden in het algemeen maar van minder
draagkrachtigen in het bijzonder”. Na de overdracht is dit hofje volledig gerenoveerd. Het hofje is gevestigd in de Barrevoetestraat in
Haarlem en bestaat uit twaalf huisjes.
In 2014 is voor dit hofje een meerjarenonderhoudsplan (MOP)
opgesteld. Een dergelijk plan is nodig om een aanvraag te kunnen
doen voor het verkrijgen van monumentensubsidie. In augustus
2014 deelde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mede dat de
stichting een monumentensubsidie wordt verleend van € 27.747, uit
te betalen in zes jaar.
Stichting Huisvesting Alleenstaanden Kennemerland
In 1972 nam het Jacobs Godshuis een complex met onder meer
twaalf wooneenheden voor alleenstaande dames over aan de
Nieuwe Groenmarkt in Haarlem en richtte hiervoor de Stichting
Huisvesting Alleenstaanden Kennemerland (HAK) op.
In 1997 werd het complex verkocht. De Stichting heeft daarna nieuwe huisvesting ten behoeve van cliënten van Stichting Blijf van mijn
Lijf (thans Blijfgroep Haarlem) gerealiseerd.
Stichting Paulushof
In 1996 besloot het Jacobs Godshuis de voormalige Pauluskerk aan
de Helmlaan te Haarlem te kopen en hierin een hofje voor lichamelijk gehandicapten te bouwen. Begin 1999 konden de eerste
bewoners hun intrek nemen in de tien éénpersoons- en de vier tweepersoonsappartementen van dit nieuwe hof, de Paulushof.

Stichting Hoogtepunt
Op 29 december 1979 richtte de toen achtenzestigjarige mejuffrouw
Elsa Hidde Nijland de Stichting Hoogtepunt op, zodat ook na haar
overlijden haar levensdoel “het behartigen van de belangen van lichamelijk gehandicapte jongeren” zou worden voortgezet.
De naam van de stichting, “Hoogtepunt”, refereert aan de bungalow waar zij woonde, gelegen op het hoogste punt van het dorp
Vogelenzang.
Twintig jaar na de oprichting, namelijk op 29 december 1999, kwam
Stichting Hoogtepunt onder de hoede van het Sint Jacobs Godshuis.
Tijdens haar leven had mejuffrouw Hidde Nijland kennis gemaakt
met de Paulushof. Deze woonvoorziening voor lichamelijk gehandicapten sprak haar zo zeer aan dat zij dit als een mogelijkheid opperde om haar levensdoel voort te zetten.
Mejuffrouw Hidde Nijland overleed op 22 februari 2002 en
benoemde Stichting Hoogtepunt tot haar enig erfgenaam.
In 2007 werd besloten om samen met De Woonmaatschappij (nu
Ymere) een “Fokusproject” in de binnenstad van Haarlem te bouwen. In een Fokusproject wonen lichamelijk gehandicapten verspreid in een straal van driehonderd meter rond een ADL-post,
van waaruit dag en nacht ondersteuning wordt geboden (ADL:
Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen). Een Fokuswoning voor
één persoon moet minimaal 105 m2 zijn en moet behoren tot de
sociale huurklasse.
In 2008 gaf het College van Zorgverzekeringen een beschikking
af voor het in Haarlem realiseren van 14 Fokusappartementen in
het Raaksgebied, 2 Fokusappartementen in het Vincentius Carré
aan de Zoetestraat en de bouw van de ADL-eenheid. Van de 14
Fokuswoningen in het Raaksgebied zijn zeven appartementen
eigendom van de Stichting Hoogtepunt. De centrale hulppost is
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ondergebracht in het pand Gedempte Oude Gracht 40 dat Stichting
Hoogtepunt in 2009 verwierf.
In 2011 konden de Fokuswoningen en de ADL-post in gebruik worden genomen.
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Stichting Nota 70
De in 1974 opgerichte Stichting Nota 70 ontleent haar naam aan
een notitie ter voorbereiding van het kapittel van de Nederlandse
Augustijnen in 1970. De oorsprong staat in de kloosterlijke traditie,
gericht op het bieden van hulp en ondersteuning op basis van onderlinge solidariteit. Vanaf 1975 heeft de Woongroep “Van Hogendorp”
de doelstelling gerealiseerd door als solidaire leefgemeenschap tijdelijke gastvrijheid te bieden aan tientallen mensen die in een persoonlijke crisis verkeerden. In 1996 is dit project als zodanig beëindigd.
Daar het vermogen van de stichting geheel geïnvesteerd was in het
pand Van Hogendorpstraat 16 te Haarlem kon het bestuur de doelstelling nauwelijks op andere wijze invullen.
Na enkele oriënterende gesprekken is in 2009 besloten tot volledige
samenwerking. Eind 2010 zijn de statuten van deze stichting aangepast. In de nieuwe statuten staat vermeld dat “bestuursleden worden
benoemd uit en door het College van Regenten van het Sint Jacobs
Godshuis”. In dit verband is de heer Johan Bank, oorspronkelijk
bestuurslid van Stichting Nota 70, voor bepaalde tijd het honorair
lidmaatschap van het College van Regenten van Johan Bank, verleend. Dit honorair lidmaatschap van de heer Bank is per 31 december 2016 geëindigd.
Zoals afgesproken is na de statutenwijziging in 2011 het pand aan
de Van Hogendorpstraat verkocht, zodat de stichting over een giftenbudget beschikt.
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Doordat in de voorgaande jaren nauwelijks vermogen beschikbaar
was voor het doen van giften besloot het nieuwe bestuur om het
giftenbeleid opnieuw te formuleren. De meest in het oog springende
verandering is het besluit om geen giften meer te verstrekken aan
individuen, maar als doelstelling vast te leggen “het financieel ondersteunen van non-profit instellingen op het gebied van maatschappelijk welzijn en hun cliënten”.
De besteding van het giftenbudget 2019 is verwerkt in het hoofdstuk “toegekende giften in 2019”.
Haarlems deel van het TBC-fonds onder de paraplu van het
Godshuis
De Stichting Haarlems Tuberculosefonds benaderde in 2011 het
Jacobs Godshuis met de vraag of het bereid was om het Haarlemse
deel van dit fonds als een “fonds op naam” over te nemen. Het College
van Regenten heeft deze vraag bevestigend beantwoord, waarna het
Haarlems TBC-fonds per 31 december 2011 is opgeheven. Volgens
een in 2011 opgestelde staffel zal het fonds in 2036 worden beëindigd. In de jaarstukken van het Godshuis blijft dit fonds als voormalig TBC-fonds Haarlem herkenbaar.
De besteding van het giftenbudget 2019 is verwerkt in het hoofdstuk “toegekende giften in 2019”.

Samenwerking
Stichting Muziekfonds Mgr Martin J de Groot
In 2018 werd het Muziekfonds opgericht dat is vernoemd naar de
initiatiefnemer, Mgr Martin J de Groot. Hij is decennialang verbonden geweest aan het Bisdom Haarlem-Amsterdam en heeft een
speciale interesse in kerkmuziek. Het doel van het Muziekfonds is
dan ook het bevorderen van de katholieke liturgische en religieuze
muziek in drie kerken in het Bisdom.
Bij beschikking van 21 juni 2018 verkreeg de stichting van de
Belastingdienst de status van culturele ANBI.
Het bestuur van het Muziekfonds wordt gevormd door drie regenten van Sint Jacobs Godshuis en twee specialisten in de kerkmuziek.
Stichting Fondsen Blommert en Dreeger
Pastoor Augustinus Alstenus Blommert werd op 23 januari 1623
aangesteld tot kapelaan van de stad Haarlem. Bij zijn overlijden op
14 november 1659 bleek dat hij tot algeheel erfgenaam benoemd
had “de gemeene armen van de katholycke religie binnen deser
Stadt Haerlem”. In 1665 werd met dit vermogen achter de Lange
Veerstraat 21 het “Broodkantoor van Pastoor Blommert” gevestigd.
Mejuffrouw Elisabeth Dreeger had in 1800 bij testament bepaald
dat van de opbrengst van haar nalatenschap de helft moest worden
besteed aan kerksieraden voor de katholieke kerken van Haarlem
en de andere helft aan een wekelijkse uitkering van vijftig cent aan
dertien behoeftige katholieke vrouwen. Met deze uitkering belastte
zij de beheerders van het Blommertfonds.
In januari 2008 benaderde de heer J.N. van Bemmel uit Antwerpen,
rentmeester van de Fondsen Het Roomsch Katholiek Armenkantoor
van Augustinus Alstenus Blommert en Dreeger, het College met het

