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Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

1. Bestuursverslag

1.1 Doelstelling

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.

1.2 Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden:

 Dhr. J. de Muinck Keizer Voorzitter

 Dhr. R. Jacobson Penningmeester

 Dhr. H. Vrolijk Secretaris

 Mw. M. Dirkzwager-Uhlenbeck Lid

 Dhr. J. Kweekel Lid

 Dhr. E. Knorth Lid

1.3 Ondersteuning stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

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:

€ €

a. Promotie Onderzoek verkorten en voorkomen JeugdzorgPlus (3e jaar) 38.507              

b. Pleegzorgkampen 49.481              4.481-                Hier is 45k voor toegezegd

c. Pleeggezindag 22.639              2.639-                Hier is 20k voor toegezegd

d. PIT010 75.000               

e. Kortlopende onderzoeken 13.340               

f. Schoonmaakkosten Kamphuis 5.000                 

Totale bijdrage ten laste van de exploitatie 2019 196.847            

De jeugdzorgdag en trainingen op Sint Maarten zijn in 2019 niet doorgegaan. De trainingen op Sint Maarten worden in 2020 uitgevoerd.

Voor het project PIT010 is het eerste deel in 2019 verricht. Het restant volgt in 2020.

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.

Ad a. Promotie Onderzoek verkorten en voorkomen JeugdzorgPlus (3e jaar)

Dit onderzoek, dat zich richt op de evaluatie van reguliere JeugdzorgPlus (Midgaard) en genderspecifieke JeugdzorgPlus (Hestia), en een verkenning van 

methodieken ter voorkoming van JeugdzorgPlus-plaatsingen, is gestart in april 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 non-residential youth care compared to residential youth care: A multilevel 

meta-analysis. In het artikel wordt de effectiviteit van TFCO-A en intensief ambulante hulpverlening in het verminderen van gedragsproblemen van 

kinderen en adolescenten vergeleken met de resultaten die worden behaald middels residentiële hulpverlening voor vergelijkbare kinderen en jeugdigen. 

Dit artikel is in het eerste kwartaal van 2020 geaccepteerd voor publicatie in het tijdschrift ‘Children and Youth Services Review’.

-             Het beschrijven van de doelgroepen van de reguliere JeugdzorgPlus en die van meidenspecifieke JeugdzorgPlus in Nederland. In dit paper worden 

beide doelgroepen beschreven op basis van kindkenmerken en gezinskenmerken (bv.: woonsituatie voorafgaand aan plaatsing, PTSS-symptomen, 

gedragsproblematiek, ouder-kind relatie). Daarnaast worden meiden en jongens vergeleken op deze kenmerken en wordt onderzocht of er sprake is van een 

relationeel verband tussen aan de ene kant PTSS-symptomen, adaptieve en maladaptieve emotieregulatie, competentiebeleving, de kwaliteit van de ouder-

kindrelatie en opvoedproblemen, en aan de andere kant internaliserende en externaliserende gedragsproblemen. Dit paper zal naar verwachting uiterlijk in 

augustus 2020 ter publicatie ingediend worden bij het ‘Journal of Abnormal Child Psychology’. 

-             Het evalueren van de effectiviteit van beide interventies (Midgaard en Hestia). Het effect zal gemeten worden op verschillende uitkomstmaten, 

waarvan de belangrijkste zijn: externaliserende problematiek, internaliserende gedragsproblematiek, delinquentie en het doen van herhaald beroep. Naar 

verwachting zal het paper op dit onderdeel uiterlijk in het laatste kwartaal van 2020 gereed zijn voor indiening ter publicatie.

-             Het evalueren van de effectiviteit van beide interventies middels herhaalde metingen. Ook hier zal met name de ontwikkeling in 

gedragsproblematiek centraal staan, echter geeft dit onderzoek tot in detail de ontwikkeling over tijd, tijdens en vlak na de behandeling, weer.

