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Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

1. Bestuursverslag

De stichting heeft tot doel de haar toebehorende bezittingen te beheren ten dienste van instellingen op het gebied van de

welzijnszorg in het algemeen en de welzijnszorg voor de jeugd in het bijzonder.

De stichting heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden:

1. Dhr. J. de Muinck Keizer Voorzitter

2. Dhr. R. Jacobson Penningmeester

3. Dhr. H. Vrolijk Secretaris

4. Mw. M. Dirkzwager-Uhlenbeck Lid

5. Dhr. J. Kweekel Lid

6. Dhr. V. Smink Lid

De Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam (verder: GBW) ondersteunt voornamelijk de activiteiten van

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs (verder: Horizon).

In het verslagjaar betrof dit onder andere:

- een bijdrage voor het jeugdzorg plus onderzoek;

- een bijdrage voor de dag van de leraar in het speciaal onderwijs;

- een bijdrage voor de dag van de jeugdzorgwerker;

- een bijdrage voor kortlopende onderzoeken;

- een bijdrage voor het project PIT010.

Besteding bijdrage in 2018 € €

1. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs Academieprijs 10.200               

2. Promotie Onderzoek verkorten en voorkomen JeugdzorgPlus (2e jaar) 59.003               

3. Dag voor de leraar in het speciaal onderwijs 24.988               

4. Survivalgids voor jongeren 7.575                 

 

Totale bijdrage ten laste van de exploitatie 2018 101.766             

De jeugdzorgdag is niet in 2018 doorgegaan en daarvoor zal een verzoek worden ingediend om dit voor 2019 beschikbaar te stellen.

Voor de kortlopende onderzoeken en het project PIT010 zijn er in 2018 nog geen uitgaven verricht. Die volgen in 2019.

De stichting stelt zich ten doel de bevordering van de hulpverlening aan en de opleiding van jeugdigen en jonge volwassenen die zulks 

blijken te behoeven en wel door middel van het ondersteunen van het werk van instellingen op het gebied van Jeugd-hulpverlening en het 

Onderwijs, meer speciaal met betrekking tot de verschillende sectoren en afdelingen van de Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 

Onderwijs, welke stichting is gevestigd te Rotterdam.
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Ad 2. Promotie Onderzoek verkorten en voorkomen JeugdzorgPlus (1e jaar)

Betreft nagekomen declaraties inzake de academieprijs 2017.

Dit onderzoek, dat zich richt op de evaluatie van reguliere JeugdzorgPlus en methodieken ter verkorting van de JeugdzorgPlus-plaatsingen, is gestart in 

2017 en duurt vier jaar.

Het onderzoek is onder te verdelen in vier onderdelen:

-             Het verrichten van een meta-analyse met als titel ‘The outcome of multi treatment foster care and intensive home based treatment compared to 

institutional youth care: A multilevel meta-analysis. Voor de uitvoering van deze meta-analyse ben ik de samenwerking aangegaan met prof. dr. 

G.J.J.M. Stams, hoogleraar forensische orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. De verwachting is uiterlijk februari 2019 over dit 

onderzoeksdeel te kunnen publiceren. 

-             Het beschrijven van de doelgroepen van de reguliere JeugdzorgPlus en die van de interventies ter verkorting van de JeugdzorgPlus-plaatsingen. 

Er zal een beschrijving worden gegeven op de volgende kenmerken: kindkenmerken; gezinskenmerken en de hulpverleningskenmerken. In de planning 

is opgenomen over dit onderdeel te publiceren in mei 2019.

-             Het evalueren van de effectiviteit van de verschillende interventies. Het effect zal gemeten worden op verschillende uitkomstmaten, waarvan 

de belangrijkste zijn: externaliserende problematiek, uitstroombestemming na plaatsing, woonsituatie na plaatsing, dagbesteding na plaatsing, 

delinquentie en schoolpresentie. Volgens de planning zal de publicatie op dit onderdeel gereed zijn in oktober 2019. 

-             Het evalueren van de kosten-effectiviteit van de verschillende interventies. Het te publiceren artikel zal zich niet alleen richten op de kosten-

effectiviteit van de interventies, maar ook op de uitvoering van kosten-effectiviteitsonderzoek in de jeugdzorg. Dit is nog maar zeer beperkt gedaan en 

onze verkenning tot nu toe is zeker relevant voor de doorontwikkeling van deze vorm van onderzoek. Het streven is hier begin 2021 over te publiceren.