oog op mogelijke samenwerking om het broodkantoor, in de Lange
Veerstraat, inmiddels rijksmonument, in stand te houden en in verband met de continuïteit in het bestuur. Op 25 augustus 2008 werd
de nieuwe stichting Fondsen Blommert en Dreeger opgericht. In de
stichting zijn de vermogens van de fondsen Blommert en Dreeger
opgenomen.
Het vermogen van de fondsen Blommert en Dreeger bestaat verder
uit o.a. een drietal namenborden, enkele schilderijen en enkele historische meubels. Een van de schilderijen, het portret van pastoor
A.A. Blommert geschilderd door J.C. Verspronck, is te zien in het
Frans Halsmuseum. Het schilderij is in langdurige bruikleen gegeven aan dit museum.
In 2008 zijn de namenborden van de fondsenbeheerders gerestaureerd en heeft de heer W.G.M. Cerutti een boek over de geschiedenis van beide fondsen geschreven.
In de jaren 2009 en 2010 vond een grondige restauratie plaats van het
Broodkantoor. Na deze restauratie werd de oorspronkelijke inventaris grotendeels teruggeplaatst. Het broodkantoor is regelmatig op
zaterdag geopend en elk jaar tijdens de Open Monumentdagen te
bezoeken.
Sinds 2019 hebben de laatste nazaten van de familie Van Bemmel
hun bestuursfunctie neergelegd en sindsdien bestaat het bestuur uit
drie regenten van Sint Jacobs Godshuis.
Stichting Gravinnehof
In 1990 besloten het College van Burgemeester en Wethouders
van Haarlem en het bestuur van de Stichting Haarlemse Hofjes
een prijsvraag uit te schrijven voor het ontwerp van een “Hofje van
de 21ste eeuw” aan het Spaarne/Gravinnesteeg. Het College van
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Regenten van het Sint Jacobs Godshuis was bereid opdrachtgever te
worden om het winnende ontwerp te realiseren.
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Tijdens het voorbereidingsproces heeft het Godshuis de Stichting
Hofjes Codde en Van Beresteyn gevraagd om gezamenlijk het
hofje te bouwen en te exploiteren. Na het positieve antwoord van
het College van Regenten van de Stichting Hofjes Codde en Van
Beresteyn werd in 1995 de Stichting Gravinnehof opgericht. Deze
stichting heeft als doel “een hofje te stichten waar ouderen zo lang
mogelijk in staat zijn in hun eigen omgeving te blijven leven”.
Op 7 mei 2001 heeft H.K.H. Prinses Margriet de Gravinnehof,
bestaande uit tien tweepersoons- en zestien eenpersoonsappartementen, feestelijk geopend. Op of rond 7 mei wordt deze opening
jaarlijks herdacht met een “preuve”.
Eind 2016 werd besloten de bestuursstructuur van de Gravinnehof
per 1 januari 2017 enigszins aan te passen. Sinds 2017 is een
Dagelijks Bestuurder aangesteld en opereren de leden van het
bestuur meer op afstand.
Flatstichting Voor Vrouwen Door Vrouwen
In 1938 richtte mevrouw E.J. van Waveren-Resink de “Flatstichting
vóór Vrouwen dóór Vrouwen” op om “een goede huisvesting voor
alleenstaande vrouwen te bevorderen” zoals vermeld stond in de
eerste statuten. In deze tijd waren de woonomstandigheden en de
mogelijkheden voor alleenstaande vrouwen om onafhankelijk te
wonen slecht.
Om de doelstellingen van de stichting te realiseren werd in 1938 de
villa aan het Kenaupark 6 aangekocht. Dit pand moest ingrijpend
verbouwd worden om geschikt gemaakt te worden voor huisvesting
van alleenstaanden. Hiervoor benaderde mevrouw Van Waveren de
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jonge architect G. Rietveld. Rietveld bouwde in de villa 12 éénkamerwoningen, die allemaal verschillend zijn. Na de verbouwing kreeg
het pand de naam EKAWO, dat staat voor Een Kamer Woningen.
Nadat in 1958 de Flatstichting ook de villa Kenaupark 8 had aangekocht en verbouwd, boden de beide huizen samen woonruimte aan
32 vrouwen en één conciërge-echtpaar.
Sinds een ingrijpende restauratie en verbouwing in de jaren negentig
van de vorige eeuw omvatten de twee panden dertig één- en tweekamerwoningen, elk met een eigen keuken, douche en toilet. De
villa’s staan in een grote gemeenschappelijke tuin met daarin ook een
ruime (privé) parkeergelegenheid.
Beide panden zijn rijksmonument.
In 2007 hebben het bestuur en de Raad van Toezicht van de
Flatstichting samenwerking gezocht met het Jacobs Godshuis in
verband met het benoemen van een nieuwe doelgroep van alleenstaande vrouwen die specifieke problemen met huisvesting hebben.
De Flatstichting stelde als uitgangspunt voor de samenwerking dat
als tweede doelstelling van de stichting statutair zou worden vastgelegd het in stand houden van de twee monumentale villa’s aan het
Kenaupark, inclusief de nog aanwezige interieurkenmerken van de
hand van architect Rietveld in Kenaupark 6.
Daarnaast werd als voorwaarde gesteld dat de bestuursleden bij
voorkeur van het vrouwelijke geslacht zijn. De voorzitter moet te
allen tijde een vrouw zijn. Ook deze voorwaarden zijn vastgelegd in
de statuten van 6 november 2008.
In 2018 zijn de beide panden verkocht aan Stadsherstel. In 2019 zijn
de bestuursleden op zoek gegaan naar een nieuwe invulling van de
doelstelling van deze stichting. Daarover meer in het bestuursverslag.

Stichting Vincentius van Paulo Haarlem
Op 5 januari 1850 besloten zes heren – waar onder de heer Van
Bemmel, collegelid van het Sint Jacobs Godshuis – om ook in
Haarlem een conferentie te stichting van de “Vereeniging van
den Heilige Vincentius à Paulo”. Tot de taken van een Vincentius
Vereniging behoren van oudsher huisbezoek, onderwijs, verspreiding van godsdienstige literatuur en het organiseren van allerlei
soorten liefdewerken.
In 2002 benaderde het toenmalige bestuur van de Vincentius
Vereniging Haarlem het College van Regenten van het Sint Jacobs
Godshuis om gezamenlijk een vermogensstichting op te richten. De
redenen hiervoor waren de vergrijzing en de terugloop van het aantal
leden van de Haarlemse Vincentius Vereniging, waardoor op den
duur deze Vereniging zou moeten worden opgeheven.
Op 30 september 2004 richtten de Vincentius Vereniging Haarlem
en het Sint Jacobs Godshuis gezamenlijk de Stichting Sint
Vincentius van Paulo Haarlem op. In de statuten is vastgelegd dat
het bestuur van deze stichting bestaat uit drie leden uit het College
van Regenten en twee uit de Vincentius Vereniging Haarlem.
Nagenoeg het gehele vermogen van de Vereniging is ondergebracht
in deze Stichting. Tot het vermogen behoren een aantal panden aan
de Nieuwe Groenmarkt/Zoetestraat.
Eind 2004 hebben het Sint Jacobs Godshuis, de Stichting Vincentius
van Paulo Haarlem en het oecumenisch centrum Stem in de Stad
een intentieverklaring afgesloten. In deze intentieverklaring werd
vastgelegd dat onderzocht zou worden of Stem in de Stad gehuisvest kon worden in het Vincentius Carré. Deze intentie is verwezenlijkt door renovatie en verbouwing van de panden om deze voor de
komende tien tot twintig jaar geschikt te maken voor het realiseren
van de doelstellingen van Stem in de Stad.

Stem in de Stad zet zich met name in voor mensen aan de onderkant
van de samenleving. Naast het “aanloophuis”, het straatpastoraat en
o.a. hulp aan vluchtelingen verstrekt Stem in de Stad drie maal per
week een gratis maaltijd aan dak- en thuislozen.
Sinds de renovatie in 2011/2012 bieden de panden in het
Vincentius Carré huisvesting aan onder andere een zevental sociale
huurwoningen, de Kledingwinkel van de Vincentius Vereniging, het
wijkcentrum van Haarlem Effect en Stem in de Stad. Twee van de
woningen maken onderdeel uit van het Fokusproject van Stichting
Hoogtepunt.
Stichting Coelombie
Op 7 mei 1805 overleed de Haarlemse klokkenmaker Johannes
Coelombie. In zijn testament bepaalde hij dat tweehonderd jaar na
zijn overlijden zijn testament geëffectueerd moest worden. Op grond
van een codicil werd deze termijn gewijzigd in honderd veertig jaar
na het overlijden van de laatste van zijn twee huishoudsters. In deze
honderd veertig jaar moesten het Nederduisch Gereformeerde
Diaconiehuis, het Lutherse Weeshuis en het Roomsche Godshuis
genaamd Sint Jacob het vermogen beheren.
Het testament werd op 5 januari 1999 feestelijk openbaar gemaakt.
Het vermogen van het fonds was in de afgelopen twee eeuwen
gegroeid van ƒ 10.000 naar ƒ 9,2 miljoen.
Om uitvoering te geven aan het doel van het testament: “de onbeschaamde bedelarije uitroeijen, de armen en noodlijdenden in
hun nooddruft verzorgen, aan de kost te helpen en in hun eigen
onderhoud helpen voorzien” richtten de Diaconie der Hervormde
gemeente Haarlem en het College van Regenten van het Sint Jacobs
Godshuis de Stichting Coelombie op. Het statutaire doel van de
stichting is: “het mogelijk maken van activiteiten die erop gericht
zijn sociaal zwakkeren uit Zuid-Kennemerland in onze samenleving
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te laten integreren, onder meer door middel van arbeidsparticipatie,
een en ander zoveel mogelijk in de geest van het testament van wijlen
Johannes Coelombie, alsmede het ondersteunen van instellingen en
organisaties die zich daarop richten”. Beide oprichters brachten ieder
twee miljoen gulden in.

Gasthuys dat vanaf dat moment Vrouwe- en Antonie Gasthuys
heette. In 1786 verhuisden de bewoonsters naar het huidige hofje
in het Klein Heilig Land. Voor hen betekende dit een grote verbetering: in het oude hofje moesten zij met negen personen één kamer
met bedsteden delen. Nu kreeg ieder een eigen huisje.

De besteding van het giftenbudget 2019 van het eigen fonds
Coelombie is verwerkt in het hoofdstuk “toegekende giften in 2019”.

In verband met het scheppen van waarborgen om de continuïteit van
het bestuur en de stichting te garanderen zijn op 5 maart 2008 de
statuten van deze stichting gewijzigd. Het bestuur is uitgebreid tot
vijf personen, waarvan er drie benoemd worden door de Diaconie
van de Protestantse Gemeente Haarlem en twee door het Sint
Jacobs Godshuis.