In 2019 is de dataverzameling op de locatie Horizon Midgaard beëindigd. In het eerste kwartaal van 2020 is dit eveneens gebeurd voor de dataverzameling 

bij Horizon Hestia. Dossierinformatie is middels deze werkzaamheden 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). De dataverzameling heeft er toe geleid dat er gegevens beschikbaar en bruikbaar zijn voor onderzoek van in totaal 255 

adolescenten op het startmoment en voor 211 adolescenten op de eindmeting. Verder zijn diverse lezingen verzorgd door de promovendus (waaronder 

gastlessen aan de universiteit) en aldaar zijn ook verschillende PhD cursussen gevolgd door de promovendus.
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Ad b. Pleegzorgkampen

Ad c. Pleeggezindag

Ad d. PIT010

Ad e. Kortlopende onderzoeken

1.4 Herkomst werkkapitaal

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

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Stichtingskapitaal 45                     45                     

Algemene reserve 11.556.999       10.064.667       

Totaal beschikbare financieringsmiddelen op lange termijn 11.557.044       10.064.712       

Af: vastgelegde middelen op lange termijn 47.626              47.626              

Werkkapitaal per einde boekjaar 11.509.418       10.017.086       

1.5 Risicomanagement

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

Horizon organiseert jaarlijks, in samenwerking met de Pleegouderraad van Horizon en de stichting SafeWings, de Pleeggezindag. De dag staat in het teken 

van pleegzorg en biedt de mogelijkheid voor 800 pleegouders om ervaringen te delen en om samen van gedachten te wisselen over het pleegouderschap. 

Horizon wil de pleegouders op deze manier bedanken voor de aandacht en zorg die ze aan de aan Horizon en hen toevertrouwde kinderen besteden en het 

begrip dat ze tonen voor de biologische ouders van de kinderen. De eigen kinderen van de pleegouders zijn uiteraard ook uitgenodigd voor deze dag. Ook 

voor hen is het opgroeien met een pleegbroertje of pleegzusje een bijzondere situatie en vraagt soms de nodige aanpassing van het gezinsleven. Tijdens de 

dag zijn er extra kinderactiviteiten voor alle leeftijden, er zijn workshops voor de pleegouders, alle gezinnen krijgen een goed gevulde goodiebag met 

consumptiebonnen voor de lunch, een drankje en/of een ijsje. We starten en sluiten de dag met een leuke toespraak en act.

Horizon en PIT010 gaan cliënten in de Rotterdamse thuisomgeving sneller en beter helpen door gezamenlijk passende zorg te bieden. Kenmerken van deze 

zorg zijn: 

-	Drempelverlagende aanpak door de wijk en straat in te gaan; 

-	Steunnetwerk van cliënt wordt behouden door zorg naar de omgeving van de jongere / het gezin  te brengen;

-	Cliënt wordt snel en praktisch geholpen zonder allerlei doorverwijzingen; 

-	Integrale aanpak, niet gehinderd door zorgscheidingen en zorgketens; 

-	Inbedding in het wijknetwerk, en waar nodig en mogelijk ook verbinden aan school en werk door de hulp in de wijk te bieden.

De samenwerking van Horizon en PIT010 heeft niet tot doel het zorgsysteem te willen wijzigen. Bij een effectieve samenwerking die ten goede komt aan 

de geboden zorg, is het wel van belang om aanpassingen te maken in de zorgketen om deze betere aansluiting bij cliënten te blijven vinden. 

Gezinsbehandeling

De gezinsbehandeling van Harreveld is nader onderzocht. Focus lag op de behandelintegriteit, effectiviteit van de interventie volgens de ouders twee jaar 

na de interventie en veranderingen in de opvoedbelasting Er zijn twee master scripties geschreven door studenten van de Erasmus Universiteit onder 

supervisie van Prof. Annemiek Harder. Een derde onderzoek is gestaakt wegens belemmerende persoonlijke omstandigheden van de Masterstudent. 

Daarnaast is geparticipeerd in een multi-centre RCT over gezinsbehandeling onder leiding van de Universiteit Leiden.

Onderbouwing Hestia Methodiek

Er is onderzocht of de in praktijk waargenomen specifieke interactie op meidengroepen (meidenvenijn) daadwerkelijk bestaat en zo ja te beïnvloeden is. 

Data verzameld tijdens de  behandeling van meiden in geweldsrelaties op Hestia heeft geresulteerd in enkele wetenschappelijke publicaties (in wording). 

Er is methodologische ondersteuning ingehuurd bij onderzoek bij de Hogeschool Leiden.