In 2018 is de dataverzameling op de locaties Horizon Midgaard en Horizon Hestia is gecontinueerd. Dossierinformatie is verzameld en questionnaires 

zijn verspreid onder jeugdigen, ouders, gedragswetenschappers, mentoren en docenten. Deze metingen hebben plaatsgevonden op de meetmomenten T1 

(start plaatsing), T2 (beëindiging plaatsing) en T3 (follow-up 6 mnd). Er is een meta-analyse uitgevoerd, waarbij het effect op gedragsproblemen van 

residentiële hulp is vergeleken met het effect van niet-residentiële zorg op deze problemen. Inmiddels is dit artikel ingediend ter publicatie bij Clinical 

Psychology Review. Er is een eerste opzet gemaakt voor het tweede artikel, waarin een doelgroep vergelijking zal worden gemaakt voor kenmerken van 

jongens op Midgaard (reguliere JeugdzorgPlus), meiden op Midgaard (reguliere JeugdzorgPlus) en meiden op Hestia (specialistische JeugdzorgPlus 

voor meiden met loverboyproblematiek). Verder zijn diverse presentaties gehouden en PhD cursussen gevolgd door de promovendus.

Ad 1. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs Academieprijs
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Ad 3. Dag voor de leraar in het speciaal onderwijs

Ad 4. Survivalgids

Herkomst werkkapitaal

De herkomst van het werkkapitaal van de stichting is als volgt samengesteld:

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Stichtingskapitaal 45                      45                      

Algemene reserve 10.064.667        10.803.567        

Totaal beschikbare financieringsmiddelen op lange termijn 10.064.712        10.803.612        

Af: vastgelegde middelen op lange termijn 47.626               47.626               

Werkkapitaal per einde boekjaar 10.017.086        10.755.986        

Datum van opmaak jaarrekening

28 juni 2019

Horizon organiseerde op 2 juli 2018 een onderwijsdag, waarop bij de politiek aandacht werd gevraagd voor de problematiek in het speciaal onderwijs. Tevens was 

deze dag een blijk van waardering voor de leerkrachten voor hun inzet in het afgelopen schooljaar voor het speciaal onderwijs, ondanks het verschil in beloning 

met het regulier onderwijs en de zwaarte van de doelgroep.

De Stichting WESP heeft met ondersteuning van Stichting Steunfonds Pro Juventute onderzoek gedaan onder jongeren in jeugdzorg die in groepen en gezinshuizen 

wonen, met de vraag: Hoe overleef je het leven in een groep of gezinshuis? Dit heeft geresulteerd in de uitgave ‘Survivalgids. Over leven in een groep of 

gezinshuis. Tips door jongeren voor jongeren.’ Voor iedere jongere die in 2018 en 2019 in een gezinshuis of residentiële voorziening van Horizon geplaatst wordt, 

is een Survivalgids aangeschaft.
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Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

Risicomanagement

Het bestuur heeft ten aanzien van de risico's het beleggingsbeleid en het bestedingsbeleid hieonder toegelicht.

Beleggingsbeleid

Het te beleggen vermogen van het GBW bestaat uit:

- Het eigen vermogen;

- Legaten uit het verleden en de resultaten uit beleggingen.

Voor de belegging van de aan GBW ter beschikking staande gelden volgen de onderstaande uitgangspunten:

- Het beleggingsbeleid van GBW leidt tot een zekere mix 'tussen belegging in aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen

en liquiditeiten die zich richt op een risicorendementsprofiel van gematigde groei ("gematigd offensief");

- Teneinde overmatige risico's uit te sluiten mag alleen belegd worden in eerste klas ter beurze genoteerde effecten;

- Ten behoeve van de gewenste risicospreiding wordt niet in individuele aandelen belegd, doch uitsluitend in solide beleggingsfondsen;

- Er mag niet geïnvesteerd worden in opties, vreemde valutatransacties, termijncontracten of derivaten;

- Beslissingen worden genomen door minstens 2 bestuurders na een gedegen advies door ABN Amro MeesPierson;

Bestedingsbeleid

- De projecten dienen de inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten van de betreffende instelling te bevorderen;

- Het bestuur van Het GBW overlegt jaarlijks met de directie van Horizon omtrent de voorstellen alvorens te beslissen.