Stichting Vrouwe- en Antonie Gasthuys
In 1440 schonk Claes Brenssoenszoon een huis in de Klerksteeg (nu
Bakenesserstraat) aan de kapel op Bakenes “om den rechten armen
dairin te logieren ende te leggen”. Dit werd het Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis waar arme vrouwelijke reizigers twee nachten mochten
logeren. In ditzelfde jaar schonk Jan Claes Dierdtsen aan het gilde
van het Heilig Kruis een kapel en een gasthuis met twee kamers: het
Sint Antonie Gasthuys. Als gevolg van financiële problemen werd
het Antonie Gasthuys aan de Schalkwijkerpoort in 1726 opgeheven. De gebouwen werden verkocht. De nog aanwezige goederen
en bewoonsters werden overgebracht naar het Onze Lieve Vrouwe
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Het statutaire doel van de stichting is in het bijzonder het huisvesten
van personen die bereid zijn het statutaire doel van instandhouding
van het monument te behartigen teneinde de beste waarborg te verkrijgen voor een duurzame goede staat van het onroerend goed.
Het hofje bestaat uit een hoofdgebouw met op de begane grond een
regentenkamer en twee appartementen. In de zijvleugels bevinden
zich in totaal zes woningen.
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Bestuursverslag
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Bestuursverslag
In 2019 heeft het college 11 maal voltallig vergaderd, waarbij de
laatste 'vergadering' van het jaar, in december, een heel bijzonder
tintje had. Die dag namen we vanwege het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens, afscheid van onze voorzitter Jacques van Exter.
Jacques heeft 15 jaar deel uitgemaakt van ons college van regenten.
Met ingang van 1 januari 2004 is Jacques tot het college toegetreden.
Tot 7 februari 2009 als lid, aansluitend als penningmeester en sinds
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1 januari 2016 in de functie van voorzitter. De afscheidsbijeenkomst
begon met een meditatief moment onder leiding van onze bisschoppelijk commissaris Eric Fennis waarna de collegeleden allemaal
kort stilstonden bij wat Jacques voor ieder van hen heeft betekend
en waaraan we ons hem zullen herinneren. Vervolgens was er een
druk bezochte afscheidsreceptie in het Haarlemmerhout Theater.
Tot grote verrassing van Jacques werd hem zowel door de burgemeester van Heemstede, mevrouw Nienhuis
(die met speciale toestemming van de burgemeester van Haarlem, de onderscheiding
op Haarlems grondgebied mocht uitreiken)
als de bisschop coadjutor, de heer Hendriks
een burgerlijke respectievelijk een kerkelijke
onderscheiding opgespeld. Heel bijzonder
was ook dat, naast zijn kinderen en enkele
kleinkinderen, zelfs de moeder van Jacques
dit mooie moment kon meemaken. Jacques
was zichtbaar geroerd door deze gebeurtenissen. Onder voorzitterschap van Jacques is
het college op zoek geweest naar mogelijkheden in Haarlem en omstreken waarop Jacob
met zijn fondsen een (financiële bijdrage zou
kunnen leveren aan het verminderen van de
noden in de samenleving. Ook heeft Jacques
zich actief ingezet voor ondersteuning van het
landelijke project van het Catharijneconvent:
Feest! Voor alle kinderen van Nederland”.

van Pastoor Bloemert met als doel
om vandaaruit maandelijks brood uit
te delen aan katholieke Haarlemse
armen. In die zin heeft het broodkantoor 345 jaar lang, van 1665 tot 2004,
gefungeerd als de Voedselbank “avant
la lettre”.
Sinds 2008 is het Sint Jacobs
Godshuis betrokken bij het beheren
en instandhouden van het toevertrouwde vermogen van de pastoor.
Mede als gevolg van deze betrokkenheid werd in 2010 het uiterst
kwetsbare rijksmonument volledig
gerestaureerd.

Jacques heeft alle aandacht en eervolle onderscheidingen voor zijn
inzet voor het Jacobs Godshuis in ieder geval dik verdiend!
Verdere highlights uit 2019:
Het Broodkantoor van Pastoor Bloemert
Verstopt achter een smal poortje en gangetje in de Lange Veerstraat
bevindt zich het Broodkantoor van Pastoor Bloemert. Het kleine
gebouwtje werd in 1665 aangekocht door de executeur testamentair

Per 31 december 2018 namen de laatste twee heren Van Bemmel, Jan van
Bemmel en zijn zoon Jan-Hein van
Bemmel, afscheid van het bestuur
van het Broodkantoor. De familie
Van Bemmel is van groot belang geweest voor het Broodkantoor.
Vanaf 1779 hebben zes generaties het Broodkantoor gediend. Het
is aan deze familie te danken dat het Broodkantoor de 21ste eeuw
heeft gehaald. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2019 het Sint
Jacobs Godshuis volledig verantwoordelijk is voor het vermogen en
gedachtengoed van Pastoor Bloemert. Gedurende 2019 werden de
schilderijen in het broodkantoor gerestaureerd en is besloten het
Broodkantoor in 2020 een uitgebreide schilderbeurt te geven.
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Een inspirerende avond voor de bestuurders van sociaalmaatschappelijke fondsen uit Zuid- Kennemerland en voor de regenten van
Jacob.
Hofje van Loo
2019 is een redelijk rustig jaar geweest op het hof, maar een aantal
evenementen hebben toch de normale rust verstoord. Net voordat er
in juni begonnen zou worden met een dakrenovatie van de rechtervleugel van het hof, werd een huurster overvallen door een enorme
overstroming in haar woning, die werd veroorzaakt doordat een
aangewaaide plastic zak de hemelwaterafvoer van de goot aan de
achtergevel verstopte. Resultaat was een drijfnat huis, waardoor de
huurster tijdelijk moest worden uitgeplaatst om alles weer op orde te
kunnen brengen. Ondertussen werd gestart met de eerdergenoemde
renovatie, waarbij vooral zink- en loodwerk werd aangepakt, een
werkje dat een kleine maand duurde, zodat voor de zomer de rust
weer terugkeert.
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Jacobslezing
Op donderdag 7 maart hield Wim Post van de Noaberstichting een
lezing over de activiteiten en werkwijze van deze stichting. Oprichters
zijn Paul Baan en zijn echtgenote Mineke.
Via de stichting en de organisatie worden initiatieven genomen en
gestimuleerd die hardnekkige problemen in de samenleving adresseren. Samenwerking met anderen, bedrijven, burgers en overheden
staat hierbij voorop.
Naast tal van succesvolle voorbeelden van initiatieven die uitmondden in bedrijfsmatige activiteiten, wees Wim Post op de verantwoordelijkheid van (familie)stichtingen. De agenda van deze instellingen
moet goed worden afgestemd met wat de democratische overheden
als algemeen belang hebben geformuleerd.
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Eerder in het jaar, in maart, was er een drukbezochte huurdersavond
geweest, waarbij men te gast was in de gemeenschapsruimte van het
Gravinnehof aan het Spaarne. Deze avond werd onder meer besloten
om het toegangshek van het hof in de nachtelijke uren als experiment
een aantal maanden niet meer af te sluiten. Na die periode is deze
oplossing overgegaan tot de normale gang van zaken. Tevens werd
op deze avond het nieuwe huishoudelijke regelement besproken en
vastgesteld.
Voorts valt nog te vermelden dat een aantal huurders het initiatief
heeft genomen om de tuin van het hof op punten te verbeteren en
op te fleuren. Die verbetering van de tuin zal ook in 2020 worden
voortgezet, ook door de hovenier, die hiertoe opdracht heeft gekre-

gen. Tenslotte moet nog vermeld worden dat de dames Birgit Brakel
en Martine Creutzberg van Boonstra Heijmeijer makelaars, die verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse beheer van het hof, weer zorg
gedragen hebben voor een goede gang van zaken op het hof.
Muziekfonds Mgr Martin J. de Groot
In 2018 is door Mgr De Groot het Muziekfonds gesticht, onder de
hoede van Sint Jacobs Godshuis.
Het doel van dit fonds is een bijdrage te leveren aan de bloei van de
kerkmuziek. Het fonds richt zich met name op de muziekpraktijk in
de Sint Bavo Kathedraal en de Sint Josephkerk in Haarlem en in de
Basiliek van de Heilige Nicolaas in Amsterdam.
In 2019 heeft het fonds de eerste uitkeringen gedaan. Bijdragen zijn
toegekend aan het Muziekfonds van de Kathedrale Sint Bavo (en het
kathedrale koor) en de Cantorij en de Capella van de Nicolaasbasiliek.
Verder is bijgedragen aan muzikale uitvoeringen in de Josephkerk.
Al jarenlang doneerde het Godshuis aan het César Franckfonds en de
Stichting Andriessen – De Klerk, alsmede aan de Zaterdagmiddag
(orgel-)concerten in de Kathedraal. Deze taken zijn nu overgenomen
door het Muziekfonds.
Alle eerdergenoemde donaties hebben een min of meer structureel
karakter. Daarnaast is met betrokkenen uit de drie bovengenoemde
kerken in 2019 gekeken naar mogelijke vernieuwingen met financiële steun van het fonds. Daarbij kan gedacht worden aan bijzondere
uitvoeringen en concerten en aan instrumentale ondersteuning bij
vocale muziek. Ook opdrachten voor composities en arrangementen
zouden in aanmerking komen, evenals extra begeleiding en studie
voor minder gehoord repertoire. In 2020 zullen deze mogelijkheden
verder worden gedetailleerd.
In 2019 deed het fonds donaties en toezeggingen voor een totaal van
ongeveer € 90.000.

Heropening Kinderkledingbank
Na een gedwongen periode van sluiting en sanering is op zaterdag
30 november 2019 de Kinderkledingbank in de Amsterdamstraat
heropend!
De afgelopen tijd kreeg het Jacobs Godshuis als eigenaar van het winkelpand regelmatig de vraag wanneer er weer kinderkleding verkocht
zou gaan worden. Mede met een financiële bijdrage van Jacob heeft de
diaconie van de PKN met de winkel een herstart gemaakt.
Museum Haarlem
Museum Haarlem is druk bezig met de permanente tentoonstelling
Allemaal Haarlemmers.
In de tijdlijn is onder meer plaats ingeruimd voor Sint Jacobs
Godshuis. Voor de expositie heeft het Jacob een monstrans in bruikleen gegeven aan het museum. Een monstrans is een religieus kunstwerk waarin een hostie (het brood) wordt getoond bij kerkelijke
plechtigheden. Donderdag 25 april 2019 droeg Jacques van Exter
de monstrans over aan de goede zorgen van Laura van der Wijden,
directeur van Museum Haarlem (zie foto volgende pagina).
Flatstichting Voor Vrouwen Door Vrouwen (VVDV)
In verband met de verkoop in 2018 van de panden aan het Keanupark
in Haarlem die toebehoorden aan deze stichting zijn de bestuursleden op zoek gegaan naar een nieuwe invulling van de doelstelling van
deze stichting. Onder deskundige begeleiding heeft een aantal brainstormsessies plaats gevonden en is het bestuur op de volgende uitgekomen: “VVDV biedt oplossingen die bijdragen aan opheffing van
de achterstelling van vrouwen. Dit doet VVDV door sociaal maatschappelijke frictie die ongelijkheid van vrouwen tot gevolg heeft, te
signaleren en door kansen en mogelijkheden te creëren die gericht
zijn op het verminderen van deze ongelijkheid.”
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Daarnaast is vastgesteld dat het werkgebied van VVDV niet aan
landsgrenzen is gebonden maar dat de specifieke sociaal maatschappelijke frictie zich minimaal ook in Nederland dient te manifesteren.
De doelstelling wordt zo ingevuld dat VVDV een duurzame plaats
inneemt in de maatschappij en zichtbaar zal zijn voor een grote groep
vrouwen. VVDV is een vermogensfonds dat haar jaarlijkse donaties in principe doet uit opbrengst uit vermogen. Het jaarbudget kan
worden geïndiceerd op € 60.000 (3%).

de gemeente ten behoeve van een mogelijk nieuw sociaal-maatschappelijk project. Ook worden er plannen ontwikkeld om een
Initiatievencafé, een concept dat de gemeente in het kader van het
programma Nieuwe Democratie heeft opgezet, te organiseren en te
wijden aan sociaalmaatschappelijke initiatieven/ideeën waar Jacob
mogelijk een financiële bijdrage aan kan leveren. In 2020 staan kennismakingsbijeenkomsten met de colleges van b&w van Heemstede
en Bloemendaal op het programma.