Ouderparticipatie in interne audits

Op basis van gezamenlijke besluitvorming bogen ouders en medewerkers zich over de vraag of ouders kunnen participeren in interne audits. Ouders 

kunnen samen met medewerkers de kwaliteit beoordelen, en heeft dat meerwaarde. Ouders stellen andere vragen dan professionals en de urgentie om de 

kwaliteit te verbeteren wordt voelbaar. Er zijn stappen uitgewerkt voor het samen doorlopen van een interne audit. Deze proef-audit is helaas niet 

doorgegaan. Daarnaast is het suïcide beleid met een ouder uit het expertpanel geëvalueerd.

Een jaarlijks terugkomend hoogtepunt voor zeker 72 pleegkinderen zijn de 5- daagse of 3- daagse pleegzorgkampen. Onder leiding van pleegzorgwerkers 

gaan de kinderen een ontspannen activiteitenprogramma ondernemen in het Horizon kamphuis het Bergse Ven te Oisterwijk. Verbinding met elkaar als 

pleegkind en veel gezelligheid geeft deze kampen een extra dimensie. 

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.
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1.6 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;

- Liquiditeiten  mogen in geen andere valuta worden aangehouden dan in euro's;

- T.a.v. duurzaamheid volgt de stichting de UN principles for responsible investments (UN PRI) en de UN Global Compact;

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

1.7 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.

1.8 Resultaat op effecten

2019 2018

€ €

De marktwaarde per 1 januari van de effecten bedroeg 9.560.444         9.688.462          

In het jaar werden effecten aangekocht ter waarde van 2.473.920         1.154.122         

12.034.364       10.842.584       

Effecten verkocht met een opbrengst van 2.599.447         495.704            

Boekwaarde effecten per 31 december 9.434.917         10.346.880       

Marktwaarde van de effecten per ultimo 11.182.955       9.560.444         

Koersresultaat 1.748.038         786.436-             

Dividend uit effecten 170.419            208.739            

Inkomsten uit effecten -                        -                        

Interest (coupon en deposito) 22.535              15.740               

Provisie effectenverkeer beleggingen 11.297-              3.771-                

Totaal resultaat op vermogen inclusief dividenden en interest 1.929.695         565.728-            

Resultaat op vermogen als een percentage van 18,6% -5,9%

het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (excl. liquiditeiten)

1.9 Instandhouding van het eigen vermogen

- om het eigen vermogen in reële termen in stand te houden.

- om ook in jaren met tegenvallende of zelfs negatieve beleggingsuitkomsten de steunverlening op het gebruikelijke peil te houden.

Het beleid voor de berekening van dit “streefvermogen” is als volgt:

- Het eigen vermogen groeit in nominale termen mee met de inflatie (CPI van het CBS)

- Deze twee reserves worden berekend op basis van de vermogenspositie per 31/12 van het boekjaar.

De berekening van dit streefvermogen per jaareinde is:

A B C D E F G

Jaar CPI

EV geïnfleerd 

met CPI EV actueel

Voloatiliteits-

reserve 25% van 

C

Bestuurs-reserve 

10% van C

Streefvermogen

 C + E + F

2008 100,0                7.166.489         7.166.489         1.791.622         716.649            9.674.760         

2016 112,3                8.044.558         10.298.392       2.011.140         804.456            10.860.154       

2017 113,8                8.155.219         10.803.611       2.038.805         815.522            11.009.546       

2018 115,7                8.294.748         10.064.667       2.073.687         829.475            11.197.910       

2019 118,8                8.512.862         11.556.999       2.128.216         851.286            11.492.364       

- Er wordt een “bestuursreserve” aangehouden voor onvoorziene omstandigheden ter hoogte van 10% van het eigen vermogen. Een voorbeeld zou zijn 

wanneer het GBW zich heeft verbonden aan een uitkering voor meerdere jaren, welke niet als zodanig in de balans is opgenomen.

- 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:

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

De doelstelling van de stichting is tot nu toe gerealiseerd dankzij een positief saldo van de eigen baten en lasten op (middel) lange termijn. De inkomsten 

worden vrijwel uitsluitend gevormd door de resultaten uit beleggingen van het eigen vermogen. Er wordt naar gestreefd

- Er wordt daarboven een reserve aangehouden voor de volatiliteit op de financiële markten ter hoogte van een bepaald percentage; dit is de “gemeten 

maximale uitslag” behorend bij gekozen risicoprofiel voor het vermogensbeheer. Voor stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam (het GBW) 

geldt momenteel een percentage van 25%, behorend bij een risicoprofiel “matig offensief”.