- Er wordt op iedere Bestuursvergadering op hoofdlijnen en eens per jaar in detail gerapporteerd over de resultaten van het vermogensbeheer.

Het vermogen van het GBW is beschikbaar voor het financieren van projecten van Horizon (en eventueel andere instellingen op het gebied van de 

jeugdzorg)  met inachtname van de volgende uitgangspunten:

Een goede beheersing van de risico's rondom de uitvoering van de beleggingsstrategie en het bestedingsbeleid ondersteunt GBW bij het realiseren 

van haar doelstellingen.

Het risicomanagement geeft het bestuur inzicht in de mate waarin:

- de strategische, financiele en operationele doelstellingen worden gerealiseerd;

- risico's worden onderkend en beheerst;

- fondsrapportages betrouwbaar zijn;

- het fonds zich houdt aan relevante wet- en regelgeving.

- Jaarlijks doet de directie een voorstel ten aanzien van financiering van projecten met bijvoorbeeld een innovatief dan wel niet structureel 

karakter;

Jaarstukken Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam 2018 4



Resultaat op effecten

2018 2017

€ €

De marktwaarde per 1 januari van de effecten bedroeg 9.688.462          8.075.771           

In het jaar werden effecten aangekocht ter waarde van 1.154.122          2.804.536          

10.842.584        10.880.307        

Effecten verkocht met een opbrengst van 495.704             1.714.716          

Boekwaarde effecten per 31 december 10.346.880        9.165.591          

Marktwaarde van de effecten per ultimo 9.560.444          9.688.462          

Koersresultaat 786.436-             522.871              

Dividend uit effecten 208.739             168.913             

Inkomsten uit effecten -                         -                         

Interest (coupon en deposito) 15.740-               12.044-                

Provisie effectenverkeer beleggingen 3.771-                 7.398-                 

Totaal resultaat op vermogen inclusief dividenden en interest 597.208-             672.342             

Resultaat op vermogen als een percentage van -6,2% 7,6%

het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (excl. liquiditeiten)
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Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

2. Jaarrekening (na resultaatbestemming)

2.1. Balans

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Materiële vaste activa 47.626                   47.626                   

Totaal vaste activa 47.626                   47.626                   

Beleggingen 9.560.444              9.688.462              

Vorderingen en overlopende activa 9.449                     9.255                     

Liquide middelen 741.376                 1.245.333              

Totaal vlottende activa 10.311.269            10.943.050            

Totaal activa 10.358.895            10.990.676            

PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017

€

Stichtingskapitaal 45                          45                          

Algemene reserve 10.064.667            10.803.567            

Totaal eigen vermogen 10.064.712            10.803.612            

Kortlopende schulden en overlopende passiva 294.183                 187.064                 

Totaal passiva 10.358.895            10.990.676            
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Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

2.2 Staat van baten en lasten

BATEN 2018 2017

€ €

Dividend uit effecten 208.739                 168.913                 

Interest (bank + coupon) 16.218                   15.363                   

Koersresultaat op beleggingen -                             522.871                 

Totaal baten 224.957                 707.147                 

LASTEN 2018 2017

€ €

Bijdragen aan stichting Horizon 101.766                 111.039                 

Overige bijdragen 5.250                     14.450                   

Afschrijvingskosten -                             5.609                     

Algemene bedrijfskosten 5.940                     7.338                     

Koersresultaat op beleggingen 786.436                 

Transactiekosten effectenportefeuille 3.771                     7.398                     

Advies-en beheerkosten effectenportefeuille 60.694                   56.093                   

Totaal lasten 963.857                 201.928                 

Resultaat 738.900-                 505.219                 
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Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

2.3. Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld  in overeenstemming met Titel 9 BW 2 en C1 kleine organisaties zonder winstoogmerk.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke kosten, verminderd met de gecumuleerde 

lineaire afschrijving. Hierbij gelden de volgende afschrijvingstermijnen.

Gebouwen 40 jaar

Omheiningen 5 jaar

Bij het toepassen van afschrijvingstermijnen en -methode is een bestendige gedragslijn in acht genomen.

Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven.