In het verlengde van de nieuwe doelstelling is ervoor gekozen de
betrokkenheid van Sint Jacobs Godshuis bij deze stichting te beëindigen. Thijs Evers en Anne-Marie Donders hebben per 19 december 2019 afscheid genomen van het bestuur van de stichting. Jaap
Hulscher continueert zijn bestuursfunctie voorlopig op persoonlijke
titel.

FIN-screening
Jacob is lid van de FIN, Fondsen in Nederland. De FIN behartigt de belangen van fondsen en foundations, is het platform voor
onderlinge kennisuitwisseling en stimuleert kwaliteit en effectiviteit in de sector. De FIN Code Goed Bestuur geeft normen over
het besturen, toezichthouden, het afleggen van verantwoording
en het afwegen van belangen. De normen stimuleren een effectief
bestuur en een efficiënte organisatie en dragen daarmee bij aan het
behalen van de maatschappelijke missie. Eind 2019 heeft Jacob de
zogenaamde jaarlijkse verklaring FIN Normen Goed Bestuur ingediend bij FIN. Deze verklaring wordt onafhankelijk extern getoetst.

B&W Haarlem
Eind november 2019 heeft een afvaardiging van ons college een bijeenkomst gehad met het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Haarlem. Doel was nadere wederzijdse kennismaking en te bezien op welke vlakken de beide colleges hun verschillende rollen en activiteiten zouden kunnen versterken. Jacob
had daartoe een presentatie voorbereid over haar activiteiten binnen Zuid-Kennemerland en de organisaties binnen dit gebied
waar zij een financiële bijdrage aan levert en warme banden mee
onderhoudt. Ook hebben we met elkaar verkend waar de verantwoordelijkheid van de gemeente voor haar burgers ophoudt en
waar het mogelijke vangnet dat Jacob naast andere (lokale) fondsen
en organisaties biedt, begint. Naar aanleiding van de bijeenkomst
zijn in ieder geval nadere contacten gelegd over de mogelijke inzet
dan wel verwerving door Jacob van niet-strategisch vastgoed van

Jacobsmaal
Volgens een langdurige traditie wordt jaarlijks in november het zogenaamde Jacobsmaal georganiseerd voor de ereleden en leden van het
college van regenten en hun partners. Traditie is ook dat de locatie
voor dit etentje tot op het laatste moment geheim wordt gehouden.
Het Jacobsmaal heeft een sterk samenbindend karakter en gedurende de avond wordt met name voor de ereleden en de partners van de
collegeleden stilgestaan bij de bijzonderheden binnen Jacob van het
betreffende jaar. In 2019 heeft deze bijzondere avond plaatsgevonden
in de Stadsgarage te Haarlem. De Wereldkeuken heeft de invulling
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van de avond verzorgd en ons een heerlijk menu met hapjes uit zeer
diverse delen van de wereld en gepaste muzikale omlijsting voorgeschoteld. Het was heel bijzonder om zo ‘aan tafel te zitten’ bij twee
organisaties waar Jacob van harte steun aan biedt.

SINT JACOBS GODSHUIS
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College van Regenten
en ondersteuning
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College van Regenten en ondersteuning
De samenstelling van het College van Regenten was in 2019 als
volgt:
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mr. J.F.H.M. van Exter
mr. J.A. Alferink
mw. mr. A.A.F. Donders
mw. drs. A.J.P.M. Greebe-Horstman RA
Ir. J. Slangen
mw. C.M. van Oerle-Sneekes
drs. M.H.C.M. Evers MCR FRICS
drs. E.H.A. Fennis
		
dhr. J.A. Hulscher

toegetreden in:
voorzitter
2004
vice-voorzitter
1991
secretaris
2007
penningmeester 2015
lid
2004
lid
2014
lid
2015
bisschoppelijk
commissaris
2015
lid
2018

Per 1 oktober 2019 is de heer A.J.M. de Roy van Zuydewijn toegetreden tot het College van Regenten.
De leden van het College van Regenten vormen ook het bestuur van de
Stichting het Hofje van Loo, Stichting het Vrouwe- of Verwershofje,
Stichting Tijssen, Stichting Hofje de Twaalf Apostelen, Stichting
Huisvesting Alleenstaanden Kennemerland, Stichting Paulushof,
Stichting Hoogtepunt, Stichting Nota 70, en Fondsen Blommert &
Dreeger.
Namens het College hebben leden zitting in de besturen van
de stichtingen Coelombie, Gravinnehof, Vincentius van Paulo
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Haarlem, Muziekfonds Mgr Martin J. de Groot, Vrouwe- en
Antonie Gasthuys en Voor Vrouwen Door Vrouwen.
In deze stichtingen is sprake van medebestuur.
Het College van Regenten kan voor verschillende activiteiten ook
een beroep doen op expertise van derden. In dit verband zetten de
dames Maria Burke en Constance Clignett en de heren Gerrie van
de Berg en Martin Busker zich in op een aantal terreinen.
Met ingang van 1 januari 2016 zijn de taken van het College ondergebracht in een aantal commissies. De samenstelling van de commissies en de deelname in de verschillende stichtingen is met ingang van
1 januari 2019:
Algemene Zaken: Van Exter, Donders
Financiële commissie: Greebe, Van Exter, Evers en sinds 1 oktober
2019 De Roy van Zuydewijn
Vastgoed: Slangen, Evers , Hulscher
Sociaal maatschappelijke zaken: Van Oerle, Donders en Alferink
Spirituele en culturele zaken: Slangen, Alferink, Fennis
Beheercommissie Paulushof: Alferink en mevrouw Burke
Commissie Hofje van Loo: Hulscher en Evers
Stichting Coelombie: Alferink, Slangen en Van Oerle
Stichting Gravinnehof: Greebe, Slangen en mevrouw Clignett
Stichting Sint Vincentius: Van Exter, Van Oerle en Donders
Stichting Voor Vrouwen door Vrouwen: Evers, Donders en Hulscher

Stichting Vrouwe- en Antonie Gasthuys: Alferink en Hulscher
Stichting Huisvesting Zuiderhoutlaan 10: Slangen en Evers
Stichting Ruyssenaers-Schenk: Donders
Stichting Fonds Urgente Noden: Raad van Toezicht: Van Exter,
Alferink en Van Oerle
Stichting Muziekfonds Mgr Martin J. de Groot: Van Exter, Alferink,
Greebe en de heer Van den Hombergh
De collegeleden en de leden van de commissies ontvangen geen
bezoldiging. Ook ontvangen zij geen vaste bestuurs- of onkostenvergoeding. Eventueel gemaakte kosten (waaronder reiskosten buiten
de regio) worden vergoed.
Ondersteuning
Mevrouw Ineke Spee is in dienst van de Stichting Tijssen, waar zij
de algemene ondersteuning van het college en de verschillende stichtingen verzorgt.
De financiële administratie wordt gevoerd door mevrouw Sabine
Oosterbroek van Direct Account B.V.
De huuradministratie en het beheer van verschillende panden wordt
uitgevoerd door makelaarskantoor Boonstra Heijmeijer Makelaars.
De accountantscontrole wordt verricht door RSM.

College van Regenten
mr. J.F.H.M. (Jacques) van Exter (1947), voorzitter
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor van Aandelen Telegraaf
Media Groep N.V.
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Voedselbank Haarlem e.o.
Voorzitter Raad van Toezicht Fonds Urgente Noden Haarlem e.o.
mr. J.A.(Xander) Alferink (1957), vice-voorzitter
Stichting Actie Breek! – jeugdzorg/opvang daklozen Zuid-West
Brabant
mw. mr. A.-M. A.F. (Anne-Marie) Donders (1964), secretaris
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Raadsheer Hof Den Haag
mw. drs. A.J.P.M. (Annemieke)Greebe-Horstman RA (1971),
penningmeester
Financieel manager Wijnkoperij Okhuysen te Haarlem
ir. J.(Joop) Slangen (1960), lid
Architect/directeur Slangen architecten, Haarlem
Polderarchitect Haarlemmermeer
Lid van het college van toezicht van de Bond van Nederlandse
Architecten
Lid Programma-adviesraad Architectuurcentrum ABC
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mw. C. M. (Carola) van Oerle-Sneekes (1972), lid
Projectleider bij Topaz te Leiden
drs. M.H.C.M. (Thijs) Evers MCR FRICS (1962), lid
Zelfstandig Vastgoed Adviseur REAL solutions
MfN registermediator & RICS Civil Commercial Mediator