Tevens kunnen uit het vermogen andere projecten worden ondersteund op het gebied van jeugdzorg in de regio Rotterdam.
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Hieruit blijkt dat het actuele eigen vermogen van het GBW per 31-12- 2019 (1%) hoger is dan het streefvermogen.

Zie ook pagina 10 betreffende niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

1.10 Toekomst

Datum van opmaak jaarrekening

30 juni 2020

In het begin van het jaar 2020, na balansdatum, heeft de covid-19-epidemie zich naar het niveau van een pandemie ontwikkeld, waardoor de 

wereldeconomie zwaar is getroffen. De gevolgen van de wereldwijde, in ieder geval aanvankelijk zeer ernstige economische terugval, die hier het gevolg 

van is, zijn op dit moment nog niet te overzien. In het kader hiervan hebben overheden, waaronder de Nederlandse, forse maatregelen getroffen om de 

ontregelde economieën te stimuleren. Voor de stichting heeft deze negatieve economische ontwikkeling nog betrekkelijk weinig financiële gevolgen, want 

de liquiditeit overtreft ruim de reeds aangegane verplichtingen. Daarbij is de solvabiliteit ook van dien aard dat de stichting ook in de nabije toekomst 

voldoende ruimte heeft om aan haar doelstelling inhoud te geven.
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Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

2. Jaarrekening (na resultaatbestemming)

2.1. Balans

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Materiële vaste activa 47.626                   47.626                   

Totaal vaste activa 47.626                   47.626                   

Beleggingen 11.182.955            9.560.444              

Vorderingen en overlopende activa 4.818                     9.449                     

Liquide middelen 757.242                 741.376                 

Totaal vlottende activa 11.945.015            10.311.269            

Totaal activa 11.992.641            10.358.895            

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

€

Stichtingskapitaal 45                          45                          

Algemene reserve 11.556.999            10.064.667            

Resultaat op vermogen, inclusief dividenden

Totaal eigen vermogen 11.557.044            10.064.712            

Kortlopende schulden en overlopende passiva 435.597                 294.183                 

Totaal passiva 11.992.641            10.358.895            
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Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

2.2 Staat van baten en lasten

BATEN 2019 2018

€ €

Dividend uit effecten 170.419                 208.739                 

Interest (bank + coupon) 22.778                   16.218                   

Koersresultaat op beleggingen 1.748.037              -                             

Totaal baten 1.941.234              224.957                 

LASTEN 2019 2018

€ €

Bijdragen aan stichting Horizon 196.847                 101.766                 

Overige bijdragen 167.250                 5.250                     

Algemene bedrijfskosten 8.566                     5.940                     

Koersresultaat op beleggingen -                             786.436                 

Transactiekosten effectenportefeuille 11.297                   7.398                     

Advies-en beheerkosten effectenportefeuille 64.942                   60.694                   

Totaal lasten 448.902                 967.484                 

Resultaat 1.492.332              742.527-                 

Jaarstukken Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam 2019 6



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% 5.738.662     56% 6.261.052      53%

Vastrentend 40% 10% 55% 2.911.053     28% 3.835.425      32%

Alternatieven
1

10% 0% 30% 910.729        9% 1.086.478      9%

Liquide 5% 0% 70% 741.376        7% 757.242         6%

Totaal 55% 10.301.820   100% 11.940.197    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 6 jaar niet verhandelbaar en de kans dat deze (ex-Madoff) belegging ooit nog tot 

uitkering komt is zeer gering: De totale afwaardering betreft -/- € 61.972;
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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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2.4 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

31-12-2019 31-12-2018

Het verloop is als volgt: € €

Boekwaarde per 1 januari 47.626               47.626               

Investeringen in het boekjaar -                         -                         

Desinvesteringen in het boekjaar -                         -                         

Afschrijvingen in het boekjaar -                         -                         

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 1-1-2019 8.203                 224.356             232.559             

Afschrijvingen tot en met 2018 -                         184.933             184.933             