Het bestuur heeft besloten bij de gebouwen die gelijk of minder dan 50% van de WOZ als boekwaarde hebben niet verder meer af te schrijven.

Beleggingen

De algemene uitgangspunten met betrekking tot het beleggingsbeleid van GBW leidt tot een zekere mix tussen belegging in aandelen,

obligaties en alternatieve beleggingen en liquiditeiten die zich richt op een risicorendementsprofiel van gematigde groei

("gematigd offensief"). De vastgestelde samenstelling (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquide middelen) / "spread"

levert de volgende assetallocatie op:

Soort asset

Portefeuille Min Max Bedrag (€) % Bedrag  (€) %

Aandelen 45% 20% 70% 6.252.166     57% 5.738.662      56%

Vastrentend 40% 10% 55% 2.391.782     22% 2.911.053      28%

Alternatieven
1

10% 0% 30% 1.044.514     10% 910.729         9%

Liquide 5% 0% 70% 1.245.333     11% 741.376         7%

Totaal 55% 10.933.795   100% 10.301.820    100%

1. Toelichting:

    

De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde per ultimo boekjaar. Gerealiseerde en nog niet gerealiseerde

koersresultaten worden verantwoord in de exploitatierekening.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling beleggingen

- De aankoopwaarde van de effecten wordt niet verhoogd met de kosten van aankoop om de

boekwaarde te bepalen.

- De in het bezit van de stichting zijnde effecten worden per balansdatum gewaardeerd op

de marktwaarde, zoals vermeld in de publicaties van de Amsterdamse Effecten Beurs.

- Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en niet gerealiseerde winsten.

- het resultaat voor een periode wordt als volgt bepaald:

- de marktwaarde van de effecten aan het begin van de periode

- vermeerderd met de aankoopwaarde (bruto voor aankoopkosten) van de in de periode verworven effecten

- verminderd met de verkoopopbrengst (bruto voor verkoopkosten) van de vervreemde effecten in de periode.

= BOEKWAARDE van de EFFECTENPORTEFEUILLE ULTIMO

+/- marktwaarde VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE ULTIMO

= het saldo van de boek- en marktwaarde is het resultaat op de beleggingen voor de periode.

---> hieraan wordt toegevoegd de ontvangen dividenden en het saldo van rentekosten en -opbrengsten.

---> de provisiekosten van effectenverkeer beleggingen (aan- en verkoop) worden in mindering gebracht.

= Totaal resultaat op de effectenportefeuille.

- Ter beoordeling wordt dit totale investeringsresultaat uitgedrukt als een percentage

van het geïnvesteerde vermogen

Het geïnvesteerde vermogen is gelijk aan het gemiddelde van de marktwaarde van de

effectenportefeuille aan het begin en aan het einde van de berichtperiode

Bandbreedte Per 1/1 Per 31/12

In 2014 heeft een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden voor de aandelen Cadogan MNF EUR AA-SP. De aandelen zijn 

afgewaardeerd naar €1,00. Het fonds is al meer dan 5 jaar niet verhandelbaar en de kans dat deze (ex-Madoff) belegging ooit nog tot 

uitkering komt is zeer gering: De totale afwaardering betreft -/- € 59.203;
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Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

Algemene grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen

Overige activa en passiva

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode (kalenderjaar) waarop deze betrekking hebben.

Jaarverslaggeving

Deze jaarrekening is samengesteld met inachtneming van normen die in het maatschappelijk verkeer als algemeen 

aanvaardbaar worden beschouwd.

Verplichtingen en voorzienbare lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Begroting en meerjarenbegroting

De activiteiten van GBW zijn gering in omvang en beperkt in tijdomvang. Derhalve is gekozen om geen begroting en geen

meerjarenbegroting op te stellen.

De overige activa en passiva zijn, tenzij anders is vermeld, bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs.