Secretaris en waarnemend voorzitter van het bestuur van de Stichting
Oude Hollandse Kerken
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Pieterskerk Leiden
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Claes Claeszn. Hofje te
Amsterdam
drs. A.J.M. (Arnoud) de Roy van Zuydewijn (1955), lid

drs. E. H.A. (Eric) Fennis (1970), bisschoppelijk commissaris
Secretaris-Generaal bisdom Haarlem-Amsterdam
Diaken en gedelegeerd voorzitter parochie H. Nicolaas te
Amsterdam
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Vicevoorzitter bestuur Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo te
Haarlem
Secretaris van de Stichting Mgr. J.G. Van Veen
Regent van de Stichting ‘Het Sint Annagesticht’ te Hilversum
Lid van het Stichtingsbestuur Museum Catharijneconvent
Lid van de Nationale Raad voor Liturgie
Geestelijk adviseur van de Katholieke Dirigenten en
Organistenvereniging Nederland
dhr. J.A. (Jaap) Hulscher (1949), lid
voormalig adjunct directeur Stadsherstel Amsterdam N.V.
Oud-directielid Stadsherstel Haarlem
Oud-directeur Stadsherstel Zaanstreek
Bestuurslid van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel
Bestuurslid van het Amsterdams Monumentenfonds
Adviseur van het bestuur van Stichting Rosenstock-Huessy
Adviseur voor bouwkundige zaken van de Kerkrentmeesters van de
Hervormde Gemeente Bloemendaal
SINT JACOBS GODSHUIS

Voormalig directeur ABN AMRO
Penningmeester Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo
(KoepelKathedraal Haarlem)
Voorzitter SRG Aangepaste Vakanties
Penningmeester Stichting Niet Blind

Communicatie
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Communicatie
Op de website www.sintjacobsgodshuis.nl is uitgebreide informatie
te vinden over de activiteiten van het Sint Jacobs Godshuis. In de
sectie ‘nieuws’ staan actuele projecten die gesteund worden en initiatieven van het Godshuis zelf.
Ook in 2019 verschenen er regelmatig artikelen in de media gewijd
aan projecten of doelen waaraan het Sint Jacobs Godshuis een bijdrage heeft verleend. In dit verband kunnen de volgende publicaties
genoemd worden:
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•	HD, 15 januari 2019: Nieuwe Bavo heet nu Koepel Kathedraal
•	De Heemsteder, 30 januari 2019: Irene Moors in haar voorleesrol
(VoorleesExpress)
•	HD, 1 februari 2019: Voedselbank zit klem in verhuizing
•	Haarlems Weekblad, 19 februari 2019: Supermoeders komen
naar Haarlem (Single SuperMom)
•	HD, 8 maart 2019: Eigen stek voor Wereldkeuken
•	
HD, 15 maart 2019: Al bijna 75 jaar Schakel in de buurt
(Buurthuis de Schakel)
•	HD, 8 april 2019: Scouting Haarlem bloeit in nieuw kantoor
•	HD, 1 mei 2019: Na de traan: We gaan er weer voor! (Inloophuis
Kennemerland)
•	HD, 5 juni 2019: Drie ton voor luiers, wasmachines of meubels
(Fonds Urgente Noden)
•	HD, 18 juni 2019: Speelgoedbank wil 600 vrienden
•	
HD, 15 september 2019: Haarlem blijft monumentaal van
Drosteflik tot Broodhuisje (Broodkantoor)
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•	HD, 31 oktober 2019: Horecaschool levert eerste geslaagden af
(Lotus College)
•	HD, 2 oktober 2019: Sober leven vol stilte en gebed (Contemplatief
spiritueel centrum, Broeders van het Stille Leven)
•	HD, 8 november 2019: Nieuwe plek Voedselbank
•	HD, 19 november 2019: Ontmoetingen in Schalkwijk (Het Open
Huis)
•	HD, 21 november 2019: We worden nog vaak vergeten (Single
SuperMom)
•	HD, 29 november 2019: Zorg voor de mens en de aarde, ons
gemeenschappelijk huis (Broodbank actie)
•	HD, 29 november 2019: Niet alleen voor de krappe beurs (opening Kids Kleding Paradijs)
•	HD, 13 december 2019: Sint Jacobs Godshuis Komende vrouw,
gaande man
•	De Heemsteder, 18 december 2019: Koninklijke onderscheiding
voor de heer Jacques van Exter
•	
Bloemendaals Nieuwsblad, 18 december 2019: Koninklijke
onderscheiding voor Jacques van Exter
•	HD, 8 januari 2020: Barmhartigheid in een nieuwe jas – Nieuwe
voorzitter Sint Jacobs Godshuis Anne-Marie Donders verzet de
bakens.
Elk jaar tijdens de Open Monumentendagen is het Broodkantoor
van Pastoor Blommert een dag toegankelijk voor geïnteresseerden.
Een aantal regenten van het Sint Jacobs Godshuis is dan aanwezig
om geschiedenis van het Broodkantoor toe te lichten. Ook in 2019
waren er weer veel bezoekers aangenaam verrast door een bezoek aan
deze ‘voedselbank’ van waaruit sinds 1665 brood en turf werd uitgedeeld aan arme katholieken.

In de regio werkt het Godshuis nauw samen met een groot aantal instellingen en organisaties, waaronder de Diaconie van de
Protestantse Gemeente Haarlem, de Stichting Hofjes Codde & Van
Beresteyn, Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en omgeving
en het bisdom Haarlem-Amsterdam. Ook met het gemeentebestuur
van Haarlem worden goede contacten onderhouden.
Landelijk neemt het Godshuis deel aan het Katholieke Fondsenoverleg
en het Landelijk Hofjesberaad. Het Sint Jacobs Godshuis is lid van
de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) en onderschrijft
haar gedragscode.
Zeer frequent wordt het College uitgenodigd voor informele bijeenkomsten in de regio en landelijk. Zoveel mogelijk proberen een of
meer collegeleden gevolg te geven aan deze uitnodigingen om het netwerk te onderhouden en verder uit te breiden.
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Evenals in voorgaande jaren wordt het jaarverslag naar alle vaste
relaties zowel in de regio als in Nederland gezonden. Ook wordt het
jaarverslag op de website geplaatst. Daarnaast wordt het verslag op
verzoek verstrekt aan geïnteresseerde instellingen en personen en
wordt dit verslag uitgereikt aan de Haarlemse pers.
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Giftenbeleid van het
Sint Jacobs Godshuis
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Giftenbeleid van het Sint Jacobs Godshuis
Het Sint Jacobs Godshuis is vanaf de oprichting een rooms-katholiek fonds dat zich inzet voor de armen en voor het huisvesten, verzorgen en verplegen van bejaarden, wezen, vondelingen en verlaten
kinderen in met name Zuid-Kennemerland.
Na het afstoten van het bejaardenverzorgingshuis en het verpleeghuis in 1995 is het Godshuis meer voorwaardenscheppend geworden, wat tot uitdrukking komt in het giftenbeleid en het actief ter
hand nemen van projecten.
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De regenten van het Godshuis zijn tevens (mede)bestuursleden van
een vijftiental stichtingen die vaak een eigen, bijzondere doelstelling
hebben op gebieden als huisvesting, arbeidsparticipatie, gezondheidszorg, maatschappelijk welzijn of kerkelijke kunst.

SINT JACOBS GODSHUIS

n Projecten worden alleen uitgevoerd in Zuid-Kennemerland
(Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Bennebroek, Zandvoort,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude).
n Projecten zijn gericht op:
• armen, weduwen, zieken/gehandicapten en kansarmen,
• het bevorderen van een leefbare samenleving door
bevordering van vrijwilligersnetwerken en door het
verlenen van noodhulp,
• het in stand houden van het katholieke gedachtegoed/
erfgoed.
n Het giftenbudget wordt territoriaal nader verdeeld,
waarbij 75 tot 80% van het budget wordt besteed in de
regio Zuid-Kennemerland,
n Voor kleine extra voorzieningen bij eigen bestaande projecten
wordt € 10.000 gereserveerd.
n Aan het verlenen van giften worden de volgende criteria gesteld:

Doelen:
n
n
n
n

armoedebestrijding
zieken/gehandicapten
weduwen/wezen
kansarmen

n
n
n
n

zingeving
opvoeden
bevorderen vrijwilligersnetwerken
noodhulp

n instandhouding
gedachtegoed/erfgoed
n (religie)-educatie
n randkerkelijke katholieken

Zuid
Kennemerland
Nederland
Buitenland
n		
n
n
n
n
n
n		n
n		
n		n
n		
n		
n
n
n
n
n
n		
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Verdeling jaarbudget
Erfenis Coelombie
voormalig TBC-Fonds Haarlem

min. 75%
max.10%
€ 28.000
€ 10.000		

max.10%

Aanvullende criteria:
n Buiten de regio:
		
		
		

prioriteit voor initiatieven die worden ingebracht via het Katholieke Fondsenoverleg,
steun aan diegenen die in de verdrukking zijn/dreigen te komen,
instandhouding religieus gedachtegoed/erfgoed,
(religie) educatie.

n	Buitenland:
		
		

weduwen, wezen, kansarmen,
mensen in nood, katholieke signatuur,
nadruk ligt op vaste relaties die herkenbaar zijn.
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Als een renteloze lening of een lening met een “zachte” rente wordt
verstrekt, wordt de rentederving gedurende de looptijd van de lening
als een gift aangemerkt.
Indien gekozen moet worden tussen nieuwe donatievragers en organisaties waarmee het Godshuis al een jarenlange band heeft opgebouwd, dan gaat de voorkeur uit naar het verstevigen van de banden
met vaste relaties.
Bij de beoordeling van donatieverzoeken wordt ook gekeken of een
organisatie bestaat uit professionals, geleid wordt door professionals
met vrijwilligers voor de uitvoering, of geheel bestaat uit vrijwilligers.
Ondersteuningsverzoeken van individuele hulpvragers worden niet
gehonoreerd. Deze aanvragen worden doorverwezen.
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Regelmatig komt het voor dat organisaties een donatie vragen
voor een project dat bij de start meer tijd nodig heeft om tot bloei
te komen. Bij dit soort projecten wordt in principe gedurende een
bepaald aantal jaren een subsidie toegekend. De daadwerkelijke
uitbetaling van de jaarlijkse gift wordt dan afhankelijk gesteld van
de evaluatie van het betreffende project. Deze handelwijze biedt de
organisatoren van het project de mogelijkheid om andere financiers
te benaderen met inmiddels geboekte resultaten. Anderzijds wordt
het College van Regenten door deze evaluatie regelmatig op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen en eventuele knelpunten.
Met deze informatie kunnen initiatiefnemers van nieuwe projecten
geadviseerd worden over de haalbaarheid en mogelijke sponsors.
Ook bij de beoordeling van andere donatieverzoeken wordt gebruik
gemaakt van deze praktijkervaringen.