Boekwaarde 1-1-2019 8.203                39.423              47.626              

Afschijvingspercentage 0% 2,5%

Investeringen 2019 -                         -                         -                         

Desinvesteringen 2019 -                         -                         -                         

Afschrijvingen 2019 -                         -                         -                         

Afschrijvingen tot en met 2019 -                         184.933             184.933             

Boekwaarde 31-12-2019 8.203                39.423              47.626              

Beleggingen (langlopend)

31-12-2019 31-12-2018

Dit betreft: € €

Aandelen en fondsen

Aandelenfondsen 6.261.052          5.738.662          

Vastrentende waardefondsen 3.835.425          2.911.053          

Alternatieve fondsen 1.086.478          910.729             

11.182.955        9.560.444          

Een specificatie is opgenomen op pagina 17 , Overzicht beleggingen.

Vorderingen en overlopende activa

31-12-2019 31-12-2018

Dit betreft: € €

Te vorderen bankrente 58                      134                    

Te vorderen dividendbelasting 4.760                 9.315                 

4.818                 9.449                 

Liquide middelen 
1)

31-12-2019 31-12-2018

Dit betreft: € €

Bestuurrekening 1.000                 1.000                 

Beleggersliquiditeitenrekening 656.151             640.372             

Vermogensspaarrekening 100.091             100.004             

757.242             741.376             

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.

Jaarstukken Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam 2019 9



Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

Stichtingskapitaal

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Het verloop is als volgt:

Saldo per 1 januari 45                      45                      

Saldo per 31 december 45                      45                      

Algemene reserve

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Het verloop is als volgt:

Saldo per 1 januari 10.064.667        10.803.567        

Resultaatbestemming: Exploitatielasten 448.902-             963.857-             

                                    Beleggingsresultaten 1.941.234          224.957             

Saldo per 31 december 11.556.999        10.064.667        

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.

Zie pagina 3 voor de details van deze berekening.

Aanwending vermogen

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

Kortlopende schulden en overlopende passiva

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Dit betreft:

Te betalen bewaarloon, beheerfee, rente, overige provisiekosten, e.d.* 16.930               14.790               

Bijzondere leerstoel 162.000             

Open monumentendag 5.000                 

Adviseringskosten 1.180                 

Bijdrage Horizon 196.847             232.805             

Reservering accountantskosten 5.000                 4.300                 

Nog te betalen Horizon 48.640               42.288               

435.597             294.183             

Op hoofdlijnen zijn de volgende mutaties in 2019 gedaan op de nog te betalen Horizon: 

Controle 2018 4.640                  

Bestuurdersaansprakelijkheid 1.510                 

6.150                 

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een normaal verloop.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GBW heeft een ANBI Status.

De Stichting GBW heeft in december 2019 een contract ondertekend met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hierin is de 

toezegging gedaan om een leeropdracht te ondersteunen betreffende Wetenschappelijk Onderbouwde Jeugdzorg en Onderwijs 

onder leiding van Prof. Dr. Annemiek T. Harder. Deze toezegging loopt over een periode van vijf jaar en bedraagt €162.000 per 

jaar.
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2.5 Toelichting op de exploitatierekening

LASTEN

2019 2018

€ €

Bijdragen aan Horizon

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs Academieprijs 10.200               

Dag voor de leraar in het speciaal onderwijs 24.988               

Survivalgids voor jongeren 7.575                 

Promotie Onderzoek verkorten en voorkomen JeugdzorgPlus (3e jaar) 38.507               59.003               

Pleegzorgkampen 45.000               

Pleeggezindag 20.000               

PIT010 75.000               

Kortlopende onderzoeken 13.340               

Schoonmaakkosten Kamphuis 5.000                 

196.847             101.766             

2019 2018

€ €

Overige Bijdragen

Bijzondere leerstoel 162.000             

Gift Open Monumenten - klassendag 5.000                 5.000                 

Contributie Vereniging Rotterdamse Fondsen 250                    250                    

167.250             5.250                 

Bijzondere leerstoel

Open Monumentendag

Koersresultaat op beleggingen 2019 2018

€ €

Vastrentend 169.517-             142.327             

Aandelen 1.476.753-          510.324             

Alternatieven 101.768-             133.785             

1.748.038-          786.436             

De koersresultaten op beleggingen 2018 staan onder de lasten (negatief) en die van 2019 onder de baten (positief).