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt naar stichtingskapitaal en algemene reserve. Onder Algemene reserve is 

opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover het bevoegde orgaan binnen de statutaire doelstelling van de stichting vrij 

kan beschikken. De resultaatbestemming wordt in de algemene reserve verwerkt.
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Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

2.4 Toelichting op de balans

31-12-2018 31-12-2017

De post materiële vaste activa kent het volgende verloop: € €

Boekwaarde per 1 januari 47.626               53.235               

Afschrijvingen in het boekjaar -                         5.609-                 

Boekwaarde per 31 december 47.626               47.626               

De boekwaarde per 31 december is als volgt samengesteld:

Gebouwen 39.423               39.423               

Terreinen 8.203                 8.203                 

47.626               47.626               

Omschrijving Terreinen Gebouwen Totaal

Kamphuis

Historische aanschafwaarde 1-1-2018 8.203                 224.356             232.559             

Afschrijvingen tot en met 2017 -                         184.933             184.933             

Boekwaarde 1-1-2018 8.203                39.423              47.626              

Afschijvingspercentage 0% 2,5%

Investeringen 2018 -                         -                         -                         

Desinvesteringen 2018 -                         -                         -                         

Afschrijvingen 2018 -                         -                         -                         

Afschrijvingen tot en met 2018 -                         184.933             184.933             

Boekwaarde 31-12-2018 8.203                39.423              47.626              

Beleggingen (langlopend)

31-12-2018 31-12-2017

Dit betreft: € €

Aandelen en fondsen

Aandelenfondsen 5.738.662          6.252.166          

Vastrentende waardefondsen 2.911.053          2.391.782          

Alternatieve fondsen 910.729             1.044.514          

9.560.444          9.688.462          

Een specificatie is opgenomen op pagina 17, Overzicht beleggingen

Vorderingen en overlopende activa 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Te vorderen bankrente 134                    578                    

Te vorderen dividendbelasting 9.315                 8.677                 

9.449                 9.255                 

Liquide middelen 
1)

Dit betreft: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Bestuurrekening 1.000                 1.000                 

Beleggersliquiditeitenrekening 640.372             1.144.709          

Vermogensspaarrekening 100.004             99.624               

741.376             1.245.333          

1)
 De liquide middelen staan ter vrije beschikking van GBW.

Het gebouw dat ter beschikking staat, is verzekerd voor herbouwwaarde. De verzekerde herbouwwaarde is 317.400 euro. 

Het gebouw heeft een lagere boekwaarde dan 50% van de WOZ waarde. Het bestuur heeft besloten niet meer op dit 

gebouw af te schrijven.
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Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

3.3 Overzicht beleggingen (euro's)

Stichtingskapitaal 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Het verloop is als volgt:

Saldo per 1 januari 45                      45                      

Saldo per 31 december 45                      45                      

Algemene reserve 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Het verloop is als volgt:

Saldo per 1 januari 10.803.567        10.298.347        

Resultaatbestemming: Exploitatielasten 963.857-             194.529-             

                                    Beleggingsresultaten 224.957             699.749             

Saldo per 31 december 10.064.667        10.803.567        

Toelichting:

Beleggingsresultaten

De mutatie op deze post wordt bepaald door het verschil tussen de marktwaarde per 1 januari of de aanschafprijs

en de marktwaarde per balansdatum, de betaalde provisie en de ontvangen dividenden en interest in het verslagjaar.

Aanwending vermogen

Het bestuur kan, overeenkomstig de statuten, beschikken over het vermogen van de stichting.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Dit betreft: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Te betalen bewaarloon, beheerfee, rente, overige provisiekosten, e.d.* 14.790               14.982               

Bijdrage Horizon 232.805             131.039             

Reservering accountantskosten 4.300                 4.500                 

Nog te betalen Horizon 42.288               36.543               

294.183             187.064             

Op hoofdlijnen zijn de volgende mutaties in 2018 gedaan op de nog te betalen Horizon: 

Controle 2017 4.235                  

Overig (bestuurdersaansprakelijkheid en KvK LEI registratie) 1.510                 

5.745                 

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een normaal verloop.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GBW heeft geen meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.

GBW heeft een ANBI Status.
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Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

2.5 Toelichting op de exploitatierekening

LASTEN

2018 2017

€ €

Bijdragen aan Horizon.

Onderzoek leef-, leer-, werkklimaat (4e jaar) 90.000               

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs Academieprijs 10.200               13.382               

Dag voor de leraar in het speciaal onderwijs 24.988               

Survivalgids voor jongeren 7.575                 

Promotie Onderzoek verkorten en voorkomen JeugdzorgPlus (2e jaar) 59.003               27.657               

Tv documentaire 
1)

20.000-               

101.766             111.039             

1)
 De baten vloeit voort uit een creditnota voor het project en wordt derhalve als een negatieve last verantwoord.