Verdeling giften naar doelen
Als de giften 2019 en 2018 (exclusief de rentesubsidies) worden verdeeld naar bestemming, ontstaat het volgende beeld:
(x € 1.000)

2019
2018
abso- in % abso- in %
luut
luut
kansarmen/armoede bestrijding
225
56 255
45
ouderen/weduwen en wezen
57
14 107
19
zieken en gehandicapten
55
14 153
27
instandhouding religieus gedachtegoed
15
4
13
2
zingeving
3
1
3
1
cultureel erfgoed
22
5
35
6
overig
25
6
0
0

300
250

150
250

250

200

200

150

100
50
0

100

150

50

100

0

50
0

2019

2019

2019

zingeving

ouderen/weduwen en wezen

cultureel erfgoed

zieken en gehandicapten

overig

instandhouding religieus gedachtegoed
2018
zingeving

ouderen/weduwen en wezen

cultureel erfgoed

zieken en gehandicapten

overig

instandhouding
2018religieus gedachtegoed

zingeving

ouderen/weduwen en wezen

cultureel erfgoed

zieken en gehandicapten

overig

2018

kansarmen/armoede bestrijding

kansarmen/armoede bestrijding

kansarmen/armoede bestrijding

instandhouding religieus gedachtegoed
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200

300

300
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Toegekende giften 2019
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Toegekende giften 2019

Donaties 2019

Sinds 2011 wordt het giftenbudget gerelateerd aan de verwachte
waarde van de beleggingsportefeuille op 31 december van enig jaar.
Het budget voor giften en bijdragen aan projecten bedroeg in 2019
€ 727.640.
In totaal werd een bedrag van € 675.217 besteed. Dit bedrag kan als
volgt worden gespecificeerd:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

bijdragen aan eigen bestaande projecten
bijdragen voor (nieuwe) eigen projecten
bestedingen uit erfenis Coelombie
v.m. TBC-fonds Haarlem
Monéfonds
giften in Zuid-Kennemerland
giften in Nederland (buiten de regio)
giften buitenland
rentesubsidies eigen projecten

€ 4.802 0,7 %
€ 103.000 15,3 %
€ 16.000 2,4 %
€
0
0%
€ 10.000 1,5 %
€ 254.878 37,7 %
€ 20.000 3,0 %
€ 13.700 2,0 %
€ 252.837 37,4 %

eigen bestaande projecten

Zuid-Kennemerland

nieuwe eigen projecten

Nederland (buiten regio)

erfenis Coelombie

buitenland

v.m. TBC-Fonds Haarlem

rentesubsidies eigen projecten

Monéfonds
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Toelichting op de giften per categorie
1. Bijdragen aan eigen bestaande projecten
(budget 2019 € 10.000)
In het verleden bepaalde de stichter van een hofje vaak in zijn testament dat aan de bewoonsters jaarlijks een zogenaamde preuve moest
worden geschonken. Zo ontvingen de bewoonsters van het Hofje
van Loo vanaf 1489 wekelijks één stuiver en jaarlijks – afhankelijk
van de financiële positie van het hofje – één of twee manden turf.
In een aantal hofjes is deze traditie voortgezet of ingevoerd. Door
“preuves” in de vorm van gezamenlijke maaltijden van de bewoners
met bestuursleden wordt de band versterkt. Ook biedt een preuve
de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over mogelijke projecten, behoeftes van de bewoners en oplossingen voor eventuele
problemen.
Voor de bewoners van de Paulushof, de Gravinnehof, en de Blijfgroep
Haarlem zijn gemeenschappelijke maaltijden georganiseerd. De
kosten van deze “preuves” bedroegen in 2019 in totaal € 4.802. In het
Hofje van Loo werd wegens omstandigheden in 2019 geen preuve
georganiseerd.
2. Bijdragen voor nieuwe eigen projecten
(budget 2019 € 148.000)
De reservering voor (nieuwe) eigen projecten is in 2019 gebruikt
voor groot onderhoud bij diverse stichtingen.

3. Bestedingen uit de erfenis van Johannes Coelombie
(budget 2019 € 18.000)
Jaarlijks wordt het rendement van de één miljoen gulden uit de erfenis van Johannes Coelombie - die niet is ingebracht in de Stichting
Coelombie - besteed aan werkgelegenheidsprojecten of aan instanties die ook bij de opening van het testament een gift ontvingen.
Het College van Regenten heeft uit dit fonds een bijdrage van
€ 5.000 gedaan aan Stichting Lotus College Deze verzorgt een
horecaopleiding voor een doelgroep vanuit het speciaal onderwijs.
De scholing vindt plaats in het opleidingsrestaurant Smaak in de
Waarderpolder in Haarlem. Met de bijdrage kan er gegroeid worden
naar 20 leerlingen.
Daarnaast is een donatie van € 5.000 verstrekt aan de Speelgoedbank.
De Speelgoedbank is er voor kinderen in Haarlem en omgeving
die opgroeien in minimagezinnen. De bijdrage is bedoeld voor de
begeleiding van de 25 vrijwilligers die bij de Speelgoedbank werken.
Deze komen uit Nederland, Syrië, Eritrea en Ghana. Doelstelling is
dat zij na hun vrijwilligersperiode een opleiding gaan doen of doorstromen naar een betaalde baan.
Ook in 2019 is aan enkele organisaties een donatie verstrekt voor het
werk dat zij verzetten voor mensen die maatschappelijk buiten de
boot dreigen te vallen of anders niet geholpen worden. Dit betreft:
n
n
n
n

Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en omstreken
Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland
Stichting Blijf Groep Haarlem
Stichting Voedselbank Haarlem

€ 1.500
€ 1.000
€ 1.000
€ 2.500
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4. Giften uit het voormalig TBC-fonds Haarlem
(budget 2019 € 10.000)
Bij het onderbrengen van het voormalig TBC-fonds Haarlem in
het Jacobs Godshuis is bepaald dat de GGD Kennemerland maximaal voor één vierde deel van het jaarlijks budget voorstellen mag
indienen.
Aangezien er geen aanvragen zijn binnengekomen die binnen de
doelstellingen van het giftenbeleid van dit fonds vallen zijn er in
2019 geen giften hieruit gedaan.

De bijdrage aan Stem in de Stad is niet geoormerkt voor een bepaald
project, waardoor het oecumenisch centrum de gelden kan aanwenden voor de organisatiekosten in het algemeen.
Daarnaast is in 2019 aan Stem in de Stad een extra bijdrage verstrekt van € 18.150 voor het opzetten van een publiekscampagne.
In 2019 is een bijdrage van € 20.000 toegekend aan Het Open
Huis. Het Open Huis is een actief maatschappelijk centrum aan de
Professor Boumanstraat in Haarlem. Naast inloop en ontmoeting
verzorgt het maaltijden, huiswerkbegeleiding en andere activiteiten.

5. Giften uit het Monéfonds (budget 2019 € 10.000)
Bij het aftreden van Herman Moné in december 2015 werd het
zogeheten Monéfonds in het leven geroepen. Voor besteding hiervan mag Herman Moné een voorstel doen. In 2019 heeft het fonds
een bijdrage gedaan voor aanpassingen aan de kantoortuin van Stem
in de Stad. Daarnaast is een bedrag van € 5.000 gereserveerd voor
de Speelgoedbank.

Voor het verbouwen van de pastorie in Haarlemmerliede tot een
Contemplatief Spiritueel Centrum heeft Sint Jacobs Godshuis €
10.000 bijgedragen.

6. Giften in Zuid-Kennemerland (budget 2019 € 228.000)
Evenals in voorgaande jaren zijn belangrijke giften verstrekt aan
Stichting Stem in de Stad, Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem e.o.,
de Weekendacademie en Youth for Christ Nederland.

Overzicht donaties 2019
n Stem in de Stad
n Stem in de Stad
n Stem in de Stad: publiekscampagne
n Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem e.o.
n Youth for Christ NL: Building Communities for life
n Diaconieën: broodbankactie 2019
n VPSG
n Back on Track: kamerhuur
n Stichting Recreatiefonds De Baan
n Stichting Present
n DSG De Sluis

Het bestuur van Stichting Fonds Urgente Noden mag de bijdrage
van het Jacobs Godshuis besteden aan de apparaatskosten, onder
voorwaarde dat de Gemeente Haarlem jaarlijks een vergelijkbaar
bedrag beschikbaar stelt voor het verlenen van noodhulp door
Stichting Fonds Urgente Noden.