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

2019 2018

€ €

Transactiekosten effectenportefeuille 11.297               7.398                 

Het GBW financiert de Horizon leerstoel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met hoogleraar Annemiek Harder. In het onderzoek 

wordt bekeken of en hoe positieve gedragsverandering bij jeugdigen en gezinnen wordt bereikt. Verder staat de ontwikkeling van 

effectieve interventies voor het oplossen of verminderen van problemen bij opvoeding, ontwikkeling, leren en gedrag centraal. Harder 

richt zich daarbij onder andere op de behandelrelatie tussen jeugdigen/ouders en hulpverleners en op effectieve elementen van 

methodieken en interventies uit de praktijk.

Op 13 december 2019 was de oratie van bijzonder hoogleraar Annemiek Harder. De oratie werd voorafgegaan door een symposium. Ter 

gelegenheid hiervan is het boek ‘Sleutels tot succes in hulp en onderwijs aan uithuisgeplaatste jeugdigen’ uitgebracht, geschreven door 

Annemiek Harder, Chris Kuiper en Erik Knorth.

Open Monumentendag organiseert in Rotterdam jaarlijks een Klassendag om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met het 

Rotterdams erfgoed. Met een bijdrage van het GBW worden speciale dagen georganiseerd voor de leerlingen van het speciaal onderwijs 

van de Horizon scholen.

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

effectenportefeuille.
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2.5 Toelichting op de exploitatierekening

LASTEN

2019 2018

€ €

Advies-en beheerkosten effectenportefeuille 64.942               60.694               

2019 2018

Algemene bedrijfskosten. € €

Accountantskosten 5.540                 4.035                 

Overige algemene kosten 3.026                 1.905                 

8.566                 5.940                 

Honoraria accountant 

2019 2018

De honoraria van de accountant zijn als volgt: € €

1. Controle van de jaarrekening door

Astrium accountants 5.000                 5.000                 

2. Overige controlewerkzaamheden -                         -                         

3. Fiscale advisering -                         -                         

4. Niet-controlediensten -                         -                         

Totaal honoraria accountant 5.000                 5.000                 

Afschrijvingskosten.

BATEN

Interest en dividend uit effecten. 2019 2018

€ €

170.419             208.739             

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. 2019 2018

€ €

Bank- en Depositorente 243                    478                    

Couponrente 22.535               15.740               

22.778               16.218               

Koersresultaat op beleggingen 2019 2018

€ €

Vastrentend 169.517             142.327-             

Aandelen 1.476.753          510.324-             

Alternatieven 101.768             133.785-             

1.748.038          786.436-             

De koersresultaten op beleggingen 2019 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.

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

effectenportefeuille.

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

afgeschreven.
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2.5 Toelichting op de exploitatierekening

Resultaatbestemming

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

Algemene reserve 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Het verloop is als volgt:

Saldo per 1 januari 10.064.667        10.803.567        

Resultaatbestemming: Exploitatielasten 448.902-             963.857-             

                 Beleggingsresultaten 1.941.234          224.957             

Saldo per 31 december 11.556.999        10.064.667        

Overige gegevens

Verbonden partijen

Er zijn geen, met GBW, verbonden partijen.

2.6 Gebeurtenissen na balansdatum

2.7 Vaststelling jaarrekening door het bestuur

De exploitatiecijfers zijn door de accountant getoetst op naleving van deze regels.

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. E. Knorth, lid

In het begin van het jaar 2020, na balansdatum, heeft de covid-19-epidemie zich naar het niveau van een pandemie ontwikkeld, 

waardoor de wereldeconomie zwaar is getroffen. De gevolgen van de wereldwijde, in ieder geval aanvankelijk zeer ernstige 

economische terugval, die hier het gevolg van is, zijn op dit moment nog niet te overzien. In het kader hiervan hebben overheden, 

waaronder de Nederlandse, forse maatregelen getroffen om de ontregelde economieën te stimuleren. Voor de stichting heeft deze 

negatieve economische ontwikkeling nog betrekkelijk weinig financiële gevolgen, want de liquiditeit overtreft ruim de reeds aangegane 

verplichtingen. Daarbij is de solvabiliteit ook van dien aard dat de stichting ook in de nabije toekomst voldoende ruimte heeft om aan 

haar doelstelling inhoud te geven.