2018 2017

€ €

Overige Bijdragen

Gift 2017 Vrienden Maaszicht 5.000                 

Gift 2018 Open Monumenten 5.000                 9.200                 

Contributie 2018 Vereniging Rotterdamse Fondsen 250                    250                    

5.250                 14.450               

Open Monumentendag

Koersresultaat op beleggingen 2018 2017

€ €

Vastrentend 142.327             

Aandelen 510.324             

Alternatieven 133.785             

786.436             -                         

De koersresultaten op beleggingen 2018 staan onder de lasten (negatief) en die van 2017 onder de baten (positief).

Een specificatie van het beleggingsresultaat is opgenomen in het overzicht beleggingen op pagina 17.

2018 2017

€ €

Transactiekosten effectenportefeuille 3.771                 7.398                 

2018 2017

€ €

Advies-en beheerkosten effectenportefeuille 60.694               56.093               

Dit betreft de door ABN Amro MeesPierson in rekening gebrachte kosten voor advies en beheer m.b.t. de 

effectenportefeuille.

In het kader van Open Monumentendag was er in 2018 wederom een speciale Klassendag  voor de kinderen van de groepen 7 en 8 van 

de Horizon scholen. Er is een speciale theatrale rondleiding door het HAKA-gebouw aan de Vierhavenstraat georganiseerd, waarbij o.a. 

de directeur van de Handelskamer aanwezig was.

Dit betreft de door ABN Amro MeesPierson in rekening gebrachte kosten voor transacties m.b.t. de 

effectenportefeuille.
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Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

2.5 Toelichting op de exploitatierekening

LASTEN

2018 2017

Algemene bedrijfskosten. € €

Accountantskosten 4.035                 5.449                 

Overige algemene kosten 1.905                 1.889                 

5.940                 7.338                 

Honoraria accountant 

2018 2017

De honoraria van de accountant zijn als volgt: € €

1. Controle van de jaarrekening door

Deloitte 949                    

Astrium accountants 5.000                 4.500                 

2. Overige controlewerkzaamheden -                         -                         

3. Fiscale advisering -                         -                         

4. Niet-controlediensten -                         -                         

Totaal honoraria accountant 5.000                 5.449                 

Afschrijvingskosten. 2018 2017

€ €

-                         5.609                 

BATEN

Interest en dividend uit effecten. 2018 2017

€ €

208.739             168.913             

De renten en dividenden die uit effecten worden verkregen zijn bruto in de jaarrekening opgenomen. Ingehouden 

dividendbelasting kan bij de fiscus worden teruggevorderd.

Overige interestopbrengsten. 2018 2017

€ €

Bank- en Depositorente 391                    2.939                 

Rente Deposito 87                      380                    

Couponrente 15.740               12.044               

16.218               15.363               

Koersresultaat op beleggingen 2018 2017

€ €

Vastrentend 142.327-             34.047               

Aandelen 510.324-             440.018             

Alternatieven 133.785-             48.806               

786.436-             522.871             

De koersresultaten op beleggingen 2017 staan onder de baten (positief) en die van 2018 onder de lasten (negatief).

Een specificatie van het beleggingsresultaat is opgenomen in het overzicht beleggingen op pagina 17.

Op het gebouw (50% WOZ waarde is groter dan de boekwaarde ultimo 2017) wordt, na een bestuursbesluit,  in 2018 niet meer 

afgeschreven.
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Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

2.5 Toelichting op de exploitatierekening

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt in zijn geheel toegevoegd aan de algemene reserve.

Algemene reserve 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Het verloop is als volgt:

Saldo per 1 januari 10.803.567        10.298.347        

Resultaatbestemming: Exploitatielasten 963.857-             194.529-             

Saldo per 31 december 10.064.667        10.803.567        

Overige gegevens

Verbonden partijen

Er zijn geen, met GBW, verbonden partijen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen specifieke gebeurtenissen na balansdatum bekend die vermeld moeten worden.