Het Inloophuis Kennemerland, dat hulp biedt aan iedereen die te
maken heeft met kanker, heeft in 2019, net als in 2017 en 2018, een
bijdrage gekregen van € 9.550 als bijdrage in de huur.
€ 40.000
€ 40.000
€ 18.150
€ 30.000
€ 10.000
€ 800
€ 3.000
€ 928
€ 750
€ 7.500
€ 3.000
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n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Inloophuis Kennemerland: bijdrage huur
Kinderkledingbank: huur
Voedselbank: bijdrage huur
Vier het leven: soc. cult activiteiten voor ouderen
Stichting Contemplatief Spiritueel Centrum
Stichting De Baan: stoelfietsen
Welzijn Bloemendaal: tienerkamp 2019
WIJ Heemstede: Voorleesexpress
Vrienden van het Noord-Hollands Archief:
symposiumbundel
Wielewaal: logeerweekenden en kinderthemaweken
Fonds Hartewensen: snoezelruimte
Uitgeverij Loutje: boek Geertgen tot Sint-Jans
Lionsclub Over Den Duin: doofblindendag 2019
Reis met je hart: vakanties
De Vrolijke Noot
Het Open Huis
Welzijn Bloemendaal: winterkamp 2019
Stichting De Baan: Vloggen kun je leren
[Buddies]Club Haarlem
Doe-tuinen: De Indische Buurttuin
Participatiekoor
Stadsgarage
Rooseveltweek 2020
Welzijn Bloemendaal: Odensehuis Overveen
Codde & Van Beresteyn/ABC-architectuurcentrum:
symposium
Weekendacademie: ondersteuning voor ontwikkeling
van jongeren
SRG: jubileumboek
Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit
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€ 9.500
€ 6.000
€ 20.000
€ 1.500
€ 10.000
€ 500
€ 750
€ 2.500
€ 1.000
€ 5.000
€ 3.000
€ 1.750
€ 1.000
€ 5.000
€ 1.000
€ 20.000
€ 750
€ 3.000
€ 2.500
€ 2.000
€ 3.000
€ 15.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 10.000
€ 2.500
€ 1.500

n Stichting Ruyssenaers-Schenk: opslag en verzekering
speelgoedcollectie
€ 2.500
n Stem in de Stad medisch spreekuur
€ 500
n De Regenbooggroep Kleine Schuld Grote Winst
€ 3.000
7.	Giften in Nederland, buiten de regio
(budget 2019 € 25.000)
Het Museum Catharijneconvent heeft in samenwerking met het
Bijbels Museum en museum Ons’ Lieve Heer op Solder het project “Feest! Voor alle kinderen van Nederland” opgezet. Dit landelijk
educatieproject heeft tot doel kinderen inzicht te geven in de universele en culturele waarden van het christendom, alsook de invloed
daarvan op de Nederlandse samenleving en de kunst in heden en
verleden. Dit gebeurt op een laagdrempelige wijze, namelijk aan de
hand van (religieuze) feesten. De partners in dit project willen alle
basisschoolleerlingen in Nederland tenminste eenmaal tijdens hun
schoolcarrière bereiken. Het programma richt zich op kinderen tussen 9 en 12 jaar. Het omvat lespakketten, permanente presentaties in
de participerende musea en een digitale leeromgeving. Doelstelling
is om in drie jaar in totaal 74.000 kinderen fysiek te ontvangen in
één van de deelnemende musea, inclusief bijzondere evenementen.
Het College van Regenten ondersteunt dit project wederom gedurende drie jaar met een jaarlijkse vaste bijdrage van € 15.000.

8. Giften buitenland (budget 2019 € 25.000)
Vanwege de aardbevingen op Lombok en Sulawesi is in 2018 in
totaal € 30.000 gedoneerd aan de congregatie Puteri Reinha Rosary
voor directe hulp op beide eilanden en voor de opvang van kinderen
die als gevolg van de aardbevingen wees zijn geworden.
n Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen in Rome
n Memisa
n Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem:
solar panels
n School Ethiopië

€
€

500
350

€ 10.500
€ 2.700

9. Rentesubsidies eigen projecten (budget 2019 € 254.000)
In de Paulushof wonen veertien mensen met een lichamelijke
beperking.
Door dit hofje worden de bewoners in staat gesteld om zelfstandig
te wonen, terwijl de hofjesvorm anderzijds een zekere geborgenheid
biedt. Veelal heeft de doelgroep een zeer beperkte beurs. Door rentesubsidie aan de Stichting Paulushof kan de huur van de appartementen beperkt blijven tot het niveau van sociale woningbouw.
Ook is het noodzakelijk aan de Stichting Gravinnehof en Stichting
Hoogtepunt een rentesubsidie te verlenen zodat de huur beperkt
blijft tot het niveau dat geldt voor de sociale woningbouw.
Voor de exploitatie van een Blijfhuis verstrekt de overheid subsidie per opvangplaats. Blijfgroep Haarlem ontvangt voor het pand
in Haarlem subsidie voor elf plaatsen. Het pand is evenwel voldoende groot om huisvesting te bieden aan twaalf plaatsen. Sinds
het moment dat dit pand in gebruik genomen is, worden ook alle
plaatsen benut.

Los van het feit dat de gemeente niet alle plaatsen subsidieert, is de
overheidssubsidie sowieso onvoldoende om een rendabele exploitatie van het pand mogelijk te maken.
Door een rentesubsidie van het Godshuis aan Stichting HAK (de
eigenaar van het pand waarin de Blijfgroep Haarlem is gevestigd)
kan deze Stichting de Blijfgroep Haarlem in staat stellen om in dit
pand een twaalftal cliënten met hun kinderen huisvesting te bieden.
Dankzij een rentesubsidie aan de Stichting Vincentius van Paulo
Haarlem kan deze Stichting de panden in het Vincentius Carré verhuren aan Stem in de Stad en aan Haarlem Effect voor een sociale
huurprijs.
De volgende leningen zijn renteloos of tegen “zachte” voorwaarden
verstrekt. De rentederving, berekend naar een rente van vijf procent,
wordt gezien als een gift aan de betreffende stichting. Deze giften
bedroegen in 2019:
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Rentederving (x € 1)
n Stichting Paulushof
4% lening van
€ 467.000
n Stichting Paulushof
renteloze lening van € 1.377.000
n Stichting Hofje van Loo 4% lening van
€ 67.000
n Stichting Gravinnehof 3% lening van
€ 1.346.000
n Stichting HAK
3% lening van
€ 1.020.000
n Stichting Hoogtepunt 4% lening van
€ 2.350.000
n Stichting Vincentius 2% lening van
€ 1.605.000
n Stichting Vincentius 1% lening van
€ 680.000
n Twaalf Apostelen
2% lening van
€ 1.000.000
n Stichting Hoogtepunt 2% lening van
€ 65.000
n Stichting Tijssen
4% lening van
€ 250.000

€ 4.674
€ 68.836
€ 669
€ 26.911
€ 20.398
€ 23.500
€ 48.150
€ 27.200
€ 30.000
€
--€ 2.500
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Overige donaties
Naast de giften door het Sint Jacobs Godshuis zijn door de volgende
stichtingen in 2019 donaties verricht:
- Stichting Muziekfonds Mgr Martin J. de Groot
(budget 2019: € 100.000)
In 2018 is Stichting Muziekfonds Mgr Martin J. de Groot opgericht,
met als doel het bevorderen van katholieke religieuze muziek in de
Kathedraal en de Josephkerk in Haarlem alsmede de Nicolaaskerk
in Amsterdam.
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In 2019 zijn de eerste giften uit dit fonds toegekend.
Voor de Kathedraal en de Nicolaaskerk betrof dit algemene bijdragen van € 35.000 en € 25.000, voor de Josephkerk ging het om vergoeding van kosten van musici.
Daarnaast is een aantal kleinere bijdragen verstrekt.
- Stichting Fondsen Blommert en Dreeger:
€ 2.500 ten behoeve van De Wereldkeuken in Haarlem.

- Stichting Tijssen
n Stichting Geveltekens: onderhoud en
restauratie geveltekens
- Stichting Nota 70
n Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem e.o.
n iMMo: forensisch onderzoek vluchtelingen
n Stichting Wesp: Kinderen in actie met hun gezin
n Stichting Wesp: Jeugdparticipatie bij
kindermishandeling
n iMMo: éénmalige extra bijdrage

Kerncijfers giften
€ 2.500
€ 5.000
€ 7.350
€ 3.000
€ 2.000
€ 6.650

Afgewezen giften
In 2019 zijn drieëntwintig donatieverzoeken na bespreking afgewezen omdat deze niet pasten binnen het giftenbeleid. Enkele verzoeken zijn in 2019 afgewezen om inhoudelijke redenen en andere
verzoeken zijn afgewezen omdat de projecten betrekking hadden op
het buitenland, dan wel buiten de regio Zuid-Kennemerland vielen.
In 2018 bedroeg het aantal afgewezen donatieverzoeken negenentwintig en in 2017 tweeëntwintig.
In de afwijzingsbrief wordt, waar mogelijk, verwezen naar andere
stichtingen of instellingen.

2014
66

2015
85

2016
75

2017
82

2018
85

2019
84

waarvan toegewezen

52

71

62

60

56

61

waarvan afgewezen

14

14

13

22

29

23

0

0

0

1

0

0

totaal aantal aanvragen

waarvan doorverwezen
naar Stichting Coelombie

totaal vastgesteld budget 587.000 580.000 625.000 640.000 775.000 727.640
totaal toegewezen giften 567.022 591.647 623.749 668.667 746.775 675.217

Doorlooptijd
De aanvrager heeft in het algemeen binnen een maand na binnenkomst van de aanvraag uitsluitsel over het verzoek.
Nieuwe, bij het College niet bekende, aanvragers worden gescreend.
Soms wordt informatie ingewonnen bij andere donoren.
In enkele gevallen is de behandeling van een aanvraag aangehouden
om een nadere toelichting, ontbrekende gegevens en/of verduidelijking op de aanvraag te ontvangen.
Bij omvangrijke meerjarige projecten worden met de aanvragers
nadere afspraken gemaakt over tussentijdse evaluaties en verantwoording.
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Giftenbudget 2020
De verdeling is als volgt:
		
begroting 2020
werkelijk 2019
begroting 2019
Categorie			
n bijdragen voor eigen bestaande projecten
€ 10.000
€ 4.802
€ 10.000
n bijdragen voor nieuwe eigen projecten
€ 45.000
€ 103.000
€ 148.000
n giften erfenis Coelombie
€ 18.000
€ 16.000
€ 18.000
n giften v.m. TBC-fonds Haarlem
€ 10.000
€
0
€ 10.000
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n giften Monéfonds
		
n giften in Zuid-Kennemerland
n giften in Nederland buiten de regio
n giften in buitenland
n rentesubsidies voor eigen projecten