Hiermee verklaart het bestuur van Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam, dat de 

jaarrekening 2019 van de stichting is opgemaakt en vastgesteld in overeenstemming met vigerende richtlijnen.

Jaarstukken Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam 2019 13



Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

3. Overige gegevens:

3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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4. Bijlagen:

4.1 Overzicht beleggingen (euro's)

Aantal  Naam Marktwaarde Aankoop tegen Verkoop tegen Aankoopwaarde 
1)

Marktwaarde Koersverschil

1 januari 2019 kostprijs opbrengstprijs 31 dec 2019 31 dec 2019 t/m dec 2019

Vastrentende waardefondsen

2.007           Robeco global dynamic duration dis v 187.834                    -                      -                      187.834                   190.664                          2.830                          

3.670           Robeco high yield bonds hdg 228.148                    99.328                -                      327.476                   341.524                          14.048                        

29.060         Pimco gis glb real return fd dis 420.208                    -                      -                      420.208                   440.550                          20.342                        

18.000         Pimco global income fund ih dis 188.100                    -                      -                      188.100                   191.340                          3.240                          

22.014         MG optimal income fnd hdgd ch cap 215.208                    -                      -                      215.208                   232.498                          17.290                        

2.404           Robeco financial institute bond ch dist 231.890                    -                      -                      231.890                   251.362                          19.472                        

80.000         2 1/8% Goldman Sachs Group 14/24 82.740                      -                      -                      82.740                     87.063                            4.323                          

100.000       2 7/8% Statoil asa 13/25 114.292                    -                      -                      114.292                   116.610                          2.318                          

250.000       2% Aurizon network 14/24 258.512                    -                      -                      258.512                   271.658                          13.146                        

24.079         Pimco Global Inv Grade Credit ih dis 184.849                    100.162              -                      285.011                   294.727                          9.716                          

200.000       2 3/8% Deutsche bank 204.297                    -                      -                      204.297                   213.217                          8.920                          

1 7/8% Barclays bank 198.166                    -                      211.802              13.636-                     -                                      13.636                        

200.000       1 1/8% ING groep 198.153                    -                      -                      198.153                   209.663                          11.510                        

100.000       1 3/8% American tower corp 99.341                      -                      -                      99.341                     105.693                          6.352                          

100.000       1 1/8% Kon ahold delhaize 99.315                      -                      -                      99.315                     105.602                          6.287                          

100.000       2% anheuser busch inbev 107.359              -                      107.359                   113.479                          6.120                          

100.000       1,46% telefonica emisiones 102.541              -                      102.541                   107.480                          4.939                          

10.919         Neuberger berman en market blend 99.800                -                      99.800                     103.622                          3.822                          

23.185         Nb emerg market debt hard currency 220.488              -                      220.488                   221.184                          696                             

200.000       2,875% fresenius 236.979              -                      236.979                   237.489                          510                             

subtotaal vastrentende waardefondsen 2.911.053                 966.657              211.802              3.665.908                3.835.425                       169.517                      

Aandelenfondsen

2.897           DWS top dividende 206.907                    249.500              97.475                358.932                   415.488                          56.556                        

21.446         Fidelity Asia Focud Y Dis 227.414                    -                      -                      227.414                   288.585                          61.171                        

M en G global dividend r dis 129.621                    -                      143.211              13.590-                     -                                      13.590                        

Mg global dividend eur c cap 59.869                      -                      66.542                6.673-                       -                                      6.673                          

781              UBS biotechnology 299.771                    -                      183.109              116.662                   193.096                          76.434                        

2.379           JP Morgan global focus 214.451                    150.083              -                      364.534                   436.524                          71.990                        

1.756           Robeco consumer trends 493.112                    -                      149.653              343.459                   523.451                          179.992                      

2.648           Robeco Emerg Conserv High Div Dis V 257.332                    -                      -                      257.332                   287.575                          30.243                        

3.948           Robeco Global conservative equities 391.627                    49.923                -                      441.550                   537.920                          96.370                        

10.040         Comgest Europe I Cap 308.040                    -                      95.942                212.098                   306.019                          93.921                        

9.960           Ishares msci world ucits etf 349.447                    -                      -                      349.447                   443.369                          93.922                        

5.820           Comgest growth emerging markets 274.770                    -                      100.353              174.417                   217.453                          43.036                        