Vaststelling jaarrekening door het bestuur

Rotterdam,

Ondertekening door Bestuurders

Dhr. J. de Muinck Keizer, voorzitter Dhr. R. Jacobson, penningmeester

Dhr. H. Vrolijk, secretaris Mevr. M. Dirkzwager-Uhlenbeck, lid

Dhr. J. Kweekel, lid Dhr. V. Smink, lid

Jaarstukken Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam 2018 14



Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

3. Overige gegevens:

3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

4. Bijlagen:

4.1 Overzicht beleggingen (euro's)

Aantal  Naam Marktwaarde Aankoop tegen Verkoop tegen Aankoopwaarde 
1)

Marktwaarde Koersverschil

1 januari 2018 kostprijs opbrengstprijs 31 dec 2018 31 dec 2018 t/m dec 2018

Vastrentende waardefondsen

2.007           Robeco global dynamic duration dis v 191.748                    -                      -                      191.748                   187.834                          3.914-                          

2.596           Robeco high yield bonds hdg 253.091                    -                      -                      253.091                   228.148                          24.943-                        

29.060         Pimco gis glb real return fd dis 443.456                    -                      -                      443.456                   420.208                          23.248-                        

18.000         Pimco global income fund ih dis 201.240                    -                      -                      201.240                   188.100                          13.140-                        

10.500         MG optimal income fnd hdgd ch cap 225.364                    -                      -                      225.364                   215.208                          10.156-                        

-                   3,3% coca cola 156.841                    -                      153.782              3.059                       3.059-                          

2.404           Robeco financial institute bond ch dist 252.997                    -                      -                      252.997                   231.890                          21.107-                        

80.000         2 1/8% Goldman Sachs Group 14/24 86.088                      -                      -                      86.088                     82.740                            3.348-                          

100.000       2 7/8% Statoil asa 13/25 116.332                    -                      -                      116.332                   114.292                          2.040-                          

250.000       2% Aurizon network 14/24 265.900                    -                      -                      265.900                   258.512                          7.388-                          

15.949         Pimco Global Inv Grade Credit ih dis 198.725                    -                      -                      198.725                   184.849                          13.876-                        

200.000       2 3/8% Deutsche bank -                               211.368              -                      211.368                   204.297                          7.071-                          

200.000       1 7/8% Barclays bank -                               208.386              -                      208.386                   198.166                          10.220-                        

200.000       1 1/8% ING groep -                               197.805              -                      197.805                   198.153                          348                             

100.000       1 3/8% American tower corp -                               98.517                -                      98.517                     99.341                            824                             

100.000       1 1/8% Kon ahold delhaize -                               99.306                -                      99.306                     99.315                            9                                 

subtotaal vastrentende waardefondsen 2.391.782                 815.380              153.782              3.053.380                2.911.053                       142.327-                      

Aandelenfondsen

1.700           DWS top dividende 218.688                    -                      -                      218.688                   206.907                          11.781-                        

21.446         Fidelity Asia Focud Y Dis 246.027                    -                      -                      246.027                   227.414                          18.613-                        

78.941         M en G global dividend r dis 145.666                    -                      -                      145.666                   129.621                          16.045-                        

6.778           Mg global dividend eur c cap 65.084                      -                      -                      65.084                     59.869                            5.215-                          

1.611           UBS biotechnology 333.708                    -                      -                      333.708                   299.771                          33.937-                        

1.510           JP Morgan global focus 239.490                    -                      -                      239.490                   214.451                          25.039-                        

2.280           Robeco consumer trends 491.995                    -                      -                      491.995                   493.112                          1.117                          

2.648           Robeco Emerg Conserv High Div Dis V 281.670                    -                      -                      281.670                   257.332                          24.338-                        

3.560           Robeco Global conservative equities 424.589                    -                      -                      424.589                   391.627                          32.962-                        

13.600         Comgest Europe I Cap 322.592                    -                      -                      322.592                   308.040                          14.552-                        

9.960           Ishares msci world ucits etf 371.657                    -                      -                      371.657                   349.447                          22.210-                        

8.728           Comgest growth emerging markets 325.308                    -                      -                      325.308                   274.770                          50.538-                        

-                   Invesco pan euro struct eq z dist 351.924                    -                      341.922              10.002                     10.002-                        

39.368         Threadneedle glb eq income 422.225                    -                      -                      422.225                   369.667                          52.558-                        

11.547         Spdr Msci World Energy Etf 337.288                    -                      -                      337.288                   298.042                          39.246-                        