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

Totaal

€ 625.000

SINT JACOBS GODSHUIS

229.190
25.000
25.000
252.810

254.878
20.000
13.700
252.837

€ 675.217

228.000
25.000
25.000
253.640

€ 272.640
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Beleggingsbeleid van het
Sint Jacobs Godshuis
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Beleggingsbeleid van het Sint Jacobs Godshuis
Het college van regenten heeft in december 2004 het beleggingsbeleid vastgesteld.
Uitgangspunt vormt het op lange termijn (tenminste tien jaar) behalen van een gemiddeld rendement per jaar van 7% op het belegd vermogen. Van dit rendement komt 4% ten gunste van de exploitatie en wordt 3% toegevoegd aan het eigen vermogen ter dekking van de gemiddeld
per jaar te verwachten inflatie.
In 2010 is besloten het dollarrisico niet meer af te dekken. Belangrijke overweging hiervoor is dat de kosten op korte termijn niet opwegen
tegen het beperkte risico op langere termijn.
Onder meer in verband met de achterblijvende prestaties heeft het college medio 2012 besloten het beheer van de effectenportefeuille elders
onder te brengen. Hiervoor is begin 2013 een nieuw beleggingsstatuut opgesteld.
Per 1 juli 2014 is het vermogensbeheer overgegaan naar Theodoor Gilissen (inmiddels InsingerGilissen) met het navolgende mandaat:
52

			
n aandelen
n vastrentende waarden
n liquide middelen

weging

toegestane bandbreedte

65%
35%
0%

55 – 75%
25 – 45%
0 – 20%

Per beleggingscategorie is een benchmark vastgesteld waaraan de vermogensbeheerder achteraf wordt getoetst. Het mandaat kan worden
samengevat als "duurzaam" en “gematigd offensief ”.
Voorts is ingaande 2013 voor 34% van het belegd vermogen geparticipeerd in het beleggingsfonds Hoofbosch

SINT JACOBS GODSHUIS

Per ultimo van het jaar was het belegd vermogen als volgt samengesteld:
in procenten		

2015

2016

2017

2018

2019

73,87
24,20
1,39
0,5

89,21
8,30
1,95
0,5

91,96
5,99
1,58
0,5

85,38
7,31
6,82
0,5

84,56
8,45
6,99
0,00

totaal belegd vermogen x € 1.000		

8.302

8.836

9.050

8.082

10.013

rendement per jaar		

8,2%

6,4%

5,4%

-/-1,8%

24,2%

n
n
n
n

aandelen		
obligaties		
liquide middelen		
goud		

Op grond van de ontwikkelingen op de financiële markten is het giftenbudget voor 2019 bepaald op € 727.640 (2018: € 775.000, 2017:
€ 620.000, 2016: € 600.000, 2015: € 580.000).
Via maandoverzichten en kwartaalrapportages wordt de Financiële Commissie door de vermogensbeheerders geïnformeerd. Periodiek vindt
nader overleg plaats. Wijzigingen in het mandaat behoeven de goedkeuring van het College van Regenten.
Over de resultaten wordt het College maandelijks geïnformeerd.
In het licht van de financieringsbehoeften voor een aantal projecten (Fokus en Vincentius Carré) is het belang in overheidsobligaties van
€ 4 miljoen met een matig rendement, geheel geliquideerd. Hierdoor is een verschuiving opgetreden tussen de omvang van de beleggingsportefeuille en de categorieën onroerend goed en “zachte” leningen verstrekt aan eigen projecten binnen het eigen vermogen van het Godshuis.
Deze laatste categorieën vormen nu een groter onderdeel van het vermogen.
De leningen u/g aan projecten van eigen stichtingen worden gerekend tot de categorie onroerend goed.
Van het eigen vermogen van € 22,2 miljoen is per ultimo 2019 € 3,9 miljoen belegd in onroerend goed en € 10,0 miljoen in leningen u/g
aan projecten van stichtingen waarvan het College het (mede)bestuur vormt ten behoeve van eigen sociale projecten.
De herwaardering van de beleggingspanden leverde in 2019 een niet gerealiseerde boekwinst van € 216.600 op.
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Verkorte jaarrekening 2019

Verkorte jaarrekening 2019
Balans

Ultimo 2019

Ultimo 2018

Materiële vaste activa

4.183.285

4.235.085

Aandelen/obligaties

10.013.058

8.082.246

Leningen u/g

10.024.795

10.094.154

492.588

576.754

4.011.995

3.957.939

28.725.720

26.946.177

21.330.052

19.619.341

Fonds Coelombie

450.000

450.000

Voormalig TBC-fonds Haarlem

155.797

149.805

Monéfonds

250.000

250.000

86.668

57.219

Langlopende schulden

2.350.000

2.850.000

Kortlopende schulden

4.103.203

3.569.813

28.725.720

26.946.177

Vorderingen op korte termijn
Liquide middelen
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Eigen vermogen

Voorzieningen
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Toelichting

De schulden op korte termijn betreffen vorderingen in rekening
courant van eerder aangeduide stichtingen en nog te betalen giften.

Onder de post materiële vaste activa zijn begrepen:
n Het Jacobs Godshuis (Emauslaan 6) € 1.042.862
n Huizen (beleggingspanden)
€ 2.847.000
n Kunstbezit
€ 293.423
						
Totaal		
€ 4.183.285
		
De beleggingspanden zijn gewaardeerd op 60% van de
WOZ-waarde.
De effecten worden gewaardeerd op de beurskoers per ultimo van
het jaar.
Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde koersresultaten worden in
de exploitatierekening verantwoord.
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Leningen u/g zijn verstrekt aan stichtingen, waarvan het bestuur
geheel of gedeeltelijk gevormd wordt door het College van Regenten.
Het betreft hier in meerderheid leningen met een “zachte’’ rente.
De vorderingen betreffen grotendeels rekening-courantverhoudingen met vorengenoemde eigen stichtingen.
De post ‘schulden op lange termijn’ betreft met name een lening van
30 jaar van de Stichting Hoogtepunt. Over dit bedrag is een vaste
rente verschuldigd van 6% in de jaren 2014 tot en met 2031. Over
de jaren 2032 tot en met 2041 bedraagt de rente 5%.
In 2015 is voorts een vijfjarige lening aangetrokken met een rentepercentage van 2%.
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Exploitatierekening
Rekening 2019

Begroting 2019

Rekening 2018

Begroting 2018

11.608

25.000

2.055

17.000

Rente/dividenden
Overige baten voorgaande jaren

847.775
30.340

845.400
10.000

867.917
34.600

869.400
10.000

Subtotaal
Ongerealiseerde boekwinst onroerend goed

889.723
216.600

880.400

904.572
310.800

896.400

Gerealiseerde boekwinst Onroerend goed

171.491

Baten
Huren (netto)

Waardeveranderingen effecten

-

1.594.576

252.000

-519.732

264.000

2.872.390

1.132.400

695.640

1.160.400

Beheerkosten

107.780

107.000

106.236

107.000

Rente

309.136

207.000

200.106

181.400

Giften

675.217

727.640

746.775

775.000

63.552

72.500

84.743

69.000

1.155.685

1.114.140

1.137.860

1.132.400

1.716.705

18.260

-442.220

28.000
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Lasten

Overige kosten

Batig saldo
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Toelichting
Op de baten uit huren zijn in mindering gebracht de kosten van
onderhoud en van het makelaarskantoor dat de huuradministratie
verzorgt.
Onder de post beheerkosten zijn begrepen de kosten van representatie en bestuur, secretariële en administratieve ondersteuning en de
accountantskosten.
Onder overige kosten zijn verantwoord de afschrijvingskosten op
de verbouwing van Emauslaan 6, algemene kosten en de lasten,
die voortvloeien uit het gebruik van Het Jacobs Godshuis aan de
Emauslaan 6. De vergaderruimten worden gratis ter beschikking
gesteld aan een tiental bevriende instellingen en sociale fondsen.
Enkele keren per jaar worden lezingen in het pand georganiseerd.
59

De accountant, RSM, heeft bij de volledige jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.
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Exploitatiebegroting 2020, zoals vastgesteld in de
vergadering van 7 november 2019
x € 1.000
			
begroting begroting
			
2020
2019
Baten
Huren		
78
83
Rente geldleningen
255
256
Rentesubsidies eigen projecten
253
254
Dividend en waardestijging effecten
378
336
Overige baten
20
10

60

			
984
Lasten
Beheerkosten
120
Onderhoud onroerend goed		
MJOP 150
125
Rente		
71
Rente Hoogtepunt (lening o/g)
141
Giften		
625
Overige kosten
70
			
Saldo uit normale exploitatie
Gerealiseerde boekwinsten
Waardeveranderingen
Batig saldo
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Specificaties:

begroting begroting
2020
2019

Beheerkosten
n bestuurskosten en representatie
n secretariële en administratieve ondersteuning
n kosten makelaar
n accountantskosten

25
75
6
14

25
70
6
12

120

113

Overige kosten
Het Jacobs Godshuis, Emauslaan 6 te Haarlem:
n onderhoud
n schoonhouden
n energie en water
n belastingen en verzekeringen
n huishoudelijke artikelen
n kantoorkosten
n afschrijving verbouwingskosten
n overige kosten

5
5
6
6
1
10
20
2

8
5
6
7
1
10
20
2

Subtotaal
n algemene kosten

55
15

59
10

Totaal		

70

69

939
			
113
30
66
141
625
69

1.177

1.170

-/- 193
p.m.
283

-/- 231
p.m.
252

90

21
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Financiële kengetallen van Sint Jacobs
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Financiële kengetallen van Sint Jacobs Godshuis
over de jaren 2015 t/m 2019
x € 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

19.870

20.143

20.911

20.469

22.186

3.972

4.126

3.944

4.235

4.183

10.103

9.997

10.171

10.094

10.025

Effecten

8.302

8.836

9.050

8.082

10.013

Langlopende schulden

2.850

2.850

2.850

2.850

2.350

Balans
Eigen vermogen
Materiële vaste activa
“Zachte” geldleningen aan eigen projecten
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Exploitatie

2015

2016

2017

2018

2019

62

57

65

2

12

619

660

659

667

539

10

10

30

35

30

354

181

131

-/- 520

1.595

Gerealiseerde boekwinst onroerend goed

84

-

427

-

171

Ongerealiseerde boekwinst onroerend goed

62

174

325

311

217

Giften

592

624

669

747

675

Beheerkosten en overige uitgaven

260

184

220

191

173

Batig saldo (toegevoegd aan eigen vermogen)

339

274

767

-/- 442

1.716

Huren (netto)
Rente/dividenden (netto)
Overige baten
Waardeverandering effecten

De 13 zelfstandige stichtingen die (mede) bestuurd worden door het College van Regenten zijn niet in deze cijfers geconsolideerd.
Het totale vermogen van deze stichtingen bedraagt ca.€ 16,1 miljoen.
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Colofon
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Emauslaan 6
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t: 023 536 39 76
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www.sintjacobsgodshuis.nl
Tekst en redactie:
Sint Jacobs Godshuis
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