Threadneedle glb eq income 369.667                    -                      405.098              35.431-                     -                                      35.431                        

Spdr Msci World Energy Etf 298.042                    -                      332.092              34.050-                     -                                      34.050                        

13.459         Fidelity Global Technology 403.402                    -                      95.782                307.620                   478.327                          170.707                      

12.975         Kempen Global High Dividend Y 379.639                    -                      -                      379.639                   436.727                          57.088                        

NN European Sustainable Equities 174.032                    -                      188.421              14.389-                     -                                      14.389                        

Blackrock Global Equity Income 198.702                    -                      231.653              32.951-                     -                                      32.951                        

24.983         Bmo Responsible Global Equity 377.489                    -                      -                      377.489                   507.149                          129.660                      

275              Northern Trust World Esg Eq Idx B Dis 325.328                    101.694              95.628                331.394                   428.205                          96.811                        

4.232           Blackrock world health science 179.640              -                      179.640                   213.410                          33.770                        

82.400         Ishares world sri 499.756              -                      499.756                   547.754                          47.998                        

 

Subtotaal aandelenfondsen 5.738.662                 1.230.597           2.184.959           4.784.299                6.261.052                       1.476.753                   

Transport 8.649.715                 2.197.253           2.396.761           8.450.207                10.096.477                     1.646.270                   

Jaarstukken Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam 2019 17



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 2019 kostprijs opbrengstprijs 31 dec 2019 31 dec 2019 t/m dec 2019

Transport 8.649.715                 2.197.253           2.396.761           8.450.207                10.096.477                     1.646.270                   

Overige fondsen

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

14.690         Triodos microfinance fund z dis 111.672                    276.667              -                      388.339                   393.104                          4.765                          

Subtotaal overige fondsen 111.673                    276.667              -                          388.340                   393.105                          4.765                          

Onroerend goed fondsen

9.595           Janus Henderson pan eur prop eq h1 dist 391.882                    -                      98.485                293.397                   403.278                          109.881                      

2.340           vastned retail @ eur 5 73.242                      -                      -                      73.242                     62.478                            10.764-                        

4.026           Ct a eurocommercial prop 108.621                    -                      -                      108.621                   100.650                          7.971-                          

1.975           Wereldhave 53.700                      -                      -                      53.700                     39.737                            13.963-                        

Nt development real estate esg b 93.050                      -                      104.201              11.151-                     -                                      11.151                        

Subtotaal onroerend goed fondsen 720.495                    -                          202.686              517.809                   606.143                          88.334                        

Grondstoffen

1.070 Barclays roll yield commodities acc v 78.561                      -                      -                      78.561                     87.230                            8.669                          

Subtotaal Grondstoffen 78.561                      -                          -                          78.561                     87.230                            8.669                          

Totaal 9.560.444                 2.473.920           2.599.447           9.434.918                11.182.955                     1.748.037                   

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 6 jaar niet verhandelbaar en de kans dat deze (ex-Madoff) belegging ooit nog tot uitkering komt is zeer gering: De totale

    afwaardering betreft -/- € 61.972;

Het verschil tussen marktwaarde 31 december 2018 en boekwaarde 31 december 2019 bedraagt: € 1.622.511 en wordt als volgt verklaard:

1. Het koersresultaat over 2019 bedraagt € 1.748.037 en bestaat uit de volgende elementen:

Geheel verkochte beleggingen: € €

1 7/8% Barclays bank 13.636

M en G global dividend r dis 13.590

Mg global dividend eur c cap 6.673

Threadneedle glb eq income 35.431

Spdr Msci World Energy Etf 34.050

NN European Sustainable Equities 14.389

Blackrock Global Equity Income 32.951

Nt development real estate esg b 11.151

Het resultaat op geheel verkochte effecten per 31 december 2019 161.870

Ongerealiseerde koersresultaten 1.586.167

1.748.037                

2. Aankoop Vastrentende waardefondsen 966.657              

Aandelenfondsen 1.230.597           

Overige fondsen 276.667              

Totaal aankoop 2.473.920                

3. Verkoop Vastrentende waardefondsen 211.802              

Aandelenfondsen 2.184.959           

Onroerend goed fondsen 202.686              

Totaal verkoop 2.599.447                

Mutatie beleggingen 1.622.511                
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