16.753         Fidelity Global Technology 401.392                    -                      -                      401.392                   403.402                          2.010                          

12.975         Kempen Global High Dividend Y 423.883                    -                      -                      423.883                   379.639                          44.244-                        

583              NN European Sustainable Equities 199.562                    -                      -                      199.562                   174.032                          25.530-                        

16.642         Blackrock Global Equity Income 220.669                    -                      -                      220.669                   198.702                          21.967-                        

24.983         Bmo Responsible Global Equity 214.902                    199.556              -                      414.458                   377.489                          36.969-                        

268              Northern Trust World Esg Eq Idx B Dis 213.847                    139.186              -                      353.033                   325.328                          27.705-                        

 

Subtotaal aandelenfondsen 6.252.166                 338.742              341.922              6.248.986                5.738.662                       510.324-                      

Transport 8.643.948                 1.154.122           495.704              9.302.366                8.649.715                       652.651-                      
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Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

4. Bijlagen:

4.1 Overzicht beleggingen (euro's)

Aantal  Naam Marktwaarde Aankoop tegen Verkoop tegen Aankoopwaarde 
1)

Marktwaarde Koersverschil

1 januari 2018 kostprijs opbrengstprijs 31 dec 2018 31 dec 2018 t/m dec 2018

Transport 8.643.948                 1.154.122           495.704              9.302.366                8.649.715                       652.651-                      

Overige fondsen

467              Cadogan Mp market neutral fund eur-aa-sp-pi 1/100 1                               -                      -                      1                              1                                     -                                 

4.230           Triodos microfinance fund z dis 112.983                    -                      -                      112.983                   111.672                          1.311-                          

Subtotaal overige fondsen 112.984                    -                          -                          112.984                   111.673                          1.311-                          

Onroerend goed fondsen

12.370         Janus Henderson pan eur prop eq h1 dist 427.384                    -                      -                      427.384                   391.882                          35.502-                        

2.340           vastned retail @ eur 5 96.642                      -                      -                      96.642                     73.242                            23.400-                        

4.026           Ct a eurocommercial prop 146.184                    -                      -                      146.184                   108.621                          37.563-                        

1.975           Wereldhave 79.000                      -                      -                      79.000                     53.700                            25.300-                        

102              Nt development real estate esg b 98.247                      -                      -                      98.247                     93.050                            5.197-                          

Subtotaal onroerend goed fondsen 847.457                    -                          -                          847.457                   720.495                          126.962-                      

Grondstoffen

1.070 Barclays roll yield commodities acc v 84.073                      -                      -                      84.073                     78.561                            5.512-                          

Subtotaal Grondstoffen 84.073                      -                          -                          84.073                     78.561                            5.512-                          

Totaal 9.688.462                 1.154.122           495.704              10.346.880              9.560.444                       786.436-                      

1
 Marktwaarde op 1 januari vermeerderd met de aankoop tegen kostprijs en verminderd met de verkoopprijs tegen opbrengstprijs

Toelichting:

   - In 2014 heeft een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden voor de aandelen Cadogan MNF EUR AA-SP. De aandelen zijn afgewaardeerd naar €1,00.

    Het fonds is al meer dan 5 jaar niet verhandelbaar en de kans dat deze (ex-Madoff) belegging ooit nog tot uitkering komt is zeer gering: De totale

    afwaardering betreft -/- € 59.203;

Het verschil tussen marktwaarde 31 december 2017 en boekwaarde 31 december 2018 bedraagt: -€ 128.018 en wordt als volgt verklaard:

1. Het koersresultaat over 2018 bedraagt -€ 786.436 en bestaat uit de volgende elementen:

Geheel verkochte beleggingen: € €

3,3% coca cola -3.059

Invesco pan euro struct eq z dist -10.002

Het resultaat op geheel verkochte effecten per 31 december 2018 -13.061

Ongerealiseerde koersresultaten -773.375

786.436-                   

2. Aankoop Vastrentende waardefondsen 815.380              

Aandelenfondsen 338.742              

Onroerend goed fondsen -                          

Totaal aankoop 1.154.122                

3. Verkoop Vastrentende waardefondsen 153.782              

Aandelenfondsen 341.922              

Onroerend goed fondsen -                          

Totaal verkoop 495.704                   

Mutatie beleggingen 128.018-                   
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